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PSYKOLOGER INOM BUP – 

HUR PRATAR DE OM SEXUALITET MED UNGDOMAR?* 

 

Reyhaneh Ahangaran 

Sexualitet är en viktig del av varje människas liv. För ungdomar utgör 
sexualiteten en tydlig del i vuxenblivandet och i skapandet av en 
identitet. Då sexologi saknas som ämne på psykologutbildningen och 
utifrån mitt intresse för ungdomar aktualiserades frågeställningen för 
denna undersökning - hur talar psykologer som jobbar inom BUP om 
sexualitet med ungdomar i terapi? En kvalitativ intervjustudie med nio 
psykologer genomfördes och analyserades enligt tematisk metod. 
Svaren visade att de flesta intervjuade psykologerna känner en 
osäkerhet kring att prata om sexualitet. Detta beror främst på att de har 
en bristande utbildning och kunskap om ämnet. Visserligen finns goda 
undantag från detta men de psykologerna är just undantag. Detta 
väcker tankar om att sexologi måste införas på psykologutbildningen 
för att kunna garantera såväl ungdomar som vuxna patienter en god 
psykiatrisk vård där alla aspekter av livet bemöts på ett professionellt 
och respektfullt sätt.  

 

I n l e d n i n g 

På psykologutbildningen vid Stockholms universitet läser man idag ingen kurs i 
sexologi. Under KBT-kursen ingår dock en heldag om sexuella dysfunktioner och på 
PDT-kursen ingår frågeställningar kring sexualitet i några fallbeskrivningar som 
diskuteras under seminarier. Det är dock många studenter som tycker att det är 
anmärkningsvärt att vi inte läser mer sexologi med tanke på hur stor del av varje 
människas liv som rör sexualitet, allt från tankar om sexuell läggning till problem i 
samvaron med sin partner, sexuella trauman och så vidare. År 2005 sökte jag mig därför 
till en skolinformatörsutbildning som RFSU Stockholm anordnade (RFSU - 
Riksförbundet för sexuell upplysning). Där lärde jag mig att prata om sex och 
samlevnad med ungdomar och har sedan dess pratat med många elever ute i Stockholms 
skolor. Detta har i sin tur lett till andra jobb som berör ungdomar och sexualitet. En 
erfarenhet jag har från mina jobb är att en förutsättning för att kunna prata om det som 
är dåligt med sexualiteten (exempelvis sexuella trakasserier) är att man även kan prata 
om det som är bra, och att man har ett naturligt förhållningssätt till ämnet. Som det ser 
ut nu så får vi ingen utbildning i varken det ena eller det andra under 
psykologutbildningen. I psykologexamensuppsatsen Ett annat perspektiv, intervjuas 

                                                        
* Tack till: Alla respondenter som gjorde denna studie möjlig! Min handledare Christina Flordh för 
konstruktiv kritik och gott stöd. Min mamma och mina fina vänner för att ni stöttat mig under 
uppsatsarbetet såväl som livet i stort, och ett speciellt tack till Johanna Lindau, Anna Svegfors och Agnes 
Kosón som hjälpt mig med korrekturläsning.  
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tidigare klienter som gått på Psykologiska Institutionens psykoterapimottagning där de 
blivit behandlade av studenter. Några av de intervjuade tar upp att de tyckte att deras 
terapeuter skulle ha vågat mer och öppnat upp för samtal kring olika tabuområden, där 
det sexuella området benämns som ett (Carlsson & Säfmark, 2004). Kanske har denna 
tystnad kring sexualitet att göra med bristen på utbildning i ämnet? 

Att ämnen som rör psykologers sätt att prata om sexualitet med klienter är eftersatt även 
i forskningssammanhang visas vid sökningar efter artiklar i databaser. Jag har gjort 
stora ansträngningar men inte hittat något om hur psykologer pratar om sexualitet i 
samtal med ungdomar. Det finns heller ingen facklitteratur på området såvitt jag kunnat 
finna. I en psykologexamensuppsats från Linköpings universitet som handlar om hur 
psykologer uppfattar och talar om ämnet sexualitet i terapi, beskrivs även där detta 
problem (Klüft, 2006). 
 
Enligt min erfarenhet från de samtal med ungdomar jag har haft verkar det som om 
ungdomsmottagningarna i mångt och mycket har fått ”patent” på att prata om sex med 
ungdomar. Men med tanke på det stora antalet ungdomar som även går till BUP så är 
det viktigt att undersöka hur psykologer som jobbar där pratar om sexualitet med 
ungdomar. Hur förhåller man sig till frågor om sexualitet? När är det svårt att prata om 
det? När är det lätt?  

 

Teori  

Sexualitet. 

Sexualitet innefattar könsidentiteter och roller, sexuell orientering, njutning och 
reproduktion. Sexualitet uttrycks och upplevs genom tankar, fantasier, önskningar, 
värderingar, normer, attityder, beteenden, praktiker och relationer. Medan sexualitet kan 
omfatta alla dessa dimensioner, behöver det inte vara så att alla alltid upplevs eller 
uttrycks (Hulter, 2004). Sexualitet påverkas av interaktioner mellan många olika 
faktorer såsom biologiska och psykologiska. Varje samhälle har genom historien 
dessutom alltid reglerat sexualiteten beroende på ett flertal andra omständigheter, såsom 
sociala, ekonomiska, kulturella, etiska, politiska, legala, religiösa och historiska faktorer 
(Hulter, 2004; Lundmark och Sandler, 1998; www.worldsexology.org). Sexuell hälsa 
kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet. Sexuell hälsa kräver också 
möjligheten att få uppleva njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från våld, 
förtryck och diskriminering. (Hulter, 2004; www.worldsexology.org). 

Sexualitet är en stor och viktig del av ungdomars liv. Det är en oumbärlig del av en 
hälsosam utveckling för unga människor. Bland annat har WHO 
(Världshälsoorganisationen) betonat vikten av en hälsosam sexuell utveckling för att 
uppnå ett generellt välmående, både mentalt och fysiskt (Shtarkshall et al. 2007). 
Sexualiteten utgör en tydlig del i vuxenblivandet och i skapandet av en identitet. Att 
uttrycka sin sexualitet är en del på vägen att få bekräftelse på vem man är. Utvecklandet 
av en trygg identitet, en positiv självkänsla och förmågan att gå in i ett intimt 
förhållande med någon annan har tidigare blivit identifierat som det ultimata målet för 
tonåren (Koenig, 2008). Hur individen praktiskt och emotionellt inkorporerar 
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sexualiteten i sin personlighet och vardag bestäms av de normer, värderingar och ideal 
som hon/han internaliserar under sin barndom och uppväxt (Helmius, 2002).  

 

Ungdomssexualitet. 

De allra flesta unga tar sexualiteten i anspråk trappstegsvis och utökar gradvis den 
sexuella handlingsrepertoaren när de själva känner sig mogna för det. Detta gäller såväl 
sexuell praktik som känslolivet – att våga öppna upp sig för en partner och dela med sig 
av sina tankar och känslor (Helmius, 2002).  

Forskningen visar att i stort sett alla ungdomar i gymnasiet någon gång har varit 
förälskade. Runt tre fjärdedelar har också varit tillsammans med någon (haft en relation 
med någon). Ungefär en tredjedel av alla ungdomar har samlagsdebuterat när de går ut 
årskurs 9 och ungefär två tredjedelar har gjort det i gymnasiets sista årskurs. Dessa 
siffror är, i motsats till vad många tror, relativt stabila sedan 1960-talet. Dock har antalet 
olika sexualpartners ökat påtagligt.  Man kan se att det pågår en upplösning av det 
romantiska kärlekskomplexet och kärleksideologin (att sex och kärlek alltid hör 
samman) och det sker även en förändring och ett ifrågasättande av heteronormativiteten 
(Forsberg, 2006). Det är relativt vanligt att ungdomar experimenterar med sin sexuella 
läggning. Många har sex med personer av samma kön - givetvis är en del av dessa 
homo- eller bisexuella medan andra inte nödvändigtvis identifierar sig enligt dessa 
erfarenheter (Selekman, 2007). 

Nästan 65 procent av alla flickor i gymnasiets årskurs 3 har erfarenhet av någon form av 
handling som de själva upplevt som sexuellt kränkande. Drygt en femtedel av pojkarna i 
motsvarande ålder har också sådana erfarenheter (Forsberg, 2006). 

Dagens ungdomar ställs också inför nya utmaningar som tidigare tonåringar inte har 
behövt konfrontera. De växer idag upp i sammanhang där de påverkas av många olika 
tankesystem när de ska hitta sina egna sätt att förhålla sig i intima relationer. Detta sker 
bland annat på grund av en intensiv globalisering med en utveckling av internet (som 
innebär utökade kommunikationsmöjligheter) och en internationell migration (Forsberg, 
2006). Ungdomar använder internet till många olika aktiviteter. Förutom att använda 
kommunikationsvägar såsom mail, chat etc., så använder de även internet till att 
utforska områden som rör sexualitet och identitet (Subrahmanyam & Lin, 2007). Har 
psykologer inom BUP kunskap om hur dagens ungdomskultur ser ut? Upplever de att 
det är något som de behöver?  

Ett viktigt forskningsfynd är att ungdomar som upplever negativa affekter, såsom 
depression och stark ångest, ofta har ett ökat sexuellt riskbeteende (Dawson et al, 2008). 
Många av de ungdomar som kommer till BUP kommer dit med depressions- och 
ångestproblematik och det blir, med ovanstående i åtanke, viktigt att utöver andra 
aspekter av deras liv även kunna prata med dem om sexualitet.  
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Psykologers förhållningssätt till samtal om sexualitet. 

Det finns i princip ingen forskning alls om hur psykologer pratar om sexualitet i 
terapirummet. Haboubi & Lincoln har genomfört en kvantitativ studie där de undersökte 
hur vårdpersonal på ett sjukhus (sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter) förhöll sig 
till frågor om sexualitet inom professionens ramar. Nittio procent av respondenterna 
höll med påståendet om att frågor kring sexualitet behövde tas upp och diskuteras inom 
vården. Dock kunde man se att de hade dålig utbildning i detta, var oförberedda på 
denna typ av frågor och sällan deltog i diskussioner kring ämnet. Författarna föreslår att 
utbildning om sexualitet och frågor kring detta ska implementeras som en del av 
utbildningen för vårdpersonal (Haboubi & Lincoln, 2003). 

Gullvi Sandin skriver i sin artikel ”Praktik och fantasi, kliniskt arbete med sexuella 
problem” i skriften Sexualiteter (2005) att hon som terapeut vid RFSU-kliniken i 
Stockholm ofta får patienter remitterade till sig från andra terapeuter som är 
välutbildade och erfarna, men av någon anledning inte anser sig kunna hantera sexuella 
problem. Sandin kommer inte med någon förklaring till detta men påpekar att det är 
viktigt att fundera över hur detta kommer sig - att det är svårt med frågor kring 
sexualitet (Sandin, 2005). 

Klüft gör i sin examensuppsats från psykologlinjen vid Linköpings Universitet (”Jag 
har inte tänkt igenom det” – Psykologers uppfattningar och tal om sexualitet som ämne 
i terapi, 2006) en reflektion kring att det idag kanske främst är barnmorskor och läkare 
med specialiteter som gynekologi och andrologi som tar sig an problem och funderingar 
kring människans sexualitet. Hon gör en vidare reflektion kring att det kanske är så att 
psykologer alltid ägnat sig åt detta i alltför liten omfattning. Klüft finner att 
psykologerna som deltar i hennes studie pratar om sexualitet som ett svårt och känsligt 
område. Detta tolkas av Klüft som att det är ett område som för psykologer inte ses som 
viktigt och värt att framhäva som en avgörande del i en definition av sig själv som 
psykolog. Sexualitet blir ett område som inte räknas in i psykologens professionella 
kunskapsområde. Om psykologer undviker sexualitet, mer eller mindre tydligt, så kan 
det få som konsekvens att klienten inte vågar ta upp ämnet i terapi utan blir osäker på 
om man överhuvudtaget kan göra det. Psykologen befinner sig i en maktposition 
gentemot klienten och styr samtalet kanske mer än man kan tro, och om inte psykologen 
skapar ett utrymme för att prata om sexualitet eller ens signalerar att detta är okej kan 
det hända att inget alls sägs om detta (Klüft, 2006). Det är viktigt att ta reda på om dessa 
fynd stämmer överens med hur det ser ut på BUP, med tanke på den centrala roll 
sexualitet har i många ungdomars liv. 

När man arbetar med människor finns sexualiteten med som en del av det liv man möter 
i sin profession. Frågor om sexualitet måste därför inkorporeras i den vardagliga 
verksamheten. Ett professionellt förhållningssätt att handskas med frågor om sexualitet 
för en psykolog innebär att man grundar sitt arbete på beprövad erfarenhet. Enligt 
Bergström och Laack (2006) finns det en socialt accepterad nivå för hur man kan prata 
om sexualitet och vad man kan säga om det. Denna nivå ger sällan rättvisa åt hur 
sexualiteten ser ut i praktiken och det uppstår ett glapp mellan det som går att prata om 
offentligt och vad som sker i praktiken. Som Bergström och Laack säger, ”Detta glapp 
skapar tystnader och föreställningar om sexualiteten och i brist på dialog och kunskap 
blir den egna sexualiteten referensram och våra egna erfarenheter upphöjs lätt till norm” 
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(s. 8) . Det är alltså viktigt att vara lyhörd för att andra kan uppleva saker annorlunda 
och handla på ett sätt som känns främmande för en själv, och det är till stor hjälp att 
använda sig av den kunskap som forskningen ger (Bergström och Laack, 2006). 
Eftersom det av många psykologstudenter upplevs som att det tas upp för lite om 
sexualitet på utbildningen är det därför intressant att undersöka hur det ser ut i praktisk 
klinisk verksamhet. Hur gör psykologer för att ta upp ämnen kring sexualitet? Vad 
tycker man om sin kompetens för att kunna prata om sexualitet?   

 

Om BUP  

BUP:s organisation. 

BUP-verksamheten i Stockholms läns landsting har under de senaste åren genomgått 
stora förändringar. Under arbetsnamnet ”BUP 2005” minskade antalet mottagningar 
genom sammanslagningar och istället bildades färre men större mottagningar med fler 
medarbetare och större upptagningsområden. Tanken är att alla mottagningar ska kunna 
tillhandahålla många olika typer av specialistkompetenser.  

BUP är organiserat i sex verksamhetsområden. Det finns fyra geografiska 
öppenvårdsområden, ett verksamhetsområde för länsgemensam vård och specialiserad 
öppenvård (till exempel BUP Vasa för behandling av barn som utsatts för sexuella 
övergrepp) och ett för klinikansluten vård (BUP-kliniken). Inom respektive geografiskt 
verksamhetsområde finns fyra eller fem BUP-mottagningar samt en 
mellanvårdsmottagning. Mellanvårdsmottagningen ska komplettera ”vanlig” BUP-
behandling när så krävs och kunna göra en mer intensiv insats under en tidsbegränsad 
period, till exempel ska de kunna arbeta med familjer i hemmiljö. 

 

Verksamheten. 

Enligt vårdöverenskommelsen är barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård en 
specialistresurs inom hälso- och sjukvården. I första hand skall barns och ungdomars 
behov av hjälp och stöd tillgodoses av föräldrar, skola, socialtjänst och primärvård. I 
överenskommelsen står det att verksamhetens målgrupp är barn och ungdomar upp till 
18 år med psykisk störning, sjukdom eller relationsproblem, som utgör hinder för 
personlig växt och mognad. Problemen skall vara av sådan omfattning och intensitet att 
hjälpinsatserna på primärnivå inte räcker till.  

 

Att arbeta som psykolog på BUP. 

Som psykolog på BUP har man många olika arbetsuppgifter. Främst har psykologer 
behandlingssamtal med barn/ungdomar enskilt, familjesamtal eller samtal med föräldrar 
med syftet att stärka dem i deras roll som föräldrar och på så sätt hjälpa sina barn. 
Psykologer har möjlighet att bedriva familjeterapi, tonårsterapi, barnterapi, 
föräldrasamtal, nätverkssamtal och samspelsbehandling – mycket beroende på 
specialkompetens och intresse. Psykologer är den enda yrkeskategorin som får 
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administrera tester. Detta gör man främst vid neuropsykiatriska utredningar men även 
vid ”vanliga” psykologutredningar då en bedömning av ett barns mognad och 
utvecklingsnivå behövs. Även konsultationer av olika slag ingår i psykologens 
uppgifter. Viss telefonrådgivning förekommer också. 

På alla BUP-mottagningar jobbar psykologer, socionomer och läkare med själva 
behandlingsarbetet. Dessutom jobbar sekreterare/assistenter med den administrativa 
delen av mottagningsarbetet. Samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna kan se ut på 
olika sätt. Många gånger jobbar man som behandlare enskilt med ett fall men vid t.ex. 
en autismutredning gör psykologen själva testningen, socionomen upptar en anamnes 
och läkaren gör en medicinsk undersökning. Vid vissa fall då hela familjer kommer till 
mottagningen för samtal händer det att en behandlare har samtal med föräldrarna och en 
annan med barnet/ungdomen. Oftast ser man till att man då med jämna mellanrum har 
gemensamma familjesamtal då alla berörda är med.  

Handledning är ett mycket viktigt inslag i arbetet och man har både intern handledning 
varje vecka och får även extern handledning av utomstående personer (BUP, 2005). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur psykologer som arbetar inom BUP pratar om 
sexualitet med ungdomar i terapi. Studien har en deskriptiv och explorativ ansats. 

Frågeställning: 

- Hur talar psykologer som arbetar inom BUP om sexualitet med ungdomar i 
terapi? 

 

 

M e t o d 

En kvalitativ ansats valdes för studien då det explorativa och deskriptiva syftet bäst 
beskrivs genom denna metod. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade 
intervjuer då dessa ger möjlighet att fånga reflektioner och personliga erfarenheter på ett 
mer djupgående sätt än i exempelvis enkäter (Kvale, 1997).  

 

Litteratur 

Artiklar söktes via ett antal databaser. Förutom de sedvanliga som gäller för psykologi 
(PsycInfo, PsycArticles) söktes även artiklar i databaser som rör socialt arbete (ex. 
Social Services Abstracts) och större allmänna databaser (ex. Academic Search 
Premier). Litteratur söktes via universitetets bibliotek, Stockholms stadsbibliotek och 
även bokaffärer på nätet som AdLibris. RFSU:s förbundskansli och RFSU kliniken 
konsulterades också för litteratur och forskning om studiens syfte. 
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Undersökningsdeltagare 

Tjugotre BUP-mottagningar kontaktades via telefon och e-mail. Sjutton av dessa 
mottagningar ligger i Stockholm och sex i städer strax utanför Stockholm. Tio 
psykologer anmälde intresse för att vara med, dessa var från sju olika mottagningar och 
alla inom Stockholms landsting. En av dessa intervjuer blev dock inställd med kort 
varsel och kunde på grund av tidsbrist inte genomföras, sammanlagt genomfördes alltså 
nio intervjuer.  

Åtta av deltagarna var kvinnor och en var man. De var mellan 32 till 64 år gamla 
(medianålder 56 år, medelålder 54,5 år) och hade jobbat mellan 3 och 38 år (median 22 
år, medelvärde 18,5 år) som psykologer. Fem deltagare hade enbart grundutbildningen i 
psykoterapi och fyra hade även påbyggnadsutbildningen och var således legitimerade 
psykoterapeuter. En deltagare hade grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT 
och påbyggnadsutbildning i PDT, en hade en kombinerad KBT/PDT grundutbildning 
och resterande deltagare hade alla en psykodynamisk grundutbildning.  

Ett mail skickades ut antingen direkt till deltagaren eller till chefen på mottagningen för 
vidarebefordran till berörd psykolog med information om studiens syfte och om etiska 
villkor (se bilaga 1). 

 

Material 

Alla intervjuer spelades in på dator som en MP3-fil. En intervjuguide (se bilaga 2) 
arbetades fram för att ha som grund till intervjuerna, men då syftet var explorativt kom 
intervjuerna även att handla om sådant intervjuguiden inte tog upp.  

Intervjuguiden syftade till att täcka in ett antal områden, som vad frågor kring sexualitet 
kan handla om, vad som är lätt respektive svårt att prata om, vad man anser om de 
terapeutiska verktyg man har för att kunna prata om sexualitet, relationen till 
ungdomsmottagningar och om heteronormativitet/hbt-kompetens. 

 

Datainsamling 

Alla intervjuer genomfördes på respektive deltagares arbetsplats under september 2008. 
Maxtiden för intervjuerna var 45 minuter (en ”arbetstimme” på en BUP-mottagning) 
och intervjuerna blev mellan 32 till 45 minuter långa. Som tidigare nämnts fick alla 
deltagare tillgång till mail om studiens syfte men varje intervju inleddes ändå med 
information om detta, liksom om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att de 
hade rätt att avbryta intervjun. Inspelningarna transkriberades av en utomstående person 
som följde gällande etiska regler. Intervjuerna lyssnades därefter igenom samtidigt som 
transkriberingarna lästes igenom för att fastslå att transkriberingarna var korrekta. Efter 
detta raderades inspelningarna.  
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Analys 

Intervjuerna har bearbetats efter det som framgår i Hayes (2000), Kvale (1997) och 
Langemar (2008) om hur man tar tillvara data från kvalitativa intervjuer och analyserar 
detta. En tematisk analys har gjorts av dessa data. En explorativ bearbetning av dessa 
data öppnade upp för att upptäckter av teman kunde göras. Som tidigare nämnts 
lyssnades intervjuerna igenom samtidigt som transkriberingen av dessa lästes för att 
säkerställa att transkriberingarna överensstämde med intervjuerna. Under tiden fördes 
anteckningar på ett separat papper med noteringar om eventuella teman, och frågor som 
dök upp.  

När själva analysarbetet satte igång lästes intervjun igenom noggrant. Då något i texten 
ansågs utgöra ett ämne som var intressant för studiens syfte antecknades detta som ett 
tema och fick sin egen rubrik. Då intervjun lästs igenom ett antal gånger och kunde ses 
som färdiganalyserad, gick arbetet vidare med nästa intervju. Den nya intervjun lästes 
igenom och bearbetades på samma sätt och alla upptäckta teman antecknades i 
marginalen. Då alla ämnen var rubricerade utifrån den första analysen, lästes alla 
intervjuer om igen för att se om ämnen funna i en intervju även fanns någon annanstans. 
Detta gjorde att intervjuerna lästes om och om igen till dess att inga nya ämnen kunde 
hittas. Analysen avslutades då en trovärdig tolkning framkom.  

Enligt hermeneutisk tradition kan de enskilda delarnas mening förändra den föregripna 
meningen hos helheten, som återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda 
delarna och så vidare (Kvale, 1997). Detta innebar att analysen gjordes omväxlande var 
intervju för sig och sedan tvärs över alla intervjuer. Då intervjuerna lästes horisontellt 
skedde ett sorterande av teman. De textavsnitt från olika intervjuer som ansågs beröra 
samma sak, klipptes samman och bildade nya dokument. Ibland hände det att vissa 
utdrag ut texter placerades under flera teman då dessa kunde spegla ett flertal olika 
ämnen. Varje tema bearbetades ett i taget och därefter gjordes en genomläsning av 
materialet för att se om vissa teman kunde bilda underrubriker till andra eller om de 
skulle stå separata.  

Under hela analysarbetet skedde en fortgående process där teman namngavs, beskrevs 
och ändrades allt eftersom. Det var studiens frågeställning som blev själva 
utgångspunkten för sorterandet av teman. 

 

 

R e s u l t a t 

Om sexualitet 

Sexualitet ansågs av psykologerna vara en självklar och viktig del av livet. De allra 
flesta av de intervjuade psykologerna sade att det handlar om identitet, personlighet, 
livskraft, livsglädje och att det är en luststyrd känsla. En psykolog inflikade dock att det 
även kan handla om jobbiga saker. 

”Alltså för mig är sexualitet det får jag säga, för mig är sexualitet en självklar del i 
livet. Det går inte att liksom avvara det, det är liksom hela det identitet, 
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personlighet men det handlar också om lust och glädje och det är ju så viktigt på 
ett sånt här jobb, haha... Men det handlar också om motsatsen.” 

 

Andra saker som också nämndes av psykologerna är om och hur man uttrycker sin 
sexualitet och även om såväl känslomässig som fysisk närhet. Ett par psykologer 
nämnde själva samlaget – både det heterosexuella och det homosexuella – som målet 
med sexualiteten.  

 

Frågor om sexualitet. 

Frågor om ungdomssexualitet kan handla om mycket. En psykolog sammanfattade 
nästan allt som kommit fram i de olika intervjuerna i sitt svar: 

”Ja det börjar ju tidigt. Det börjar ju med uppfattning om kroppen hur den 
förändras innan puberteten redan och sen hela relationsspektrat, hur det utvecklas 
och man kan dra paralleller även till föräldrarna, vad man väljer för slags person. 
Sen är det ju det här med självkännedom kring kroppen som är väldigt viktigt att 
få reda på, hur pratades det om kroppen i familjen? Vad hade man för 
förhållningssätt? Mens för tjejer, utlösning för killar, hur mycket fick de veta av 
föräldrarna, hur frimodigt var det kring det, skamkänslor eventuellt eller kanske 
till och med att man kan ”fira” att man har fått mens eller så då, så att det är 
massor med grejer man kan fråga för att få en bakgrund vad man kommer ifrån. 
Och sen har man ju hela spektrat med sexuella övergrepp förstås också som... där 
det är väldigt väldigt viktigt att utforska det här området för att kunna få en frisk 
sexualitet eller ett friskt förhållningssätt till sin egen kropp om någon har förstört 
det tidigt också. Och hur man speglar sig hos mamma respektive pappa då utifrån 
det könet man är och kring det här med... ja alla är bisexuella under tonåren mer 
eller mindre, att det är en normal period att gå igenom och bekräfta det, alltså det 
är ju ett jätteområde just när det gäller barn och tonåringar... mm… och unga 
människor också.” 

 

Andra nämnde också den individuella lusten, samlag, onani, könstillhörighet och 
funderingar kring sexuell läggning. 

 

Hur ungdomar förhåller sig till att prata om sexualitet 

Enligt psykologerna verkade det inte vara särskilt vanligt att ungdomar tar upp frågor 
som rör sexualitet i terapin. Många ungdomar verkar bli generade då sådana frågor tas 
upp av terapeuten. Ett par psykologer sade dock att det kan vara självklart för en del 
ungdomar att prata om sex och att de är väldigt öppna med det, men de sade också att 
det inte tillhör vanligheterna. Oftast när det kommer upp frågor om sexualitet så nämns 
det relativt subtilt av ungdomen.  



11 

 

Ett par av psykologerna betonade att ungdomens sätt att prata/inte prata om sexualitet 
handlar mycket om personlighet, hur den individuella ungdomen är. En annan viktig 
aspekt är hur gammal ungdomen är.  

”Det handlar mer om individen, alltså det finns en del som då vid tolv års 
åldern har börjat och det finns andra som vid arton års åldern eller aldrig 
varit tillsammans med någon liksom… Där finns det ju stora skillnader, de 
är ju bara, som jag ser det, individuella.” 

 

De allra flesta psykologerna sade att de tror att ungdomar har ett stort behov av att prata 
om sex och sexualitet men att det inte alltid är öppet. En psykolog gjorde dock 
reflektionen att ungdomarnas bristande vilja att prata om sexualitet kan ha med henne 
att göra. 

”…det kanske är min egen genans som gör att de ibland blir generade när man tar 
upp det, hur mycket man ska våga fråga för att det inte ska bli för intimt.” 

 

Ungdomarnas frågor om sexualitet. 

Om ungdomen väl pratar om sexualitet så handlar ämnena och frågorna ofta om de 
sexuella kontakter man har haft och de relationer man har. Många psykologer sade att 
ett av de vanligaste ämnena handlar om huruvida man är ”normal” när det gäller olika 
aspekter inom sexualitet. Många ungdomar har funderingar kring sin sexuella läggning. 
Enligt ett par psykologer verkar många pojkar vara mycket upptagna med tankar om 
homosexualitet som snarare är homofobiska än tankar om de själva skulle vara 
homosexuella.  

En psykolog sade att tjejer aldrig tar upp frågor som handlar om sex utan bara om frågor 
som rör relationer och gränsdragningar. En annan psykolog sade att tjejer specifikt tar 
upp, förutom ovan nämnda funderingar kring sexualitet, att de blir kallade exempelvis 
hora. Samtalet fortsätter då att handla om hur de kan återerövra sin sexualitet. 

Ämnen som ungdomarna verkar ha svårt att ta upp gäller främst övergrepp av olika 
slag, det kan handla om exempelvis våldtäkter eller incest. Det händer också att man 
skuldbelägger sig själv för att man tycker att man har gått med på något som man sedan 
upplever som ett övergrepp. Man har även svårt vid lojalitetskonflikter, då man ogärna 
verkar vilja lämna ut någon annan. 

 

Psykologens kompetens att prata om sexualitet 

Vad utbildningen gav. 

Ingen av psykologerna tyckte att deras psykologutbildning har gett dem särskilt mycket 
kunskap om eller verktyg att arbeta med ungdomssexualitet. Någon enstaka psykolog 
nämnde någon halvdag om sexologi men man kan inte riktigt komma ihåg vad man 
lärde sig där. Ett par nämnde att de givetvis har studerat Freud och hans teorier om den 
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psykosexuella utvecklingen, penisavund etc. men sade att det känns väldigt förlegat. En 
psykolog sade också att Freuds teorier upplevs vara rätt patriarkala. De psykologer som 
nämnde Freud sade att de inte tyckte att Freuds tankar om sexualitet finns med i det 
dagliga arbetet och att utbildningen inte gav dem praktiska verktyg att använda sig av. 

 

Om sin egen kompetens.  

Som ovan nämnts tyckte ingen av de intervjuade att de har fått tillräckligt bra utbildning 
för att kunna prata om sexualitet med ungdomar. Detta gäller såväl själva 
psykologutbildningen som eventuell påbyggnadsutbildning.  

Om en psykolog ansåg sig ha bra verktyg för att kunna prata om sexualitet med 
ungdomar är detta något man tillskansat sig själv genom exempelvis eget intresse för 
dessa frågor. Man har då vidareutbildat sig på egen hand genom att läsa in sig på 
aktuella ämnen. Man tyckte också att man har lärt sig mycket och utvecklats av 
erfarenheter man fått via jobbet. Slutligen tycktes även egna personliga erfarenheter 
bidra till hur man pratar om sexualitet. 

Då det ibland blir så att man utgår från sin egen referensram istället för en 
forskningsbaserad kunskap uttryckte vissa en osäkerhet angående sitt sätt att arbeta med 
frågor kring sexualitet på. 

”När jag tänker på vilka verktyg jag använder när jag sitter och pratar med 
ungdomar är det mest någon sorts… okej utbildningen är min grund och basen för 
mig men bättre bas är ens egen arbets… alltså livserfarenhet att jag är själv 
människa och har... alltså erfarenhet, sunda förnuftet.” 

 

Hur kompetensen ser ut på mottagningen. 

Det rådde skiftande meningar om hur kompetensen kring att prata om sexualitet med 
ungdomar ser ut allmänt inom arbetsgrupperna på de olika BUP-mottagningarna, och 
ledde därför till motstridiga resultat. I de allra flesta intervjuerna framkom det att man 
inte pratar särskilt mycket om sex och sexualitet på behandlingskonferenser, 
handledningar etc. men att det säkert inte skulle vara ett problem om man ville ta upp 
det.  

Vissa ansåg att det finns en god kompetens på mottagningen angående samtal om 
sexualitet. De sade att det är ganska många på mottagningen som är modiga nog att 
prata om de olika ämnena som innefattas av begreppet sexualitet, att folk på 
mottagningen inte har några fördomar och att det inte känns obekvämt att prata om det 
på handledning eller behandlingskonferenser.  

Det var några fler av de intervjuade som ansåg att kompetensen att prata om sexualitet 
inte är så hög och att dessa frågor mycket sällan lyfts upp, vare sig i terapisamtal, i 
handledning och på behandlingskonferenser.  
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”Kompetensen är... jag tror inte den är... den skulle kunna vara högre alltså. Det 
tycker jag. Absolut.” 

        ”Det är inte så vanligt och vi diskuterar det inte.” 

 

I något enstaka fall beskrev psykologen sig vara den enda på mottagningen som pratar 
om dessa ämnen men möts av tystnad av kollegorna då detta sker. En annan psykolog 
uttryckte en förhoppning om att om någon skulle vilja ta upp ämnet så skulle det vara en 
självklarhet att göra det, men om det fanns det tvivel. 

”Hur många gånger skulle det komma upp om det var mer öppet eller om man 
säger att det finns en stängd dörr som jag inte känner till riktigt, men säg att vi var 
totalt öppna, skulle det varit mer frågor kring sexualitet då? Jag kan inte svara på 
det faktiskt, jag vet inte.” 

 

Det framkom också att psykologer ibland verkar överskatta sin egen förmåga.  

”Psykologerna är ganska malliga och elitistiska också så de vill ju inte erkänna att 
de inte kan.” 

 

Psykologens förhållningssätt till att prata om sexualitet 

Flera psykologer poängterade att de ungdomar de möter inom BUP inte alltid visar en 
rättvis bild av hur dagens ungdom egentligen har det. De som kommer till BUP har en 
psykiatrisk problematik av något slag vilket ger utslag på många områden, exempelvis 
sexualitet. Ofta tycks man kunna se två motpoler, antingen ungdomar som är mycket 
promiskuösa eller de som lever väldigt ensamma och är rädda för sexualitet och närhet.  

Många psykologer sade att de tycker att det har blivit ett hårdare klimat för ungdomar. 
Skolans miljö lyftes fram som ett exempel på detta men även internet tycks ha bidragit 
till mycket svårigheter för en del ungdomar. Särskilt lyftes tjejers utsatthet fram, hur de 
kallas för hora och andra nedsättande ord och att de verkar få mer negativ respons än 
killar då de uttrycker sin sexualitet.  

Hos de flesta av de intervjuade psykologerna fanns det en osäkerhet kring att prata om 
sexualitet. Många menade att det inte alla gånger ingår i det man pratar med ungdomar 
om, fast det kanske skulle behöva göra det. Flera psykologer menade dock att samtal 
om sexualitet alltid ska ingå då man pratar med ungdomar, för att sexualitet är en del av 
vem man är som person. 

”Man tar bort en jättestor del i en ungdoms liv genom att säga. ”att det kan du 
prata med någon annan om” hur ska man då kunna ha en helhetsbehandling 
liksom…? Sex går ju in i allt. I alla ämnen och jag har ju tjejer med ångest eller 
depressioner, självskada, och sex är en del i allt det här. Det går inte att liksom 
renodla det.” 
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En psykolog menade att det helt enkelt inte har sin plats att prata om sexualitet med alla 
då till exempel OCD, depression och ångestproblematik inte har något att göra med 
sexualitet. En annan menade att frågor om sexualitet inte behöver komma in i kortare 
kontakter men att det mer har sin plats i en längre terapikontakt. 

När man väl pratar om frågor som rör sexualitet framkom det att man är mån om att det 
inte ska bli något ”skamtema”. Sexualitet anses vara ett intimt ämne att prata om och 
man vill bejaka deras lust så att det inte blir något skamfyllt eller prestigefyllt att prata 
om, att man får prata om precis vad man vill angående ämnet.  

Ett par av de intervjuade arbetar med BUP Stockholms hemsida (www.bup.nu) dit 
ungdomar kan skicka in frågor. Vissa psykologer sade att de kan uppleva att det är 
lättare att svara på ungdomars frågor om sexualitet på den sidan än i ett samtal ansikte 
mot ansikte med tonåringen.  

Det lyftes ofta fram att sexualitet är ett mycket känsligt och intimt område och att man 
inte alltid känner sig helt bekväm själv med att prata om det.  

”Jag tror att jag är för försiktig, och det handlar mycket om ovanan eller min egen 
osäkerhet att prata om det, alltså andra områden är man ju inte lika försiktig, om 
någon viker undan så håller man kvar det ändå eller... När det gäller sexualitet så 
tror jag att jag i alla fall kan släppa det då om det verkar som att inte... att det är 
för svårt att prata om det eller genant då släpper jag det.” 

 

Många psykologer sade det som uttrycks i citatet, att det både finns en osäkerhet kring 
att prata om sexualitet och en rädsla att kränka.  En psykolog menade att det handlar 
mycket om hennes egna erfarenheter kring sexualitet och vad dessa erfarenheter gör 
med vanan att prata om sexualitet.  

 

Olika teoretisk inriktning. 

Alla intervjuade kan främst betraktas som psykodynamiker utifrån deras utbildning. 
Samtliga sade att de inte tror att det finns särskilda skillnader i att prata om sexualitet 
mellan psykologer med olika teoretiska inriktningar. Den enda tänkbara skillnaden ett 
fåtal nämnde är att de som har valt KBT är yngre och i och med sin ålder har lättare för 
att prata om sex (se även stycket Generationsfråga). 

 

Att prata med pojkar respektive flickor. 

Några av de kvinnliga psykologerna sade att de tror att de har lättare för att prata om 
sexualitet med tjejer än med killar, då de har lättare för att identifiera sig med tjejer. 
Detta samtidigt som den enda intervjuade manliga psykologen sade att han förmodligen 
har lättare för att prata med killar av samma skäl. Dock verkade detta inte vara ett större 
bekymmer för de flesta. 
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”Om man tänker sig att man är inne i en process i behandlingen då skiljer det sig 
inte så mycket tycker jag för då pratar man om sitt innersta så att då är man 
människa. Sen hur snacket går och så här det låter ju olika för tjejer och killar 
kanske... Men men... inte när man har kommit in på djupet och arbetar med den 
djupa känslan av sin egen kropp och sexualitet och då är det ju på ett mänskligt 
plan tycker jag...” 

 

När det blir svårt. 

Ämnen som rör sexualitet som psykologer verkade ha lite svårare att prata om handlar 
oftast om övergrepp och incest. Det upplevs jobbigt att konfronteras med saker som 
ungdomen varit utsatt för och man gav uttryck för att det är svårt att ställa frågor om 
övergrepp då man inte vill att det i sin tur ska upplevas som ett nytt övergrepp.  

Ett par psykologer tyckte också att det kan vara lite svårt att prata om moral och 
värderingar, för att inte värdera det ungdomen gör då de samtidigt vill backa upp dem 
och tycka att de ska få sätta sina egna gränser. Ett par psykologer nämnde också att de 
tycker att det kan vara knepigt att prata om det rent ”tekniska” med sex, vad som händer 
rent fysiskt och liknande. Detta tyckte man sig inte ha tillräckligt med kunskap om.  

I en del fall händer det att föräldrarna sitter i rummet tillsammans med sina tonåringar, 
till exempel vid intakesamtal, men även vid andra typer av samtal. Det framkom att det 
upplevs som svårt att tala om sexualitet, även om det skulle vara nödvändigt, då 
föräldrarna är med. Ämnet är intimt och man vill inte utsätta tonåringen för några 
pinsamma situationer. Ibland händer det även att föräldrarna talar om tonåringens sexliv 
och kan ”fläska på” och berätta mycket om barnets sexliv i terapirummet vilket upplevs 
som lite svårt att hantera.  

”Men jag kan tycka ibland också att vid frågor, det finns ju en del föräldrar, 
speciellt kanske mammor, som kan vara gränslösa så där just vid ett första samtal 
så säger de ”Ja men nu har hon haft sex och är med de där killarna!” och så där... 
och fläskar på liksom... så man känner så där öähh… vad liksom respektlöst... att 
plötsligt bli så värderad och fult och ”hon har haft killar och” och håller på med 
det där ganska mycket… och då vill man ju liksom göra tvärtom att man ändå 
försöker vara försynt så att det inte blir så himla vad ska man säga jätteöppet om 
nåt som ändå är intimt…” 

 

Föräldrar verkar, av det som framkommit, ofta inta en av följande två positioner i 
relation till sitt tonåriga barn; antingen har man aldrig pratat om sex och sexualitet med 
dem eller så är föräldrarna väldigt gränslösa. Gränslösheten kan ta sig uttryck i att de på 
olika sätt tvingar på sin egen sexualitet på barnen genom att exempelvis porrsurfa så att 
barnen ser, eller att inte respektera ungdomens rätt till ett privatliv.  
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Det som är lättare att prata om.  

Hur pass lätt det är att prata om andra ämnen som har med sexualitet att göra verkar inte 
alltid ha med själva ämnena att göra. Ett par psykologer lyfte att det har mer att göra 
med hur individen som sitter framför en är som person. De ämnen som nämndes som 
lättare att prata om för psykologen, var ämnen som rör sexualitet allmänt – hur 
ungdomen har det med killar och tjejer, vilken sexuell erfarenhet de har etc. En del 
tyckte också att det är lättare att prata om då sexualiteten blivit destruktiv, om 
gränssättning och liknande. 

”Ofta blir det nog de här mer destruktiva grejerna för att det är oftast det som man 
kanske är orolig för som kommer från det hållet att prata om… med gränser och 
lite… hur de tänker kring det och så där.” 

 

Vem tar initiativ? 

Alla psykologer utom en sade att de tycker att det ligger på behandlaren att ta upp frågor 
som har med sexualitet att göra. Handlar det om misstanke om övergrepp, faktiska 
övergrepp som har skett eller liknande tyckte de allra flesta att behandlaren har en 
skyldighet att ta upp ämnet och kolla av hur det ligger till – om något har hänt, vad som 
har hänt, vem som har gjort vad etc. Flera sade att det är viktigt att behandlaren på något 
sätt visar ungdomen att det är okej att prata om sexualitet. Dessa psykologer sade att om 
man inte tar upp det själv så kommer det inte upp alls trots att det kanske skulle 
behövas. Dock gjorde man också en poäng av att man inte ska gå på om ämnet om det 
inte vinner gehör hos ungdomen då detta kan upplevas som ett nytt övergrepp. 

”Vad jag tänker att vi borde lära oss att verkligen inpräntas i alla oss som jobbar 
inom BUP är att alltid ta upp på nåt sätt, liksom bara ta upp någonting om 
sexualitet bara så att ungdomen förstår att det här är något man får lov att prata 
om. Sen så ska ju ungdomen sköta resten så att säga, vi ska inte gå in i sexualitet, 
men om vi inte nämner sexualitet på nåt vis, om inte vi gör det, då kommer 
ungdomar nästan aldrig in på det, det är väldigt få ungdomar som gör det av sig 
själva för de vet inte om det är okej att prata om så att då låter de bli.” 

 

En av psykologerna sade att hon aldrig tar initiativ till att prata om sexualitet, att allt 
sker på ungdomens villkor: 

”Alltså jag skulle aldrig ta upp det själv utan vidare utan jag lyssnar alltid och 
utifrån det ungdomen berättar så fortsätter jag eller ställer följdfrågor, så det 
kommer aldrig initiativet från mig att jag börjar fråga någonting i det området.” 

 

En psykolog sade att det är svårt ibland att säga vem som tar initiativ, att det handlar om 
någon slags samverkan.  
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Hur psykologen för in det i samtalen. 

Om det, enligt psykologen, är aktuellt att prata om sexualitet i samtalet verkade det som 
om olika psykologer har olika sätt att ta upp det på, och att det också skiljer sig 
beroende på vilket ämne som avhandlas. När det gäller misstanke om övergrepp så 
ställer man en så direkt fråga man tycker sig kunna göra, utan att gå på allt för hårt. Det 
verkade vara ett problem som många psykologer tycker sig ställas inför och som 
nämndes tidigare, hur tar man upp viktiga, jobbiga ämnen utan att gå över någon gräns 
och kränka tonåringen? Ett flertal lyfte att det kan vara svårt att inte göra frågorna om 
ett övergrepp till ett nytt övergrepp. Det fördes dock fram att det är viktigt att 
psykologen visar att hon/han vågar prata om det och att man exempelvis vågar benämna 
könsorganen för att visa ungdomen att det är okej att prata om sådana saker. 

Gäller det andra ämnen som rör sexualitet så verkade en del vänta in att tonåringen 
kanske nämner det och väver in det mer i samtalet än just direkta frågor.  

”Så att jag brukar nog vänta och se om det är någonting som tonåringen själv tar 
upp och såna saker, antyder lite grand och försöker fråga vidare liksom vad som 
har hänt och lite så att man liksom efterforskar lite och försöker göra lite... men 
alltså på ett ödmjukt sätt så att de inte känner sig kränkta.” 

 

En del andra gjorde på ett liknande sätt, de verkar också vänta in det men ändå vara den 
som sedan tar initiativet för att visa att det är okej att prata om:  

”Så väntar jag lite så att man känner att man kan... alltså med lite menar jag några 
samtal så att man känner att man känner varandra lite grand och sen försöker jag 
få in det när det är någonting som är ganska självklart, till exempel om de pratar 
om sin partner och så kan jag få det till att hur fungerar den biten till exempel, 
alltså bara som en följdfråga liksom.” 

 

Ett par av psykologerna betonade att hur man som psykolog pratar/inte pratar om 
sexualitet med ungdomen har att göra med hur gammal ungdomen är och hur han/hon är 
som person. Är det en trettonårig tjej som inte kommit in i puberteten och enligt en 
psykolog ”bara pratar om hästar”, går man inte på och frågar om sexuella erfarenheter. 

 

Generationsfråga. 

I de flesta intervjuerna framkom det att många av de frågor som har med hur man 
arbetar med sexualitet inom BUP, kan kopplas till åldern på terapeuten. Det blir en 
generationsfråga. Detta var något som även ett par av de äldre psykologerna sade: 

”Att jag är så pass gammal att i min generation så pratade man inte sex kanske 
med varandra som tonåringar heller.” 
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Åldersfaktorn tycks spela in inom ett antal områden. Åldern hänger ihop med hur pass 
lätt man tycker att det är att prata om sex, hur man tänker kring sexualitet och vad man 
har för värderingar och normer kring det. De som är äldre ansågs till exempel (både av 
sig själva och av de yngre) inte vara uppfostrade med att det är okej att prata om sex. 
Dock betonades det också av vissa att de äldre samtidigt borde ha varit med om 60-
talets sexuella revolution och därmed kunna vara mer frispråkiga. Trots detta ansågs de 
äldre dock inte vara vana att prata om sexualitet och släpper också gärna ämnet även om 
det ses som viktigt att prata om. Olika mottagningar anses ha olika åldersspann på sina 
medarbetare och en psykolog menade att hur pass lätt det är för en ungdom att kunna 
prata om sexualitet handlar mycket om vilken mottagning han/hon hamnar på. 

Ett plus med att vara äldre framkom också i ett par intervjuer. Det handlade om att den 
sexuella laddningen mellan terapeut och klient verkar minska ju äldre terapeuten blir 
och att det kan vara till fördel då man pratar om sex.  

”När det (sex, min anm) väl kommer upp som ämne så kan det ju också kännas 
lite tryggare att prata med någon som är äldre, det blir inte någon sexuell laddning 
i rummet kring ens... utan det kan på något sätt bli som att man pratar med någon 
som blir haha som en mormor eller... alltså förstår du det är en annan generation 
och då blir det inte laddat, men med yngre så kan det ju också bli en laddning som 
blir som komplicerar och att man där också kan dra sig. Så det är också… när det 
väl kommer upp och man kan prata om det så kan det också bli just ett bra samtal 
och där kan åldern på ett sätt vara en fördel. Det är inte så farligt att prata om det.” 

 

Homosexualitet/heteronormativitet 

Det framkom en hel del motstridiga utsagor angående hur pass heteronormativa 
respektive inkluderande psykologer inom BUP är, och om hur de ser på homosexualitet. 
Det framkom att ingen längre verkar se på homosexualitet som en sjukdom i 
terapirummet men däremot framkom det också att andra åsikter uttrycks i fikarummet:  

”Ja jag skulle vilja trycka på det att psykologer betraktar homosexualitet som 
abnormitet utan att de vet om att de tänker så.” 

”Det (heteronormativiteten, min anm) är helt dolt. Och ser man liksom hur det 
informella sättet att prata på BUP är så är det att man framhäver alltid barnbarn 
och normalitet och heteronormativ... hela tiden. ” 

 

Det framkom åsikter om osäkerhet huruvida homosexuella ska få adoptera barn och att 
man blir väldigt ställd om man inte direkt kan se sin patients könstillhörighet. Några av 
de intervjuade ansåg sig själva vara fördomsfria och reflekterade inte över sin 
heteronormativitet men gav uttryck för andra åsikter under intervjuns gång och använde 
ord fel, exempelvis genom att använda sig av ordet heteronormalitet istället för den 
korrekta termen heteronormativitet. Några av de intervjuade blandade även ihop 
könstillhörighet och sexuell läggning vid ett flertal tillfällen (nedanstående citat handlar 
om rätten för homosexuella att adoptera barn): 
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”Ja för att förälder kan man ju vara, jättefin förälder, vilken kön man än har så att 
säga.” 

 

Många av de intervjuade reflekterade dock över hur pass heteronormativa respektive 
inkluderande de är i sitt arbete. Några psykologer menade att de tänker mycket på det 
men kanske ändå brister. 

”Vi har pratat om det, att det är så lätt att glömma bort det. Så att det finns men 
självklart så blir det så att man tabbar sig för att det är inte självklart, det kan jag 
säga, men vi har pratat om att vi borde tänka på det hela tiden. Sen är det väldigt 
lätt att det ändå undslipper en.” 

 

Ett par psykologer sade att de är duktiga på att tänka och jobba inkluderande. 

”Men alltså jag tror att man har ögonen vidöppna när man arbetar med ungdomar 
åt det hållet, helt klart, det är inget konstigt med det utan snarare att man har det i 
bakhuvudet hela tiden för att det är inte ovanligt att vi har ungdomar som har en 
osäker könsidentitet och mycket funderingar och så….” 

 

Dessa psykologer sade att de är noggranna med att exempelvis fråga ”är du kär i 
någon?” istället för ”har du nån tjej nu?” till en kille. Detta var enligt dem mycket en 
förändring som kommit de senaste åren, och att det i mångt och mycket blivit påverkat 
av den allmänna debatten.  

 

Om BUP 

Även en del åsikter om BUP som organisation kom fram i intervjuerna, och hur 
organisationen påverkar behandlares sätt att förhålla sig till sexualitet. Några psykologer 
sade att sexualitet helt enkelt inte finns i verksamheten och att det kan vara en anledning 
till att det därför kan vara svårt att ta upp i olika sammanhang. Dessa psykologer sade 
att de inte är ett dugg förvånade att samtal om sexualitet så sällan inträffar då de 
upplever att sexualiteten inte finns med i verksamheten och det i sin tur leder till att det 
sällan tas upp av behandlaren.  

”Det uppdelningen (mellan ungdomsmottagningarna och BUP min anm) finns att 
här är det psykiska och då ligger det inte nära till hands, och man blir dessutom 
inte inbjuden utav den man träffar att prata om det så blir det kanske inte pratat 
om.” 

 

En psykolog menade att det finns ett grundläggande fel inom BUP som gör att 
personalen inte tillskansar sig kunskap om ungdomssexualitet.  
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”Men på det sättet är ju BUP lite stofilaktigt och tyvärr så har jag en känsla av att 
de som jobbar centralt inom BUP har liksom gått den långa vägen, man tar inte in 
folk utifrån, unga chefer med egna nya idéer utan man jobbar först länge inom 
BUP och sen går man dit, det betyder att man är både äldre och har jobbat länge 
inom det som fanns tidigare och då kommer ju inte de nya idéerna in där heller 
och då finns inte det...” 

 

Möjligheter till ”massutbildningar” (utbildningar för alla behandlare) finns inom BUP 
men enligt en psykolog finns det inget intresse för ungdomssexualitet inom 
organisationen. 

 

Önskemål om vidareutbildning 

Flera psykologer sade att de tycker att personalen inom BUP skulle behöva en 
grundläggande utbildning om ungdomssexualitet. En psykolog sade detta om hur en 
vidareutbildning skulle kunna se ut: 

”Det är ju jättelätt – det är ju bara att börja på noll haha!” 

 

I denna utbildning ska det enligt önskemål ingå sådant som hur ungdomar har det 
nuförtiden, vilka sexuella normer som gäller, om olika sexuella läggningar och 
homofobi. En psykolog uttryckte en önskan om att helt enkelt hänga med i utvecklingen 
för den terapeutiska alliansens skull:  

”Så det är bra att man ändå förstår mer av dagens ungdomar... alltså annars kan 
man ju göra bort sig totalt, alltså göra på ett sätt som blir dåligt i relationen i 
rummet om man träffar någon, det gör så då att man inte… Man får inte samma 
förtroende. Men därmed inte sagt att man ska låtsas och verka vara inne för det är 
ändå generationer emellan men ändå att man ändå är lite mer kunnig så tror jag att 
man får större förtroende.” 

 

En annan del som handlar om ungdomskultur som nämndes av några psykologer är 
internet och vad det innebär för dagens ungdomar, och man önskade sig en ökad 
kunskap om även detta.  

Någon enstaka psykolog nämnde att en ökad kunskap om föräldrarnas sexualitet, såsom 
regnbågsfamiljer, också är önskvärd.   

En psykolog sade att hon skulle vilja veta mer om hur sexualiteten spelar roll inom de 
olika problemområdena (här menas olika diagnoser) man arbetar med inom BUP. På 
vilka, eventuella annorlunda/avvikande/särskilda sätt kan sexualiteten komma till 
uttryck eller inte komma till uttryck inom dessa områden?  
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Många uttryckte även en vilja att lära sig sätt att prata om sexualitet med ungdomar, hur 
man tar upp frågor som man undrar över och hur man frågar utan att kränka men ändå 
inte bara ger upp om man stöter på motstånd. En psykolog menade att en hel utbildning 
i detta kanske inte vore nödvändigt men att man gärna skulle vilja se ett 
medvetandegörande av vikten av att våga ställa frågor som rör sexualitet till patienter. 
Man poängterade att man oftast får de svar som man frågar efter, eller inga svar om man 
inget frågar, och därför måste detta medvetandegörande till.  

 

Relationen till Ungdomsmottagningarna 

Då BUP:s relation till ungdomsmottagningarna kommer upp i intervjuerna framkom en 
relativt samstämmig syn från psykologerna. Ungdomsmottagningarna har, enligt 
psykologerna, hand om problem av lättare art eller av enbart sexuell art. Personalen på 
ungdomsmottagningarna anses ha en hög kompetens då det gäller ungdomssexualitet. 
Det ses vara mer självklart och avdramatiserat att prata om sexualitet på 
ungdomsmottagningen än på BUP, både för ungdomarna och för psykologerna inom 
BUP. Ett flertal av de intervjuade psykologerna sade att de tror att det helt enkelt är så 
att ungdomar väljer att gå till ungdomsmottagningen om de har frågor om sexualitet.  

De allra flesta sade också att man ofta samarbetar med ungdomsmottagningen och 
hänvisar till varandra i olika fall. En psykolog sade att behandlare på BUP kan bli 
lättade när de kan hänvisa till ungdomsmottagningen för att de då slipper ta itu med 
frågor om sexualitet som de inte behärskar så bra.  

”De är ändå lite bättre på sexualitet, det är säkert också bekvämt att tänka så.” 

 

 

 D i s k u s s i o n 

Syftet med denna studie var att undersöka hur psykologer inom BUP talar om sexualitet 
med ungdomar. Svaren visade att de flesta intervjuade psykologerna känner en 
osäkerhet kring att prata om sexualitet Detta beror troligen på det som respondenterna 
själva nämnde som orsak, att de inte upplever sig ha fått tillräckligt bra utbildning om 
sexualitet vilket också leder till en bristande kunskap om ämnet.  

 

Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts var det trots stora ansträngningar svårt att hitta relevanta artiklar 
och litteratur till denna studie och dess frågeställning. De artiklar som hittades och 
handlade om ungdomar och sexualitet rörde många olika ämnen. Ofta handlade de om 
sexualundervisning i skolan, unga sexualförbrytare eller sex och internet. Det kan dock 
konstateras att forskning kring hur terapeuter förhåller sig till och pratar om sexualitet i 
terapier är ett mycket eftersatt ämne.  
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Respondenterna. 

Det var också svårt att få tag på respondenter till denna studie. Det krävdes lång tid och 
intensiv kontakt via telefon och mail för att få tag på respondenter. Många personer 
kontaktades, både enskilda psykologer, chefer för olika mottagningar och personal som 
jobbar centralt för BUP inom Stockholms län. Att endast sju av tjugotre mottagningar 
ställde upp med respondenter är anmärkningsvärt. På ett flertal av de kontaktade 
mottagningarna möttes förfrågan med en kommentar om att ”här har psykologerna 
minsann annat att göra”. Detta är givetvis ett tecken på att BUP-mottagningarna har ett 
oerhört stort tryck på sig (vilket också framkom i ett par av de intervjuer som 
genomfördes) men det kan också ses som ett tecken på att man inte anser det vara en 
självklar del av BUP:s uppdrag att ställa upp för forskning som gäller den egna 
verksamheten. Kanske är detta något för BUP:s centrala ledning eller de enskilda 
mottagningarna att reflektera över?  

Mot bakgrund av hur svårt det var att få tag på respondenter var det svårt att komma 
med önskemål om psykologernas kön, ålder eller teoretisk inriktning – jag var mycket 
tacksam över de som tog sig tid att ställa upp. Det finns en snedfördelning inom BUP 
vad gäller behandlarnas kön (betydligt fler kvinnor än män jobbar inom BUP) men det 
hade ändå möjligen varit bra att ha fått till en annan fördelning än att åtta av de nio 
intervjuade var kvinnor. Kanske hade det kommit fram andra aspekter? Dock kan man 
se att den manliga psykologens svar och de kvinnliga psykologernas svar inte skiljde sig 
åt på något avgörande sätt. Den enda faktiska skillnaden handlade om vilket kön man 
tyckte att det var lättast att prata sex med där den manliga psykologen svarade unga 
killar medan de flesta av de kvinnliga psykologerna svarade unga tjejer. 

Vad gäller teoretisk inriktning finns det också en snedfördelning inom BUP då de allra 
flesta behandlare har en psykodynamisk utbildning. Det hade varit intressant att 
intervjua flera psykologer med KBT-inriktning för att se om det hade kommit fram 
någon skillnad i svaren. BUP har förmodligen också en äldre behandlarkår än andra 
arbetsplatser inom psykiatrin (jag har försökt att få tag på statistik om bland annat detta 
men det har inte gått att ordna). Det finns även annan information som visar att teoretisk 
inriktning ofta hänger ihop med ålder. Enligt resultaten skiljer det en del åt om och hur 
en psykolog pratar om sexualitet med ungdomar beroende på hur gammal psykologen 
är. Det är därför troligt att resultaten hade blivit annorlunda om jag intervjuat yngre 
psykologer. Som det var nu var sju av de intervjuade över 53 år varav fyra var över 60 
år gamla.  

Då det var svårt att få tag på respondenter, kan man fundera över vilka det var som 
ställde upp. Var det så att det var eldsjälarna som brinner för att föra in mer kunskap om 
sexualitet i BUP:s verksamhet som lät sig intervjuas? Med tanke på de svar som kom 
fram i studien så tycker jag dock att man kan dra slutsatsen att respondenterna hade 
olika ingångar till ämnet. Vissa brann tydligt för detta ämne, vissa hade inte reflekterat 
så mycket över det men tyckte att det var viktigt att ställa upp för en 
psykologexamensuppsats, vissa tyckte det var roligt att prata om något de inte tänkt så 
mycket på. Det kan dock konstateras att det är mindre troligt att en negativ bias fanns i 
svaren från de som ställde upp för intervjuerna. 
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Ramarna. 

Intervjutiden var max 45 minuter per intervju. Detta hade att göra med det höga trycket 
som behandlare inom BUP arbetar under och att det i princip skulle vara omöjligt för 
respondenterna att avvara mer tid. Givetvis hade intervjuerna kunnat bli än mer 
djuplodande och heltäckande om mer tid hade funnits, men detta var villkoren för att 
kunna genomföra intervjuerna. Antalet intervjuer kunde heller inte utökas på grund av 
ovan nämnda omständigheter.  

 

Intervjuguiden. 

När intervjuer används som datainsamlingsmetod kan olika formuleringar från gång till 
gång, eventuella ledande frågor etc., påverka svaren och därmed påverka studiens 
tillförlitlighet negativt. Ett sätt att minska dessa effekter är att använda 
semistrukturerade intervjuer (vilket har gjorts i denna studie) då man i och med det kan 
skapa en viss nivå av standardisering (Kvale, 1997).  

Intervjuguiden fungerade som en bra stomme för intervjuerna. Många av de ämnen som 
intervjuguiden täckte togs upp av psykologerna själva innan någon fråga om det hade 
hunnit ställas, vilket tyder på att de frågor som togs upp i intervjuguiden var relevanta 
teman för frågeställningen. Mycket utrymme lämnades också för respondenterna att ta 
upp andra områden kring frågeställningen som de ansåg viktiga och som inte täcktes av 
intervjuguiden. 

 

Analysmetoden.  

Den tematiska analysmetoden visade sig vara en bra metod för att bearbeta intervjuerna 
och passade syftet med studien bra. Materialet har lästs igenom många gånger och alla 
relevanta teman har redovisats.   

Kvalitativ metod kan ha många fördelar i jämförelse med kvantitativ metod. Att 
använda sig av kvalitativ metod öppnar upp för oväntade resultat och ger en frihet för 
respondenten att ge uttryck för åsikter som inte alltid kan ges inom kvantitativ metod. 
Kvalitativ metod lämpar sig bättre för att uppnå en förståelse av innebörd och mening. 
Det handlar om att förstå exempelvis olika handlingars och upplevelsers betydelse, och 
även deras avsikter. Då kvalitativa analyser är språkliga kommer forskarens individuella 
tolkningar av språket att påverka analysen. Vi har alla även en förförståelse som både 
ger oss förutsättningar för att förstå det vi studerar och samtidigt även begränsar det vi 
kan förstå. Subjektivitet ingår således som en del av kvalitativ forskning. Man kan även 
säga att en kvalitativ metods syfte är att beskriva ett fenomens kvaliteter. Denna 
deskription behöver kopplas till det som beskrivs, dvs. de egenskaper som studeras och 
inte deras frekvens eller kvantitet för att det ska bli en kvalitativ deskription – även 
statistik kan vara beskrivande. Kvalitativ metod lämpar sig även för teorigenerering. 
Det innebär att man utvecklar teorier, hypoteser och begrepp utifrån en empirisk grund. 
Detta till skillnad från att testa giltigheten i teorier, hypoteser och begrepp.  Kvalitativ 
metod kan även fungera som exploration, att finna relevanta frågeställningar i materialet 
som sedan kan undersökas vidare (Langemar, 2008). 
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De nackdelar som finns är bland annat att det är svårt att generalisera resultaten från ett 
urval till en hel population. För att kunna göra det måste man signifikanstesta och det 
kan bara göras om man har gjort kvantitativa mätningar (Langemar, 2008). En annan 
nackdel är att materialet får sämre förutsättningar för god validitet men åtgärder för 
detta kan göras (se stycket nedan).  

 

Generaliserbarhet, validitet, reliabilitet.  

Inom kvalitativ metod är det inte alltid relevant att använda sig av begreppet 
generaliserbarhet på det sätt som görs inom kvantitativ metod.  Min förhoppning är 
dock att det ska gå att använda sig av de svar som kommit fram i studien och skapa 
underlag för ett medvetandegörande av detta ämne inom verksamheten, såväl som 
diskussioner kring det. 

Att redogöra för citat kopplade till de olika resultaten är ett sätt att värna om validiteten. 
Dessa citat används för att förtydliga kopplingen mellan de data som samlats in och 
forskarens tolkningar av dem. Detta gör att läsaren har möjlighet att bedöma grunden 
för tolkningarna, dock med det i åtanke att citaten är utvalda av forskaren själv (Kvale, 
1997). Att intervjuerna varit semistrukturerade har skapat ett visst mått av 
standardisering (se ovan om intervjuguiden).  

Reliabilitetsbegreppet som sådant utesluts ur denna diskussion då det är svårt att 
använda sig av det på samma sätt i en kvalitativ studie som i en kvantitativ. Enligt 
Langemar (2008) står reliabilitet för tillförlitlighet i mätningar och då denna kvalitativa 
studie inte har ”mätt” något (liksom de flesta andra kvalitativa studier inte heller gör) 
går det inte att tala om reliabilitet i detta sammanhang. Dock kan man fråga sig om 
resultaten skulle blivit annorlunda om det varit en annan person som genomfört 
intervjuerna? Det är svårt att veta hur man uppfattas som intervjuare men jag kan tänka 
mig att det kan ha spelat roll att en del av de intervjuade visste om att jag har jobbat 
inom RFSU och hade en viss förkunskap om ämnet. Kanske gjorde det att de var mer 
måna om att deras svar skulle bli ”korrekta”? Med största sannolikhet har denna 
förkunskap påverkat mig som intervjuare, kanske skulle intervjuguiden ha sett 
annorlunda ut om det var någon som inte gått RFSU-kurser som utformat den? Kanske 
skulle även följdfrågorna under intervjuerna blivit annorlunda då? En annan fråga man 
kan ställa är också om resultatet blivit annorlunda om respondenterna valts ut för att 
skapa ett representativt urval. 

 

Resultatdiskussion 

Vart tog genusfrågorna vägen? 

Sexualitet och genus är tätt sammankopplat. Kanske har denna koppling inte undersökts 
tillräckligt i denna studie. Ingen av frågorna i intervjuguiden rörde direkt genusaspekten 
men man kan dock se att genusperspektivet ändå kom upp i en del svar. Flera av de 
intervjuade psykologerna pratade om hur utsatta tjejer i dagens samhälle är, hur de 
kallas för horor och andra nedvärderande ord då de uttrycker sin sexualitet. Inte någon 
gång nämndes det hur killar bemöts på ett negativt sätt då de uttrycker sin sexualitet. 
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Detta har givetvis att göra med hur samhället i stort ser ut och de normer som reglerar 
sexualiteten för kvinnor och män, tjejer och killar (se exempelvis Ambjörnsson, 2003; 
Hulter, 2004). Tjejers sexualitet och kroppar ses också som mer allmängods än killars 
kroppar. Tjejer och kvinnor blir mer objektifierade än män överallt i samhället. Ett 
forskningsfynd som visar på ojämlikheten och synen på hur ”tillgängliga” tjejers och 
kvinnors kroppar är för allmänheten är det Forsberg skriver i sin forskningsöversikt 
(2006), att 65 procent av alla tjejer i gymnasiets årskurs 3 har erfarenhet av att bli 
sexuellt kränkta. Två tredjedelar av alla tjejer har således sådana erfarenheter jämfört 
med en femtedel av killarna.  

När jag har varit ute i skolor och pratat med tjejgrupper om sex och samlevnad inom 
ramen för mitt skolinformatörsarbete för RFSU vittnar många tjejer om hur deras och 
killars sexualitet värderas olika.  En kille som är sexuellt aktiv får smeknamn som 
vittnar om hög status (till exempel ”kung”), medan tjejer får höra tidigare nämnda 
nedvärderande ord. Det kan ses som att ett genusperspektiv saknas i denna uppsats, att 
jag i och med all denna kunskap borde ha fokuserat mer på hur även genusfrågor finns 
med i psykologernas arbete. I efterhand kan jag se detta som en brist även om det dock 
kom fram genusaspekter i en del av svaren från de intervjuade psykologerna utan att jag 
frågat specifikt om det.   

 

Begreppet sexualitet. 

Psykologernas svar på vad sexualitet är stämde överens med de olika definitionerna som 
ges i exempelvis Hulter, 2004, Lundmark & Sandler, 1998 och 
www.worldsexology.org. För många av de intervjuade tog det dock tid att hitta rätt ord 
och formulera sig. Kanske var detta ett tecken på att man inte tänkt igenom så noga vad 
sexualitet är och innebär.  

Ett vanligt svar var att sexualitet handlar om identitet och personlighet och endast ett 
fåtal svar handlade om sexualitet som en aktivitet. Varför det är så att sexualitet främst 
handlar om identitet för en psykolog, och att själva ”akten” i mångt och mycket glöms 
bort, kan man spekulera i. Kanske är det för att det är vanligare att ta upp frågor kring 
identitet än konkreta saker om den sexuella akten i en terapi? Koenig (2008) skriver att 
utvecklandet av en trygg identitet, en positiv självkänsla och förmågan att gå in i ett 
intimt förhållande med någon annan blivit identifierat som det ultimata målet för 
tonåren. Att sexualitet kan ses som en del av ett intimt förhållande kan ses som tämligen 
självklart men ändå tycks denna del ofta glömmas bort. Det kan också vara så att ett 
annorlunda svar hade kommit fram om frågeställningen hade handlat om vuxna och 
sexualitet. Kanske är det mer självklart att prata om hur sexlivet fungerar med äldre 
personer än med ungdomar som inte nödvändigtvis haft sexuellt umgänge med någon 
annan person.  

 

Hur ungdomar förhåller sig till att prata om sexualitet. 

Många av de intervjuade sade att det inte är särskilt vanligt att ungdomar tar upp frågor 
som rör sexualitet i terapin. Detta kan eventuellt ha att göra med terapeutens eget 
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förhållningssätt till att prata om sexualitet. Ingen av de intervjuade ansåg att deras 
utbildning gav dem bra kunskap om ungdomssexualitet, och kanske är detta något som 
skiner igenom. Det kan vara så att ungdomarna uppfattar denna eventuella 
kunskapsbrist och sparar dessa frågor till ungdomsmottagningen, trots att de kanske 
egentligen sitter på frågor de gärna skulle vilja ha svar på. Kanske är det heller inte 
självklart för en ung person att diskutera frågor om sex med någon som kunde vara ens 
förälder eller morförälder. Något som talar emot detta är att det även är vuxna personer 
som jobbar på ungdomsmottagningar och där verkar ungdomar tycka att det är mer 
självklart att prata om sex.  

I svaren kom det fram att de frågor om sexualitet som ungdomarna faktiskt tar upp på 
BUP skiljer sig en del från de frågor som de intervjuade psykologerna anser vara 
allmänna frågor om sexualitet. Den främsta skillnaden är bredden på frågor, att de 
frågor ungdomar kommer med handlar om färre ämnen än vad man kanske skulle kunna 
vänta sig. Kanske har det att göra med att ungdomar ofta går till 
ungdomsmottagningarna då de har frågor om sexualitet och att de därför inte tar upp 
alla ämnen med en psykolog på BUP. Kanske tänker de att det endast är vissa ämnen 
som passar sig för att ta upp på BUP och att sexualitet inte är ett av dem. Det kan också 
handla om något annat, att många av de intervjuade anser att om behandlaren inte visar 
att det är okej att prata om sexualitet så kommer det inte upp alls (jämför även Klüft, 
2006). Möjligen är det så att terapeutens eventuella okunskap om dessa frågor och 
genans inför att prata om sex signaleras mer än vad man är medveten om. Följden av 
detta blir då att ungdomen väljer att inte prata om det trots att behovet kanske finns. 
Detta är något att ta på allvar, då de intervjuade psykologerna också sade att de tror att 
ungdomar egentligen har ett stort behov av att prata om sexualitet. Möjligen handlar det 
om det faktum som i princip alla lyft fram, att man inte har fått tillräckligt bra 
utbildning i att prata om sexualitet. 

 

Psykologens förhållningssätt till att prata om sexualitet. 

De resultat som har kommit fram om psykologers förhållningssätt stämmer i mångt och 
mycket överens med de (få) studier som gjorts tidigare. Enligt Sandin (2005) verkar det 
som om psykologer inte anser sig kunna hantera sexuella problem, och att det finns en 
bristande kunskap i ämnet har tydligt kommit fram i intervjuerna. Mycket av det Klüft 
(2006) fann återkom även i denna studie. En sak som lyfts fram är att barnmorskor är en 
av de få yrkesgrupper som främst arbetar med frågor som har med sexualitet att göra (en 
annan yrkesgrupp är exempelvis gynekologer) – vilket stämmer överens med att 
psykologer inom BUP gärna hänvisar ungdomar till ungdomsmottagningarna där många 
barnmorskor jobbar. Klüft tar också upp det faktum att om psykologen inte skapar 
utrymme för att prata om sexualitet kan det hända att inget alls sägs om det. Detta 
stämmer också överens med vad de flesta psykologer i denna studie sade om ämnet.   

De flesta psykologerna tyckte att det ligger på behandlarens ansvar att ta initiativ till att 
ta upp ämnen kring sexualitet. Detta betonades som särskilt viktigt då det gäller sexuella 
övergrepp. Men hur gör man det om man känner sig osäker på ämnet?  

En psykolog betonade att sex går in i allt och att om man har patienter med ångest, 
depressioner eller självskadebeteende så är det av största vikt att man även tar upp 
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frågor kring sexualitet. Dawson et al. (2008) har funnit att ungdomar som upplever 
negativa affekter, såsom depression och stark ångest, ofta visar ett ökat sexuellt 
riskbeteende. Ska man kunna prata om ett sexuellt riskbeteende så måste man vara 
bekväm med att prata om sexualitet. Som skolinformatör för RFSU har jag fått lära mig 
att för att kunna prata om det som är dåligt med sexualitet så måste man även kunna 
prata om det som är bra. Jag tror att detta är något som går att applicera även på 
psykologer som arbetar med ungdomar.  

Att det är en skillnad i behandlares sätt att prata om sexualitet beroende på hur gamla de 
är var ett ämne som framkom i de flesta intervjuerna. Det var inget som togs upp alls i 
intervjuguiden utan var spontana reflektioner från respondenterna.  

De äldre är oftast psykodynamiker och har studerat Freud. Många av dem var också 
unga under 60-talets sexuella revolution men ändå anses de ha det svårare att prata om 
sexualitet än de yngre kollegorna. Har det att göra med hur pass uppdaterad om den 
nuvarande ungdomskulturen man är? De äldre kanske inte har samma inblick om 
nuvarande normer angående sexualitet som de yngre, helt enkelt beroende på att de 
yngre själva lever närmare dagens normer för ungdomar än vad de äldre gör.  

Det framkom att några av psykologerna menade att egna erfarenheter påverkar vanan att 
prata om sexualitet. I efterhand insåg jag att jag gott hade kunnat fråga vidare om detta, 
om vad det egentligen innebär. Visst är det så att alla våra livserfarenheter påverkar vårt 
förhållningssätt till omgivningen men som professionellt arbetande måste man också ha 
ett professionellt förhållningssätt till sina egna erfarenheter när man arbetar med andra 
människor i terapi. Då sexualitet inte ses som ett kunskapsämne som många andra 
ämnen kan jag se en risk i att det privata färgar vår syn på frågor om detta mer än vad 
det bör göra.  

De allra flesta av de intervjuade psykologerna sade att ansvaret för att ta upp frågor om 
sexualitet ligger på dem som behandlare. Sexualitet ses som ett intimt ämne, och det 
upplevs också som något som kan vara relativt skamfyllt. Att då lägga ansvaret på 
ungdomen att ta upp det blir ett för stort ansvar. Psykologen bör på något sätt signalera 
att sexualitet är ett ämne som är okej att prata om så att ungdomen uppfattar det. Men 
som flera av de intervjuade sade, om denna inbjudan att prata om sexualitet inte tas upp 
av ungdomen ska man heller inte gå på alltför hårt då det kan upplevas som kränkande.  

 

Om utbildningen. 

Ingen av psykologerna tyckte att deras grundutbildning gav dem bra kunskap om eller 
verktyg/sätt att arbeta med ungdomssexualitet. Detta är ett mycket viktigt resultat. En 
bra utbildning i ämnet gör att man känner sig säkrare på vad man pratar om och kan 
hjälpa en att komma över eventuell egen genans inför ämnet då man kan förhålla sig till 
det som ett ämne man har god kunskap om, som vilket annat ämne som helst.  

En annan fråga man emellertid också kan ställa sig är: hur mycket av det vi ska kunna 
prata om som psykologer måste vi ha universitetspoäng i? Kanske finns det vissa ämnen 
som vi borde kunna prata om med utgångspunkt i att vi är medmänniskor och att vi 
själva alla har varit tonåringar med funderingar kring sexualitet? Dock är det viktigt att 
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lyfta det som Bergström och Laack (2006) säger i sin skrift om hur man kan bemöta 
sexualitet och relationer på ett behandlingshem: för att kunna ha ett professionellt 
förhållningssätt till frågor om sexualitet och inte blanda ihop sina egna normer och 
föreställningar med hur sexualiteten i stort ser ut måste man grunda sitt arbete på 
forskning och beprövad erfarenhet. En viktig tanke som kom fram i intervjuerna var att 
man önskar sig vidareutbildning om hur ungdomssexualiteten ser ut idag. Det är viktigt 
att ha en uppdaterad kunskap så att man som Bergström och Laack säger, inte upphöjer 
sina egna normer till en allmän referensram som kanske inte stämmer med hur 
verkligheten ser ut.  

Ett annat resultat som kom fram som tål att tänkas på är att alla intervjuade har en 
psykodynamisk utbildning där mycket om Freuds teorier har tagits upp. Dessa handlar 
mycket om sexualitet som drift, och om den psykosexuella utvecklingen. Trots detta 
anser sig alltså ingen av de intervjuade ha tillräckligt god kunskap om sexualitet. Vad 
säger det om studierna av Freuds teorier? Kan det ses som anmärkningsvärt att 
psykologer som har studerat mycket Freud (enligt egen utsago) inte tycker att de har 
kunskap om sexualitet? Kanske är det så att Freuds tankar om sexualitet är mer 
teoretiska och talar om sexualitet i symbolisk form? Kanske är det just det som fattas på 
utbildningen, att lära sig praktiska verktyg för att arbeta med frågor kring sexualitet; 
Hur frågar man utan att kränka? Hur jobbar man med övergrepp?  

 

Svårigheter som psykologerna uppfattar. 

Några av de intervjuade psykologerna jobbar med att svara på frågor från barn och 
ungdomar via BUP:s hemsida. Det framkom att en del av dem tycker att det är lättare att 
svara på frågor om sexualitet via hemsidan än i en terapisituation. De sade också att de 
märker en skillnad i vad ungdomarna vågar fråga via hemsidan i jämförelse med i 
terapirummet. Kanske har även detta att göra med den eventuella osäkerhet kring dessa 
ämnen som psykologen utstrålar i rummet? Att ungdomarna ställer frågor om sexualitet 
via hemsidan tyder ju på att det verkligen finns ett behov att diskutera detta.  

Många av de intervjuade sade att det är svårt att prata om övergrepp och incest. Man är 
orolig för att ens frågor ska uppfattas som ett nytt övergrepp och ännu en kränkning. 
Med detta i åtanke kan man verkligen vara kritisk till att psykologutbildningen inte tar 
upp frågor kring sexualitet i en större utsträckning än vad som görs. Psykologer som 
arbetar terapeutiskt, både med barn och med vuxna, kommer att möta människor som 
varit med om sexuella övergrepp. Att då stå handfallen inför en sådan situation kan leda 
till att klienten inte får den hjälp han/hon behöver. 

 

Viktigt att se sexualitet som ett kunskapsämne. 

Hur ska man då bli bekväm med att prata om sexualitet? En idé är att införa mer 
sexologi på grundutbildningen där man både ska få lära sig uppdaterad kunskap men 
också förhållningssätt till sexualitet och hur man kan prata om det. Genom den 
informatörsutbildning jag gick för RFSU Stockholm har jag fått inblick i att sådan 
kunskap finns, liksom personer som är kvalificerade nog att utbilda andra om det. En 
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utbildning i ungdomssexualitet kan lätt anordnas. Det gäller bara att de ansvariga för 
verksamheten själva tycker att detta är viktigt att satsa på. 

Några av de kvinnliga psykologerna sade att de tycker sig ha lättare för att prata om 
sexualitet med tjejer än med killar, och den enda manliga intervjuade psykologen sade 
det motsatta. Vissa av respondenterna menade att det inte finns någon skillnad alls 
mellan att prata med tjejer och killar. Men om det skulle vara så att kvinnorna finner det 
lättare att prata om sexualitet med tjejer så väcker det andra funderingar. Hur kan man 
säkerställa att de killar som kommer till BUP får en lika bra chans att diskutera kring 
sexualitet som tjejerna, då BUP är en kvinnodominerad värld? Kanske är det så att 
denna skillnad inte skulle finnas om man fick mer utbildning i att prata om sexualitet 
och gjorde det till det kunskapsämne som det faktiskt är.  

Ibland kan man få intrycket av att det skulle vara något annorlunda att prata om 
sexualitet, i jämförelse med andra ämnen. Sexualitet är något intimt och laddat för de 
flesta. Man kan dock fundera över varför sådant som självmordstankar och djupa 
existentiella frågor inte verkar väcka samma motstånd och genans som frågor kring sex 
verkar göra. Är inte existentiella frågor också mycket intimt att dela med sig av till 
någon? Återigen så kanske man kan se att sexualitet är ett ämne som många har lite 
faktisk kunskap om. Detta kan säkert härledas ända tillbaka till skolornas ofta 
bristfälliga sex- och samlevnadsundervisning och även bristen på utbildning om detta på 
psykologutbildningen.  

Det nämndes av några av de intervjuade att det kan vara lite svårt att prata med 
ungdomar om deras normer och värderingar. Man vill inte värdera det ungdomen gör 
och samtidigt vill man förmedla att det är okej för dem att sätta gränser. Vissa av de 
intervjuade sade också att det är svårt att prata om normer då man inte har kunskap om 
vilka normer kring sexualitet som gäller bland dagens ungdomar. Kanske skulle en 
vidareutbildning om det vara på sin plats, precis som en del av respondenterna själva 
föreslår. 

 

Om BUP. 

Det framkom motstridiga resultat om hur kompetensen kring att prata om sexualitet ser 
ut kollegialt. Många av de intervjuade sade att de inte har god kunskap eller förmåga att 
prata om detta ämne och att detta stämmer överens med hur det i övrigt ser ut på 
mottagningen de jobbar på. Samtidigt tyckte vissa av de intervjuade att de besitter en 
god kompetens och/eller att det allmänt finns en god kompetens på mottagningen. Dock 
var det bara i enstaka svar det faktiskt kom fram att frågor om sexualitet är något som 
lyfts och diskuteras på mottagningen. I de flesta fallen menade man att det inte tas upp 
men att det säkert inte skulle vara ett problem om man behövde prata om det. Men hur 
vet man det? Hur kan man veta att kompetensen är god om man aldrig pratar om det? 
Hur kan man vara säker på att de som arbetar på ens mottagning har en lustfylld, 
ickefördömande, ickeheteronormativ syn på sexualitet?  

Då BUP som organisation kommer upp i intervjuerna påpekades det att sexualitet som 
ämne helt enkelt inte finns inom verksamheten och att det i sin tur leder till att ämnet 
sällan tas upp av behandlaren. Detta trots att sexualitet anses vara en viktig del av en 
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ungdoms liv. WHO betonar exempelvis vikten av en hälsosam sexuell utveckling för att 
uppnå ett generellt välmående (Shtarkshall et al. 2007). Jag borde kanske ha frågat mer 
om detta, vilka som utgör organisationen förutom behandlarna själva? Handlar det mer 
om något från ledningens sida? Från handledarna? Att de inte tar upp sexualitet och att 
det är det man menar med att ledningen inte tar upp det? Man kanske menar att de 
vidareutbildningar som ges via utbildningsenheten inom BUP aldrig tar upp ämnen som 
rör sexualitet. Det är en brist i intervjuerna att det inte frågas mer om det och om vad 
som menas med ”organisationen” kan man därför bara spekulera i. Men om det är så att 
sexualitet är ett ämne som organisationen inte uppmuntrar folk att prata om så kan man 
också fundera över om det finns andra ämnen som inte får den uppmärksamhet de 
förtjänar, till exempel ämnen som rör kultur och etnicitet, genus etc. 

 

Homosexualitet/heteronormativitet 

En del av de intervjuade visade upp en osäkerhet gällande en del av de frågor som rör 
heteronormativitet och hbt-kompetens, dvs.  "kunskap om och förståelse för hbt-
personer och deras livssituation i ett heteronormativt samhälle" (definition enligt RFSL 
Stockholm – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter). Man blandade till exempel ihop könstillhörighet/könsidentifikation och 
sexuell läggning.  

En vanlig fråga om sexualitet som många ungdomar tar upp handlar om sexuell 
läggning. En av psykologerna menade att många killar har mycket homofobiska tankar. 
En fråga blir då hur man arbetar med homofobi om man själv har fördomar om 
homosexuella eller är väldigt heteronormativ i sitt sätt att tänka. Det nämndes av ett par 
psykologer att de upplever att behandlare inom BUP inte är så fördomsfria som man 
kunde önska och att det uttrycks en hel del heteronormativa tankar i fikarummet. Hur 
bra kan man arbeta med personer som bryter mot heteronormen om man själv inte har 
förståelse för deras situation eller till och med har fördomar mot dem? Att fördomar och 
heteronormativitet finns gör givetvis skillnad för de ungdomar eller föräldrar som lever 
som öppna homo- eller bisexuella eller som är transpersoner. Det gäller självklart också 
de barn och ungdomar som lever i regnbågsfamiljer. För att kunna erbjuda ett 
respektfullt bemötande av alla måste fördomar tas upp till ytan och diskuteras. Det 
handlar om människors rätt att vara sig själva och bemötas med full respekt – oavsett 
vem de träffar på BUP. Om det är tyst kring dessa frågor inom verksamheten är det 
också svårt att veta vilka eventuella fördomar som existerar bland kollegorna på 
arbetsplatsen. Då blir det också svårt att bedriva en diskussion om det och driva arbetet 
med en öppen och fördomsfri verksamhet framåt.  

 

Om vidareutbildning. 

Då frågan om önskemål om vidareutbildning i sexualitet kom upp var det många som 
lyfte fram det som också kommer fram som en lucka i resultaten – en uppdaterad 
kunskap om dagens ungdomskultur och dess normer och värderingar angående 
sexualitet. Ett exempel var en psykolog som sade att hon tycker att sex och kärlek alltid 
ska höra ihop men där forskningen visar att en upplösning av det romantiska 
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kärlekskomplexet sker allt mer (Forsberg, 2006). Det skulle kunna uppstå svårigheter att 
samtala om sexualitet om de olika parterna har olika utgångspunkter för vad som är 
”okej” eller ”inte okej” angående det.  

En av de intervjuade ville inte ha en direkt utbildning i hur man ska prata om frågor 
kring sexualitet med ungdomar, men sade att det måste till ett medvetandegörande av 
dessa frågor. Det man kan diskutera är hur detta ska gå till om inte genom en 
vidareutbildning. Ska det till diskussioner på arbetsplatserna? Vem ska i sådana fall 
initiera dessa diskussioner? Vad ska man grunda diskussionen på?   

Förslag på ämnen som skulle kunna inkluderas i en vidareutbildning för psykologer 
inom BUP är många. Det är viktigt att basera sin kunskap på fakta och därför skulle en 
översikt om ungdomssexualitet vara på sin plats (som många av de intervjuade också 
önskat). Översikten bör innehålla rena fakta om exempelvis pubertet, sexuell debutålder 
och hur sexuella trakasserier kan se ut och bemötas. Även kunskap om internet och vad 
det innebär för ungdomar idag är viktigt att ta upp. En annan grundläggande del är att 
lära sig mer om hur dagens ungdomar ser på sexualitet, vilka normer och värderingar de 
har. Detta för att psykologen ska kunna möta ungdomen på den nivån där hon/han 
befinner sig och inte utgå från egna normer som kanske inte är applicerbara på dagens 
ungdomar. Det leder till en annan viktig del, att lära sig få syn på sina egna normer, 
värderingar och eventuella fördomar. Detta kan man arbeta med under utbildningen 
genom olika värderingsövningar och diskussioner. Ett annat viktigt ämne att diskutera 
och få mer kunskap kring är också vad konkret hbt-kompetens inom psykologyrket 
innebär.  

 

Slutord 

Det finns mycket lite forskning om hur psykologer pratar om sexualitet i terapi, och 
inget om hur de pratar med just ungdomar om sexualitet. Förslag till vidare forskning 
skulle kunna inriktas på en validering av de resultat som kommit fram i denna studie 
samt mer behandlingsnära forskning. Exempelvis skulle vidare forskning kunna göras 
om hur ungdomar själva vill att deras terapeuter ska prata om sexualitet med dem.  

De allra flesta av de intervjuade psykologerna sade att sexualitet är en självklar del av 
livet. Ändå är det så bortglömt inom det terapeutiska arbetet. Att det är viktigt att kunna 
prata om sexualitet med ungdomar i terapi är självklart. Psykologer saknar utbildning i 
ämnet och många känner sig ovana att prata om det. Trots att det givetvis finns 
undantag saknar många faktisk kunskap om sexualitet och sätt att prata om det. Då man 
inte baserar sitt arbete på en vetenskaplig grund finns det en risk för att man låter sina 
egna normer bli till sanning vilket kan leda till att man inte alltid utför ett professionellt 
arbete. Kanske händer det också att man inte möter varje människa med den respekt och 
förståelse de förtjänar.  
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Bilaga 1 

Följebrev 

Bäste/a psykolog, 

Mitt namn är Reyhaneh Ahangaran och jag studerar på termin 10 på psykologlinjen vid 
Stockholms Universitet. Denna termin skriver jag min examensuppsats. Den kommer 
att handla om hur psykologer som jobbar med ungdomar på BUP-mottagningar 
förhåller sig till och pratar om frågor som rör sexualitet. Exempel på frågor som jag har 
är; Vilka verktyg har man för att prata om sexualitet? Vilka ämnen är lätta respektive 
svåra att prata om?  

Jag har valt att skriva min uppsats om samtal som rör ämnet sexualitet då vi i stort sett 
inte får någon utbildning i detta under utbildningen som den ser ut nu. Denna studie ger 
mig en chans att fördjupa mig i detta ämne. Min förhoppning är att komma fram till nya 
frågeställningar som vidare forskning kan försöka svara på, liksom en insikt i hur det ser 
ut rent praktiskt i BUP-mottagningarnas arbete kring dessa frågor. 

Min fråga är nu om Du kan tänka Dig att låta Dig bli intervjuad av mig för denna 
studie? Intervjun beräknas ta 45 minuter och kommer äga rum där det förmodligen blir 
mest praktiskt för Dig, på din arbetsplats. Jag kommer att spela in intervjun för att sedan 
transkribera den. Efter avslut av arbetet kommer inspelningen att förstöras. 
Intervjumaterialet kommer självfallet behandlas konfidentiellt och allt material 
avidentifieras. Om Du tackar ja till att vara med i studien har du också självfallet rätt att 
hoppa av när du vill om Du så önskar då deltagandet är frivilligt. Du kommer också 
erbjudas möjligheten att få studien sänd till dig då den är klar om Du så önskar.  
 
Min tidsplan gör det möjligt för mig att genomföra intervjuerna fr.o.m. måndag 8/9 
t.o.m. fredag 3/10 (v. 37-40), men gärna så tidigt som möjligt under denna tidsperiod. 
Om Du har intresse av att vara med men inte kan förrän v. 41 så får Du väldigt gärna 
höra av Dig i alla fall då jag kan få eventuella avhopp från redan anmälda deltagare.  
 

Om Du har frågor är Du givetvis varmt välkommen att kontakta mig eller min 
handledare Christina Flordh (e-mail: cfh@psychology.su.se, tel: 08-16 XX XX) 

 

Med hopp om vidare kontakt! 

Vänliga hälsningar, Reyhaneh Ahangaran 

reyhaneh.ahangaran@gmail.com 

073-XXX XX XX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hur gammal är du? 

Hur många år har du jobbat som psykolog? 

Hur många år har du jobbat inom BUP/med ungdomar? 

Vilken teoretisk inriktning har du? 

Har du gått någon fördjupningskurs/vidareutbildning i sexologi eller liknande? 

 

 

Vad tycker du själv är intressant att ta upp då det gäller sexualitet och ungdomar? Vad 
är viktigt att fundera över? 

Vad innebär sexualitet för dig? Vad innebär frågor om sexualitet för dig? 

Anser du att det är viktigt att ta upp frågor kring sexualitet i en terapi? När är det 
befogat/inte befogat? 

När tar du inte upp frågor som rör sexualitet? 

Hur gör du för att ta upp frågor kring olika ämnen som rör sexualitet? Gör du på olika 
sätt för olika ämnen? 

När tar du initiativet att ta upp frågor som rör sexualitet? När väntar du på att tonåringen 
ska ta initiativet? 

Vad inom ämnet sexualitet tycker du är lätt att prata om? Vad är svårt att prata om? Vari 
ligger svårigheten? 

Hur ser du på relationen BUP-ungdomsmottagningarna när det gäller frågor kring 
sexualitet? 

Vad anser du om de ”verktyg” du har? Var har du förvärvat dem? (utbildning, 
jobberfarenhet, vidareutbildning). Saknar du något?  

Vad anser du att ungdomar har för behov att prata om sexualitet?  

Har du, och i sådana fall i vilka sammanhang, reflekterat över hur inkluderande eller 
heteronormativ du är i samtal om sexualitet? Vad har du tänkt på då? 

 


