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När den sexuella normen möter den asexuella patienten 

En diskursanalys av intervjuer med ungdomsmottagningspersonal om 

sexualitet, bemötande och asexualitet. 

 

Asexualitet är en av de sexuella minoriteter som hittills har legat i skymundan i 

samhällsdebatten, men som det nu börjar talas om mer och mer. Som asexuell är 

det lätt att bli osynlig i andra människors ögon, då okunskapen är stor men också 

eftersom det inte syns på en person om den är asexuell. Precis som för andra 

minoritetsgrupper finns också problemet att asexualitet framställs i media på ett 

sätt som förstärker stereotyper och agerar grogrund för fördomar. Ett exempel på 

detta är att det knappt finns några asexuella karaktärer i populärkulturen och att 

de som finns porträtteras som att de saknar känslomässigt djup, något som 

påpekas av en asexuell deltagare i en enkätstudie (MacNeela & Murphy, 2014). 

Att tillhöra en sexuell minoritet kan innebära att få möta intolerans, oförstående 

och förutfattade meningar av omgivningen, och ett av de sammanhang där detta 

kan ske är i vården.  

 

Vår ingång till ämnet kommer sig framförallt av ett allmänt intresse för 

mänskliga rättigheter och för sexualitetsfrågor. Som psykologstudenter med 

erfarenhet av att arbeta i vården har vi själva behövt fundera över vårt eget 

bemötande av patienter, utifrån en vilja att bemöta människor på ett öppet och 

normkritiskt vis. Vi anser också att vi i vår psykologutbildning inte har fått så 

mycket kunskap om sexualitet som vi skulle behöva eller önska för att kunna 

vara kompetenta inom sexualitetsfrågor.  

 

Vi ingår i en generation som har växt upp med ungdomsmottagningar som det 

naturliga stället att gå till som tonåring för allt som gäller sex och sexualitet. Vi 

har själva besökt ungdomsmottagningar för att få sexualundervisning, 

preventivmedelsrådgivning och gynekologisk hälsovård och har överlag varit 

mycket positiva till det bemötande vi har fått av personalen där. Vi tycker 

personligen att ungdomsmottagningen som vårdinstans fyller en viktig roll för 

ungdomar, framförallt för att det upplevs av många som en trygg plats utanför 

skolans värld där man kan få hjälp med känsliga och svårhanterliga ämnen. Vi 

ser inte heller ungdomsmottagningen som en plats som enbart är till för frågor 

som berör sexualiteten, utan även en värdefull resurs för unga som behöver hjälp 

med psykisk ohälsa eller vill ha stöd i olika livsfrågor.  
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På en ungdomsmottagning får personalen möta ungdomar som har en stor 

variation av livssituationer och sexuella uttryck och en viktig del av deras 

uppdrag är att se till att alla känner sig välkomna och lyssnade på. Därför anser 

vi att det är relevant att undersöka hur personal på ungdomsmottagningar pratar 

om sexualitet och asexualitet.  

 

Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

 

Sexualitet 

Sexualitet som begrepp kan både innefatta rent biologiska aspekter, som 

kroppsliga funktioner och drifter, och aspekter som har att göra med identitet 

(Nationalencyclopedin, 2015). Det kan därför lätt uppstå en begreppsförvirring 

när sexualitet diskuteras. Det är alltså viktigt när man läser och skriver om 

sexualitet att man reflekterar över vad den aktuella texten lägger in i begreppet. 

 

Sexualitetens och sexualitetsbegreppets historia  

Sexualitet är inte något statiskt som existerar i ett vakuum utan något som är 

kontext- och kulturberoende (Mottier, 2008). Därför kan det inte heller finnas en 

‘sann’ eller ‘naturlig’ sexualitet utan varje tid och plats har sina egna sexuella 

normer. Om vi idag i västvärlden ser sexualiteten mycket som en del av oss och 

vår identitet så hade man före modern tid snarare en syn på sexualitet som en 

uppsättning handlingar. Det var först på 1800-talet som man började dela in 

människor i olika perversioner som då sattes i kontrast mot en frisk eller naturlig 

sexualitet. På så sätt gick man från att betrakta sexualitet som en handling till att 

se det som en läggning - det var inte bara att personen utförde en tabubelagd 

sexuell handling utan det gjordes även en tolkning om att ‘vara lagd’ åt att göra 

sådant. En av dessa perversioner var heterosexualitet som då syftade på 

människor som hade rekreativt snarare än prokreativt sex (heterosexualitet 

slutade inte ses som en perversion förrän ungefär på 1920-talet) (Mottier, 2008). 

Genom denna perspektivförskjutning blev också den som utförde sodomi en 

‘sodomist’, något som Foucault (1978) anser är grunden till 

homosexualitetsbegreppet. “The sodomite had been a temporary aberration; the 

homosexual was now a species” (Foucault, 1978, s.43). Förklaringsmodellen för 

homosexualitet blev då också att personen hade avvikande biologiska instinkter, 

vilket kan kopplas till att man under denna period utvecklade ett mer 

biologistiskt synsätt gällande sexualitet. I och med att människor började 

tillskrivas olika läggningar började också idén om sexuella identiteter växa fram. 
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Det har inte bara funnits normer kring sexuella handlingar, utan de har även gällt 

lustens styrka och uttryck. De antika grekerna ansåg till exempel att kvinnlig 

sexualitet var vild och otämjd samt behövde kontrolleras medan man på 1800-

talet i stora delar av Europa höll för sant att det var mannens sexualitet som var 

animalisk och excessiv medan kvinnorna inte ansågs vilja ha sex över huvud 

taget (Mottier, 2008). 

Någon som var en del i ett skifte i synen på sexualitet på sin tid var Sigmund 

Freud. Han ansåg att sexualdriften är en ofrånkomlig del av varje människas 

känsloliv och att den spelar en stor roll inte bara i hur, varför och när man 

utvecklar psykopatologi (‘neuroser’), utan också i vardagen hos ‘friska’ 

människor. ”Symptomen utgör en ersättning för strävanden som hämtar sin kraft 

ur den källa som sexualdriften utgör” (Freud, 2002, s 91). Han menade att alla 

människor, även kvinnor, är sexuella och att ingen kan avskärmas från det 

sexuella utan att få problem på olika sätt. Freud menade också, till skillnad från 

många samtida teoretiker, att vi är sexuella redan från födseln. Det som skiljer 

barn från vuxna är att barn inte har sexualobjekt utan dessa kommer i och med 

barnets psykologiska utveckling och avgör då hur sexualiteten riktas. Sexuell 

läggning är alltså inte en medfödd egenskap enligt Freud utan kommer av 

upplevelser som barnet har (Freud, 2002). 

 

Sexualitet idag  

Att få grepp om hur man ser på sexualitet idag är inte lätt. För att ge en översikt 

har vi valt att titta närmare på hur man från olika institutioner talar om 

sexualitet. Först har vi Världshälsoorganisationen (WHO), vars definition av 

sexualitet lyder: 

“…a central aspect of being human throughout life encompasses sex, 

gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, 

intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed in 

thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, 

practices, roles and relationships. While sexuality can include all of 

these dimensions, not all of them are always experienced or 

expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, 

psychological, social, economic, political, cultural, legal, historical, 

religious and spiritual factors.” (WHO, 2006, s. 5) 

I denna definition kan man utläsa att sexualitet är ett mycket brett begrepp som 

innefattar eller påverkas av i princip hela spektrumet av mänskligt varande. 

Detta kan anses avspegla en strävan från WHO:s sida mot att vara så 
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inkluderande som möjligt i sin syn på hur en normal sexualitet kan se ut. WHO 

står dock inte bara för denna syn på normal sexualitet utan har även ansvar för 

att definiera onormal, eller mer exakt dysfunktionell, sexualitet i sin 

diagnosmanual, International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems (ICD). 

I ICD-10 (WHO, 1992) och American Psychiatric Association, APA:s, 

motsvarande diagnosmanual Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-5 (DSM-5) (APA, 2013) finns det flera diagnoser som rör 

sexualiteten på olika sätt. Diagnosmanualerna skiljer sig inte nämnvärt inom 

detta område, men våra exempel kommer ifrån DSM-5 eftersom den är mer 

relevant för psykologprofessionen. I DSM-5 delar man in diagnoser som rör 

sexualiteten i sexuella dysfunktioner och parafilier. Den förstnämnda innehåller 

bland annat två olika diagnoser för lustproblem beroende på om det är en man 

eller kvinna och tre olika som har att göra med orgasmproblem. Parafilierna 

berör istället läggningar som bedöms som problematiska för att de orsakar 

lidande antingen för andra eller för personen själv. Bland dessa finns 

masochism, pedofili och voyeurism. Om man från WHO får en indikation om 

vad som är normativ sexualitet så får man också från både dem och APA en 

tydlig bild av vad som ses som avvikande sexualitet idag. 

WHO är en internationell organisation och APA är en amerikansk. I Sverige är 

det framförallt Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet som fyller en liknande 

funktion. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet (2014) förespråkar 

hälsofrämjande arbete när det kommer till sexuell och reproduktiv hälsa. De 

förespråkar också ett normkritiskt perspektiv i hälsovården, bland annat 

uttrycker de att man ska tänka kritiskt kring heteronormativitet, sexualitet vid 

funktionsnedsättning med mera. De tar också en tydlig humanistisk ståndpunkt 

vad gäller bemötande. De vill förhindra diskriminering av sexuella minoriteter i 

vården och anser att det är vårdens skyldighet att “stärka individens sexuella 

och reproduktiva hälsa, till exempel genom att främja ett hälsosamt 

förhållningssätt till sin sexualitet” (Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2014, s 

19). 

 

Asexualitet 

Asexualitet är liksom sexualitet ett begrepp som kan ha många definitioner. I 

nutida forskning har det ofta operationaliserats som avsaknad av antingen 

sexuella beteenden eller avsaknad av sexuell lust eller upphetsning (Brotto, 

Knudson, Inskip, Rhodes & Erskine, 2010). Variationen i definitioner ledde till 
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att det blev mycket svårt att jämföra olika studier. När det i USA i början av 

2000-talet startades ett onlinenätverk för asexuella, the Asexual Visibility and 

Education Network (AVEN), arbetade medlemmarna fram en gemensam 

definition av asexualitet: att inte uppleva sexuell attraktion (AVEN, n.d.). Till 

skillnad från ovanstående definitioner är denna en helt subjektiv sådan. Inom 

AVEN har man också valt att ge utrymme för stor variation inom begreppet, 

delvis genom att arbeta fram begrepp bland annat för att beskriva huruvida man 

som asexuell vill ha kärleksrelationer och i så fall med personer av vilket eller 

vilka kön. 

 

I den kvalitativa forskning som gjorts på asexuella och asexualitet har ett fokus 

varit identitet och identitetsskapande. Något som tydligt framkommer är att det 

bland asexuella finns stor heterogenitet i hur man definierar sin asexualitet. 

Scherrer (2008) och Carrigan (2011) har båda funnit att det inom begreppet 

asexuell ryms människor som definierar sig som romantiska eller aromantiska 

(beroende på om man söker kärleksförhållanden), som ser sex på antingen ett 

positivt, neutralt eller negativt sätt och som definierar sig utefter vilket/vilka kön 

de dras till. Carrigan (2011) fann också att identitetsskapandet hos asexuella ofta 

följer ett visst mönster där individen först patologiserar sin egen upplevelse, 

ibland genom påverkan från omgivningen och sjukvården, och sedan landar i en 

mer oproblematisk identitet som asexuell. När man har landat i en asexuell 

identitet upplevs den av de flesta som hälsosam och positiv, men det är dock inte 

självklart att den asexuella vill vara öppen med identiteten av rädsla för att 

mötas av oförstående av omgivningen (Foster & Scherrer, 2014). 

 

En del av de svårigheter man kan mötas av som asexuell kan bero på att gruppen 

marginaliseras i samhället. Mariginalisering är en process där bland annat 

sociala grupper förpassas till samhällets utkanter (O’Leary, 2007). Enligt 

Przybylo (2011) kommer sig marginaliseringen av asexuella inte nödvändigtvis 

av ett aktivt förtryck, utan snarare av en sexuell diskurs som är så pass 

övergripande att den tränger ut möjligheten till asexuella uttryck. Hon menar att 

det finns en kulturell nödvändighet i att ha sex och då framförallt heterosexuellt 

samlag och att det är genom sådana normativa skript kring sexualitet som en 

patologisk icke-sexualitet bildas. Även Foucault (1978) ansåg att sex 

genomsyrar samhället och alla aspekter av våra liv. Han menade att detta kom 

sig av den ökade kontrollen och granskningen av sexualitet i det moderna 

samhället. Ett konkret exempel på det sexuella samhället, som också förklarar 
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del av marginaliseringen av asexuella, är förekomsten av negativa attityder hos 

omgivningen. McInnis och Hodson (2012) fann att heterosexuella personer 

tenderar att ha negativa attityder om alla sexuella minoriteter, men att de är mest 

negativa till asexuella personer. Att denna studie undersökte just heterosexuellas 

attityder innebär dock inte att liknande attityder inte kan finnas hos andra 

grupper.  

 

Resultaten från en studie av Yule, Brotto och Gorzalka (2013) tyder på att 

asexuella personer lider större risk för psykisk ohälsa än heterosexuella personer 

och även i högre utsträckning har interpersonella problem. Detta menar de kan 

bero på den marginalisering och stigmatisering asexuella utsätts för i ett 

samhälle som domineras av sexualitet. Resultaten från forskningen är dock inte 

entydiga. I en tidigare studie av Brotto et al (2010) hade till exempel asexuella 

personer inte högre grad av psykisk ohälsa än heterosexuella personer och man 

fann inte heller stöd för att för att de i större utsträckning än heterosexuella 

skulle ha interpersonella problem. 

Enligt Foster och Scherrer (2014) har många asexuella upplevelser av positivt 

bemötande i vården. Samtidigt förväntar sig många att få ett okänsligt 

bemötande av sjukvårdspersonal, exempelvis i form av terapeuter och läkare 

som skulle vilja ‘fixa’ dem. Många har också farhågor om att sjukvårdspersonal 

ska ha förlegade idéer om sexualitet. 

Ett problem med begreppet asexualitet, både i forskning och i den kliniska 

världen, är att det finns två diagnoser (en för män och en för kvinnor) som rör 

avsaknad av sexuell lust (APA, 2013). Dessa diagnoser kan gälla både vid 

tillfällig nedgång av sexlust/attraktion och vid total avsaknad. Detta gör att det 

förstås blir en tunn linje mellan vad som kan anses vara asexualitet ur 

identitetssynpunkt och vad som blir en psykiatrisk diagnos. För att komplicera 

det hela ytterligare finns det även somatiska symtom och/eller diagnoser som 

inkluderar asexuella upplevelser. Den tydligaste skiljelinjen mellan en 

psykiatrisk asexualitet och en egenupplevd asexuell identitet är förekomsten av 

lidande. Dock är det viktigt att konstatera att lidande kan vara kontextuellt (till 

exempel uppstå inom ramarna för ett kärleksförhållande) snarare än konstant för 

en individ. Förutom att dessa problem uppstår i både forskningsvärlden och den 

kliniska världen så kan man tänka sig att den möjliga patologisering av asexuella 

som diagnosernas existens innebär även skapar problem för asexuella personer. I 

både Foster och Scherrer (2014) samt MacNeela och Murphy (2014) uttrycker 
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vissa av deltagarna att de som asexuella är rädda för att patologiseras eller har 

tänkt på sig själva som psykiskt sjuka innan de anammade en asexuell identitet.  

 

Normativitet och queerteori 

Normer är de uppfattningar som delas inom en grupp om vilka beteenden som är 

lämpliga för gruppens medlemmar. Med begreppet normer kan man beskriva de 

likheter som finns inom grupper men också skilja ut olika sociala grupper från 

varandra. Normer är både deskriptiva och preskriptiva, vilket innebär att de både 

avspeglar hur det ser ut och hur det bör vara (Hogg & Vaughan, 2005).   

 

En norm som anses vara dominerande i Sverige idag är heteronormen, det vill 

säga normen om ett heterosexuellt liv. När man talar om ett heteronormativt 

samhälle menar man att det finns “institutioner, lagar, strukturer, relationer och 

handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt 

och allomfattande” (Ambjörnsson, 2006, s. 52). Allt får som effekt att det 

heterosexuella livet, i vissa former, framställs som det ‘rätta’ och optimala. 

Heteronormen, precis som andra normer, belönar inte bara den som följer den 

utan bestraffar även avvikare. Detta kan dock vara mer eller mindre explicit 

(Ambjörnsson, 2006). 

 

Ett sätt att närma sig sexualitet är via queerteori. Queerteori har en 

poststrukturalistisk ansats som härstammar från rörelsen för homosexuella, 

bisexuella och transpersoners rättigheter (HBT-rörelsen) (Ambjörnsson, 2006). 

Det är en normkritisk teori som framförallt tar sig an heteronormen men som 

även kan appliceras på andra former av normativa processer. Queer handlar 

mycket om aktivism, om att utmana rådande ordning och skapa ett utrymme för 

det avvikande och ‘konstiga’, samtidigt som det också handlar om att låta flera 

perspektiv samexistera i samhällsdebatten. Inom queerteori tar man inte 

sexualitet för given eller för ‘naturlig’, inte ens den annars så normaliserade 

heterosexualiteten. Istället ser man all sexualitet som kulturellt, socialt och 

historiskt skapad. Fokus blir därför på hur man ‘gör’ sexualitet snarare än på hur 

man ‘är’. Queerteori är utöver detta ökänt svår att definiera, vilket kan sägas 

vara en konsekvens av den poststrukturalistiska ansatsen. Vad som kan sägas 

vara queert skiftar beroende på kontext (Ambjörnsson, 2006). 
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Bemötande av asexuella 

I dagsläget finns det oss veterligen inga studier som undersöker bemötande av 

asexuella inom vården. Dock finns det en del forskning som studerar bemötande 

av HBTQ-personer. Eftersom asexuella kan anses vara en sexuell minoritet på 

samma sätt som homo- och bisexuella tänker vi att denna forskning även kan 

vara relevant för bemötandet av dem. Ett exempel är Garnets, Hancock, 

Cochran, Goodchilds och Peplau (1991) som diskuterar vilka aspekter man 

behöver tänka på i bemötandet av homo- och bi-personer. De framhåller olika 

problematiska hållningar som man kan ha som terapeut när man möter homo- 

och bisexuella personer. Några av dessa är att man som terapeut hamnar i att 

försöka behandla patientens sexuella läggning istället för den problematik 

personen söker för, att man utgår ifrån att alla patienter är heterosexuella och att 

man inte har kunskap om på vilka sätt homo- och bi-personers liv kan skilja sig 

från heterosexuellas. De poängterar också att det inte bara är medveten 

homofobi som kan orsaka skada i terapirummet. 

 

Enligt Morrow (2000) kommer den här sortens problematiska hållningar 

framförallt från heteronormativa utbildningar, brist på kontakt med homo- och 

bi-personer och personliga homofobiska åsikter hos terapeuten. Intressant är att 

Pachankis och Goldfried (2013) påpekar att terapeuter som själva identifierar sig 

som homo- eller bisexuella inte är immuna mot att agera heteronormativt eller 

homofobiskt i terapirummet. För att motverka dessa problematiska hållningar 

rekommenderar författarna att terapeuter försöker öka sin kontakt med homo- 

och bisexuella personer och att reflektera över sina tankar, känslor och attityder 

kring olika sexuella läggningar (Pachankis & Goldfried, 2013). 

I en studie om behandlingskompetens vid terapi med bisexuella personer kom 

Brooks och Inman (2013) fram till att den viktigaste prediktorn för god 

behandlingskompetens är att behandlaren tror på att bisexualitet är en stabil 

sexuell identitet, snarare än att vara en övergående fas. Resultaten tyder också på 

att terapeuter som själva var bisexuella verkade ha större behandlingskompetens. 

Författarna drar slutsatsen att två sätt att öka behandlingskompetensen hos 

terapeuten skulle kunna vara att ge dem mer praktisk erfarenhet av att möta 

bisexuella personer och att ge dem mer kunskap om bisexualitet för att motverka 

tendensen att se det som en övergående fas. 
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Ungdomsmottagningar 

Ungdomsmottagningar har funnits i Sverige sedan 1970 (RFSU, 2015). Från 

början var syftet med ungdomsmottagningarna främst att se till den unga 

befolkningens sexuella hälsa rent fysiskt, med fokus på sådant som 

preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar. På senare år har 

ungdomsmottagningarnas verksamhet utökats till att också inbegripa den 

psykosociala hälsan. Det finns dock inget nationellt styrdokument från 

Socialstyrelsen eller liknande, utan ungdomsmottagningarnas verksamhet styrs 

framförallt på landstings- och kommunnivå. Därför skiljer det sig också en del 

mellan ungdomsmottagningar avseende den vård de erbjuder. I Östergötland kan 

man utläsa av ramavtalet (Landstinget i Östergötland, 2011) mellan kommuner 

och landsting att ungdomsmottagningarna ska erbjuda 

preventivmedelsrådgivning, enskild rådgivning i sex och samlevnad, 

förebyggande arbete för sexuellt överförbara infektioner, provtagning samt råd- 

och stödsamtal av psykosocial karaktär. Verksamheterna ska också säkerställa 

att alla behandlas på lika villkor oavsett “sexuell identitet, funktionshinder, kön, 

etnisk, religiös, kulturell eller livsfilosofisk tillhörighet” (LiÖ, 2011, s. 2). 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Denna examensuppsats syftar till att generera en ökad förståelse för hur personal 

på ungdomsmottagningar i Sverige pratar om sexualitet och asexualitet. 

Anledningen till att vi vill undersöka hur just ungdomsmottagningspersonal 

pratar om dessa ämnen är att de är specialiserade på sexualitetsfrågor och i sitt 

arbete möter ungdomar som vill prata om relationer, sex och identitet. 

 

Vår motivation för att undersöka detta ämne är att vi anser att det idag saknas 

kunskap och forskning om asexualitet, och särskilt ur ett vårdperspektiv. Vi 

hoppas att ökad kunskap om detta kan leda till bättre förutsättningar för god 

behandling av asexuella personer och att asexualitet synliggörs mer i samhället.  

 

Våra frågeställningar är därför: 

 Hur konstrueras asexualitet i deltagarnas sätt att prata? 

 Hur konstrueras sexualitet och sexuell identitet i deltagarnas sätt att prata? 

 Hur konstrueras ett gott bemötande i deltagarnas sätt att prata? 
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Metod 

 

För att analysera vårt material har vi valt att ha en kvalitativ ansats och att lägga 

vår forskning inom det diskursanalytiska fältet. Därav kommer vi också att utgå 

från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

 

Socialkonstruktionism 

Enligt Burr (1995) finns det fyra huvudsakliga grundantaganden inom 

socialkonstruktionismen. (a) Att ha en kritisk ståndpunkt till kunskap som tas för 

givet, en misstänksamhet mot det som ‘alla vet’. (b) Att kunskap som vi besitter 

är bunden till en historisk och kulturell kontext. (c) Att kunskap är något som 

skapas i sociala interaktioner, det vill säga att vår förståelse av världen inte 

kommer av objektiva observationer utan produceras i vardagliga sociala 

situationer. (d) Att kunskapen som skapas på detta sätt inte bara existerar för sig 

utan också styr vilka handlingar som blir möjliga. Sättet som man konstruerar ett 

visst fenomen på påverkar hur man agerar kring det. 

 

Diskursanalys 

Diskursanalys är ett paraplybegrepp för en mängd analysmetoder som delvis 

överlappar varandra (Braun & Clarke, 2013; Wetherell, Taylor & Yates, 2001). 

Diskursanalys bör ses som ett förhållningssätt till forsking, snarare än en 

specifik metod eller teknik. Även om det finns riktlinjer för olika former av 

diskursanalys är dessa inte användarmanualer eftersom diskursanalysen till sin 

natur är subjektiv och tolkande (Burr, 1995). 

Diskursanalys som fält kan ses som en slags motståndsrörelse till 

‘kognitivismen’, det vill säga tendensen inom framförallt psykologin att 

attribuera individers handlingar till tillstånd inom dem (Braun & Clarke, 2013; 

Willig, 2008). Utifrån det kognitiva perspektivet ser man också språket som en 

spegling av kognitioner. Inom diskursanalysen har man istället ett externt 

synsätt på människan, vilket innebär att de fenomen som psykologer traditionellt 

intresserar sig för inte ses som individuella och privata utan som sociala 

processer eller aktiviteter vilka kan förstås genom att titta på språk och diskurser 

(Braun & Clarke, 2013). Inom olika former av diskursanalys används olika 

begrepp för det man gör och det man tittar på. I den form av diskursanalys som 

brukar benämnas diskursiv psykologi kallar man diskurser för 

tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoarer är de språkliga resurser som finns 

tillgängliga för talare när de konstruerar sina berättelser (Burr, 1995). Det finns 
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ingen absolut definition av vad en tolkningsrepertoar består av, men vanliga 

exempel på vad de kan omfatta är bildspråk, metaforer, talesätt och 

förklaringsmodeller (Edwards, 2007). Vidare finns det i en given kontext bara 

ett begränsat antal möjliga tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoarer skiljer sig 

från diskurser på så sätt att de kan användas på ett flexibelt sätt och sättas 

samman för att passa situationen. Diskurser definieras snarare som 

sammanhängande organiserade uppsättningar påståenden (Burr, 1995). 

I valet av vilken form av diskursanalys vi skulle applicera på vårt material har vi 

låtit materialet och studiens syfte styra. Vi landade i att använda oss av diskursiv 

psykologi eftersom vi i första hand ville utforska vilka tolkningsrepertoarer som 

deltagarna använde. I diskursiv psykologi gör man en nära tolkning av texten 

och fokuserar på de strategiska aspekter som finns i språkanvändandet (Willig, 

2008).  

 

Insamlingsmetod 

Urval 

Vår utgångspunkt inför denna uppsats var att försöka genomföra minst sju 

intervjuer med personal på ungdomsmottagningar i Mellansverige. 

Ungdomsmottagningar har en bred sammansättning av yrkesgrupper och vi 

valde att inte begränsa oss till en specifik yrkesgrupp eftersom vi ville ha en 

bredd i materialet och få med olika tänkbara perspektiv. För att komma i kontakt 

med möjliga deltagare gick vi till väga på olika sätt på olika mottagningar. Vi 

kontaktade chefer eller motsvarande ansvariga för mottagningarna, vilka sedan 

pratade med personalen på respektive mottagning om studien och förmedlade 

kontakten mellan oss och möjliga deltagare. Det varierade om dessa kontakter 

skedde via mail eller telefon.  

 

Datainsamling  

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer i deltagarnas 

arbetsrum eller i annat rum på respektive mottagning. Från mitten på februari till 

början av mars 2015 genomförde en av oss tre av intervjuerna och den andra de 

återstående fyra. Intervjuerna varade mellan 25 och 76 minuter och hade en 

medellängd på 46 minuter. De spelades in med ljudupptagning för senare 

transkribering. Inför intervjuerna hade vi förberett en intervjuguide (se bilaga 1) 

som vi följde löst, snarare utefter ämne än efter en specifik ordning eller 

formulering. Vi inledde intervjuerna med att fråga om erfarenheter av att prata 

med ungdomar om sexuell identitet, sedan tog vi upp asexualitet och frågade 
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kring kunskaper och erfarenheter av att möta asexuella personer. I samband med 

det frågade vi vad deltagarna tycker är viktigt i bemötandet av asexuella. 

Slutligen tog vi upp kunskapsluckor och hur deltagarna upplevt att deras 

respektive utbildningar hanterat sexualitetsfrågor. Under intervjuerna strävade vi 

efter att hålla ett neutralt men uppmuntrande förhållningssätt. Framförallt ville 

vi undvika att ge deltagarna alltför kritiska frågor. Något vi har märkt under 

transkriberingen är att vår formulering av frågorna förändrades något från de 

första till de sista intervjuerna vad gäller bland annat ordval och förtydligande 

frågor. Det tydligaste exemplet på detta är att ordet ‘öppet’ förekom i den allra 

första intervjun som en beskrivning av bemötande och att det sedan blev ett ord 

vi själva introducerade till ett par av de senare deltagarna.  

 

Deltagare 

Vi hade sju deltagare från tre olika ungdomsmottagningar i Mellansverige. 

Deltagarna var mellan 40 och 65 år gamla och de flesta hade arbetat länge med 

ungdomar eller på ungdomsmottagning. Bland våra deltagare fanns 

sjuksköterskor, socionomer och sexualupplysare. Av deltagarna var fyra kvinnor 

och tre män. Våra deltagare har fått kodnamnen Ingrid, Olle, Kristina, Peter, 

Erik, Monica och Anna. Anledningen till att vi inte ger mer information om våra 

deltagare är att detta hade varit problematiskt ur konfidentialitetssynpunkt.  

 

Bearbetning och analys av data  

Transkribering  

Vi transkriberade materialet löpande allt eftersom intervjuerna genomfördes. 

Det finns inga klara riktlinjer för hur man transkriberar inför en diskursanalys 

utan vi gjorde en bedömning tillsammans med handledare om vad som skulle 

passa för vår frågeställning. Vi valde att göra en ordagrann transkribering, med 

undantag för de intervjuer där deltagarna ofta avbröt sig mitt i ord eller 

meningar, eftersom det då skulle ha blivit alltför rörigt att ha med allt. Vi har 

gjort markeringar för framförallt pauser och skratt. Där vi ansåg det vara 

relevant har vi med aspekter av talspråk men har generellt hållit oss till en mer 

städad form av text för att underlätta för läsaren. För att markera vilka 

uttalanden som är från intervjuaren har vi använt förkortningen I. För att bli mer 

bekanta med varandras intervjumaterial direkt valde vi att byta intervjuer med 

varandra inför transkribering. Där behov har uppstått har vi sedan hjälpts åt med 

att komplettera passager där det var svårt att höra vad intervjupersonen sade. Det 
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färdigtranskriberade materialet var 89 sidor långt och varje intervju varierade 

mellan 9 och 19 sidor. 

 

Analytiskt tillvägagångssätt 

Vi inledde vår analys med att göra sammanställningar av materialet för att få en 

översiktsbild. Först gick vi igenom varje intervju noggrant och systematiskt för 

att lära känna materialet bättre och få en överblick av vad vi ansåg var mest 

intressant utefter våra frågeställningar. Därefter utgick vi från vad som framkom 

samt från vår intervjuguide och sammanställde materialet tematiskt. På så sätt 

fick vi en bättre förståelse för intervjumaterialet i sin helhet och kunde utarbeta 

preliminära teman för resultatdelen. 

Sedan utgick vi från Potter och Wetherells (1987) principer för analys utifrån ett 

diskursivt psykologiskt ramverk. Detta innebär att vi snarare än att följa ett antal 

steg genomförde flera cykler av tolkning och analys av materialet där vi 

framförallt noterade mönster som återkom i vad som sades och hur det 

formulerades. Under denna process framkom flera tolkningsrepertoarer under 

varje tema, vilka sedan valdes ut efter relevans och representativitet. Slutligen 

hade vi kommit fram till ett antal teman och tolkningsrepertoarer som vi ansåg 

besvarade våra frågeställningar. 

 

Kvalitetskriterier 

Vi har utgått ifrån Elliott, Fischer och Rennies (1999) kvalitetskriterier för 

kvalitativ forskning inom psykologi. De ställer upp sju punkter för vad som 

utgör god kvalitativ forskning. (1) Kvalitativa forskare bör enligt dessa vara 

öppna med sin egen påverkan på materialet, något som ofta brukar kallas 

reflexivitet. (2) Man bör beskriva deltagarna på ett sådant sätt att läsaren kan få 

en bild av på vilka kontexter resultatet kan tillämpas. (3) Analysen bör vara väl 

förankrad med excerpt för att tydliggöra analysproceduren och möjliggöra för 

läsaren att själv utvärdera slutsatserna som dras. (4) Forskarna bör styrka 

trovärdigheten i resultaten genom att på olika sätt låta utomstående gå igenom 

materialet eller kombinera analysmetoder. (5) Forskarna bör eftersträva att ha en 

röd tråd i arbetet utan att förlora allt för mycket nyanser. (6) Man bör vara tydlig 

med vad syftet för studien är och på vilket sätt man uppnår det. (7) Arbetet bör 

utformas på ett sådant sätt att det förtydligar och utvecklar läsarens förståelse 

och uppskattning av ämnet (Elliott et al, 1999). 
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Utgångspunkter och intressen  

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv kommer man som forskare alltid ha en 

påverkan på materialet som analyseras och det är därför viktigt att vara öppen 

med sin förförståelse och andra personliga utgångspunkter (Willig, 2008). Vi är 

båda psykologstudenter, vilket innebär att intervjuerna vi gjort har tagit formen 

av samtal mellan professionella. Vårt intresse för att göra denna studie baserades 

delvis i ett allmänt intresse för sexualitetsfrågor och i en upplevelse av att 

psykologprogrammet brister i utbildningen inom detta område. Genom vårt 

intresse var vi också förhållandevis väl förtrogna med området, då vi har tidigare 

har fördjupat oss i det på egen hand. Vi diskuterar vidare hur detta kan ha 

påverkat vår analys av materialet under rubriken metoddiskussion. 

 

Etiska överväganden 

Under hela processen kring detta arbete har vi haft en kontinuerlig diskussion 

kring etiska överväganden och har agerat därefter. I samråd med handledare och 

ansvarig personal på universitetet avgjorde vi att en etisk prövning inte var 

nödvändig, i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2011), då vi valde att 

göra intervjuer med vuxna människor kring deras professionella snarare än 

personliga erfarenheter. 

Som forskare är man enligt Vetenskapsrådet (2011) skyldig att skydda 

identiteten på individer som medverkat i forskning. För att det inte ska gå att 

identifiera varken deltagare eller deras patienter har vi därför valt excerpt där 

risken för detta minimeras. Vi har också valt att inte knyta samman kodnamnen 

med personens yrke då gruppen ungdomsmottagningspersonal i Mellansverige 

inte är stor.  

Värt att betona är också att vi på intet sätt tillskriver våra deltagare några 

specifika åsikter eller värderingar utifrån vårt resultat. Inom diskursiv psykologi 

är syftet att visa på hur människor använder sig av redan existerande 

tolkningsrepertoarer i olika situationer, inte att dra några slutsatser kring deras 

tankar och känslor.  

 

Resultat 

 

I vår analys av materialet har vi identifierat fyra olika teman med tillhörande 

tolkningsrepertoarer. Dessa har utgått ifrån vad som tydligast har framkommit i 

materialet och vad som är relevant för att besvara våra frågeställningar. Det som 

presenteras i resultatet motsvarar inte därför hela innehållet i intervjuerna då 
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möjliga teman som vi inte bedömde vara relevanta har sållats bort. Våra resultat 

presenteras i tabellen nedan utifrån de teman som framkommit och de 

tolkningsrepertoarer som hör till varje tema. Denna uppställning är inte 

hierarkisk utan bygger enbart på läsvänlighet. 

De excerpt vi använder i resultatdelen har valts ut baserat på hur väl de 

illustrerar respektive tolkningsrepertoar. Av praktiska skäl skiljer det därför i hur 

många excerpt som finns med från de olika deltagarna. Vissa excerpt 

återkommer på flera ställen då de reflekterar flera repertoarer. 

 

Tabell 1: Resultatöversikt 

Teman Den viktiga 

sexualiteten 

Det goda 

bemötandet 

Asexualitet Det normativa 

samhället 

Tolknings-

repertoarer 

Den 

ofrånkomliga 

sexualiteten 

Öppenhet 

som process 

Asexualitet 

som okänt 

område 

Det sexuella 

samhället 

 Den ömtåliga 

sexualiteten 

Öppenhet 

som 

handling 

Asexualitet 

som identitet 

Det 

heterosexuella 

samhället 

 Den osynliga 

sexualiteten 

 Asexualitet 

som gråskala 

 

   Asexualitet 

som 

avvikelse 

 

 

Den viktiga sexualiteten 

Medan de flesta av tolkningsrepertoarerna i denna studie har framkommit som 

respons på våra specifika frågor är de inom den viktiga sexualiteten mer 

sammanvävda i intervjuerna som helhet. Alla deltagarna pratar på något sätt om 

sexualiteten som viktig, men alla använder sig inte av samtliga 

tolkningsrepertoarer.  

 

Den ofrånkomliga sexualiteten  

De flesta av intervjupersonerna beskriver sexualiteten som en ofrånkomlig del 

av människan, men på lite olika sätt. Ett sätt att prata om det är genom att 

beskriva sexualiteten som en medfödd egenskap som är ständigt närvarande 

genom livet. Andra gånger pratar man om den som att vara ett behov som 
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behöver få uttryckas. Ett par av deltagarna betonar även särskilt sexualiteten 

som något som inte försvinner när man blir äldre. 

När deltagarna pratar om sexualiteten som medfödd egenskap gör de det på ett 

sätt som anspelar på människans underliggande biologi och därigenom 

konstrueras sexualiteten som naturlig. Sexualiteten blir därför också något som 

inte behöver tillföras eller läras in. 

 

Vår existens handlar ju om att reproducera oss, att liksom, att vi ska 

kunna ha relationer med andra människor så att vi kan få barn. Och 

gå vidare. Så relationer finns med hela tiden. Så därför finns ju 

sexualiteten också där. För mig. Att det är, eh… det hänger ihop. 

(Olle) 

 

Det Olle säger här knyter starkt an till föreställningen om människan som en 

produkt av evolutionen. Det visas tydligast i meningen “Vår existens handlar ju 

om att reproducera oss”. Att han säger just “handlar ju om” är ett sätt att skapa 

legitimitet för påståendet, det är så självklart att det framstår som något som inte 

går att motsäga. När han sedan fortsätter med “att vi ska kunna ha relationer 

med andra människor så att vi kan få barn” gör han en koppling mellan 

relationer och reproduktion och strax därefter även med sexualitet. Sexualiteten 

konstrueras alltså som naturlig och funktionell. Det är värt att notera att han 

dock skjuter in ett “För mig” som ett sätt att mildra sitt uttalande och dess 

allmängiltighet. 

En annan deltagare som pratar om sexualitet på det här sättet är Ingrid: 

 

För att det berör allihopa hela tiden. Och sexualiteten, vi föds med 

den, vi lever med den hela livet, den ska funka.  (Ingrid) 

 

När Ingrid säger “För att det berör allihopa hela tiden” beskriver hon en 

sexualitet som är universellt närvarande, som finns hos alla i alla tider och på 

alla platser. Även Ingrids uttalande anspelar på biologin och naturen; “vi föds 

med den, vi lever med den hela livet”. Både Ingrid och Olle beskriver 

sexualiteten på ett sätt som gör den central för människan. 

Flera av deltagarna beskriver sexualiteten som ett behov som behöver 

tillgodoses, som i excerpten nedan. 
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Människan är ju en sexuell varelse och man glömmer nästan det. 

Faktiskt. Man mår ju bra av att ha sex, och närhet framförallt. 

 (Kristina) 

 

Det Kristina gör i den här meningen är att, liksom i excerpten ovan, framhäva 

naturligheten och självklarheten i den sexuella människan, men samtidigt tar 

hon in den mer konkreta sexualiteten. “Man mår ju bra av att ha sex” förmedlar 

att det finns en självklar koppling mellan sex och psykiskt och fysiskt 

välmående och visar på så sätt att det är ett behov. På samma gång kan man ana 

att det finns en konkurrerande repertoar här som Kristina förhåller sig till, på så 

sätt att hon poängterar att “man glömmer nästan det”. Genom att lägga till “och 

närhet framförallt” utökar hon vad det innebär att vara en “sexuell varelse” och 

i och med det också vilket behov det är som ska tillgodoses. 

 

Även Ingrid uttrycker idén om ett behov, på fler plan än ett: 

 

Vad du än ska jobba med, när du ska jobba med människor, spelar 

ingen roll vilket jobb du har när det gäller människor, så ska du ha 

en grund, en slags, läsa grunden i sexologin. Du ska ha den om du 

ska jobba med människor. För det är inte bara så att du kan skippa 

den eller slippa det. För vad du än, det spelar ingen roll! [...] När du 

är gammal och ligger på ett äldreboende och kanske är dement eller 

har stroke och inte kan röra dig. Då måste någon röra dig. Alltså, 

man att-, man lär sig att taktil massage är fantastiskt, man måste ge 

de här människorna närhet. Det gäller alla. Så jag tror jättemycket 

på att man ska satsa på att ta in hela människan, det är vi 

jättedåliga på. (Ingrid) 

 

I detta citat beskriver Ingrid hur viktigt det är att man som professionell har en 

förståelse för sexualitet, till exempel genom att man har läst sexologi. Hon 

antyder också att det finns ett motstånd hos vårdpersonal mot att behöva ta i 

sexualitetsfrågor när hon säger att “det är inte bara så att du kan skippa den 

eller slippa det”. Vidare utökar hon definitionen om sexualitet genom att tala 

om en mer basal form: “När du är gammal och ligger på ett äldreboende och 

kanske är dement eller har stroke och inte kan röra dig. Då måste någon röra 

dig”. Hon förmedlar, precis som Kristina, idén om att sexualitet inte bara är sex, 

utan även kan finnas i andra former av fysisk kontakt. Därmed knyter hon an till 
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synen på sexualitet som behov, särskilt när hon säger “Då måste någon röra 

dig”. I slutet av utdraget kopplar hon sedan samman sexualiteten som behov 

med vikten av att vårdgivare förstår sig på sexualitet, man ska “ta in hela 

människan”. Idén om att sexualiteten är en del av “hela människan” är något 

som återkommer i flera intervjuer. Precis som merparten av deltagarna uttrycker 

hon också kritik mot vårdgivares förmåga till detta “det är vi jättedåliga på”. 

 

Slutligen visar Anna och Ingrid på den livslånga aspekten av sexualitet genom 

att betona sexualiteten hos äldre. 

 

Men sexualiteten och hur kvinnorna upplever sin sexualitet. Alltså är 

dom nöjda med den? Eller är dom-, det är precis som om man tror 

att alla över 50 är asexuella. Nu har man ju börjat fatta att 80-

åringarna är kanske inte det, fast det inte... dom kör Porsche! (Anna 

och intervjuaren skrattar) Dom cyklar liksom inte trehjuling, va, 

utan dom har liksom avancerat och putsat upp sin sexuella-, 

sexualitet, va. (Anna) 

 

Anna börjar här med att beskriva hur bilden av äldres sexualitet har förändrats. 

Å ena sidan så uttrycker hon att det finns en uppfattning om att äldre (kvinnor 

speciellt) saknar sexualitet. Å andra sidan ser hon att man nu börjar “fatta” att 

det finns en sexualitet hos äldre, men att den är i en annan klass. När hon säger 

“dom kör Porsche!” uttrycker hon att deras sexuella uttryck har blivit mer 

sofistikerat då “Dom cyklar liksom inte trehjuling, va”. 

 

Nu vet vi ju att folk har bra sexliv ända upp i 70+. Och jag tror att 

din generation kommer vilja ha det även dagen innan man dör. Just 

det här att man ska kunna fungera sexuellt, för det är en tillgång att 

ha tillgång till sin lust, att den ska funka, och då måste ju vården 

också ändra sig. (Ingrid) 

 

Detta excerpt visar på att det tidigare har ansetts att äldre människor inte har 

någon sexualitet, men att ”Nu vet vi ju” att det inte är sant, och det kommer 

också fortsätta att förändras på så sätt att unga idag kommer vilja ha ett bra 

sexliv “även dagen innan man dör”. Hon fortsätter också på den diskurs som vi 

har sett ovan, sexualiteten som behov “för det är en tillgång att ha tillgång till 
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sin lust, att den ska funka”. Därför finns det också ett behov av en förändring av 

samhället runtomkring, i det här fallet vården. 

 

Den ömtåliga sexualiteten  

Ett annat sätt att tala om sexualitet som framkommer i intervjuerna är att 

framställa den som ömtålig, skör och nära knuten till människans innersta. 

Genom att prata om sexualiteten på detta sätt blir den på samma gång väldigt 

viktig för individen och en akilleshäl. Det skapar en dikotomi mellan den rena, 

glädjefyllda och positiva sexualiteten och den sårade eller förstörda sexualiteten. 

 

För om det är nånting som är väldigt, väldigt besvärligt, så är det 

sexualitet. Det finns allt från glädje... till fullkomlig katastrof. Och 

ska du skada nån riktigt så, så att du skadar dom riktigt inne i själen, 

så gör du det med sexualitet. Det gör du. Du kan slå en person, du 

kan göra vad sjutton du vill, men om du verkligen ska sänka en 

person, så ska du göra det med sexualitet. (Anna) 

 

Att Anna inleder detta citat med just ordet “besvärligt” är intressant men 

svårtolkat. Hon problematiserar sexualiteten genom att trycka på hur mycket den 

betyder för oss, vilket då förstås innebär att den kan vara både väldigt positiv 

och väldigt negativ för individen. I resten av excerptet så målar hon en bild av 

sexualiteten som den ultimata måltavlan vid interpersonellt våld. Hon använder 

mycket starka uttryck för att visa på detta: “så att du skadar dom riktigt inne i 

själen” och “om du verkligen ska sänka en person, så ska du göra det med 

sexualitet”. I det första utdraget kan man också utläsa att sexualiteten är 

sammanbunden med ens själ, ens innersta jag. 

 

Precis som när Anna uttrycker att man kan bli skadad “riktigt inne i själen” av 

våld mot sexualiteten beskriver Ingrid hur en person kan förändras efter att ha 

genomgått ett sexuellt övergrepp: 

 

Vill den asexuella veta, varför är jag så här. Då ska man också 

kunna få veta det. Då ska man också kunna få genomgå någon slags 

analys. Psykolog, fysiskt, psykiskt. Vad handlar det om. Så att det 

inte är någon spärr någonstans, för det är det jag tänker ofta på, att 

man blir så rädd för sex om man varit med om ett övergrepp till 

exempel, så man vill inte ens veta av någonting, så. Människor som 
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till exempel kräks bara de känner doften av gul lök, undviker ju gul 

lök. Och läser inte ens recept med det nästan. Fobier. Då utsätter 

man sig inte för fara. (Ingrid) 

 

Här uttrycker hon ett samband mellan att ha blivit utsatt för sexuellt våld och att 

undvika sex, “att man blir så rädd för sex om man varit med om ett övergrepp”. 

Traumat liknas vid en fobi där personen för att undvika hotet om upprepat våld 

håller sig undan från sexuella kontakter, “Då utsätter man sig inte för fara”. 

Hon kopplar dock inte bara sexuellt våld till att inte vilja ha sex, utan även till 

asexualitet. På så vis framställs sexualiteten också som skör och bräcklig. 

 

Monica pratar också om sårbarheten i sexualiteten, men gör detta utifrån ett 

relationsperspektiv: 

 

Alltså det är ju bland det svåraste som finns, jag menar, i en sexuell 

relation så är man ju så otroligt utblottad och naken och sårbar. Så 

det är ju inte så konstigt att man inte vågar prata så mycket då, 

liksom. (Monica) 

 

Även här problematiseras sexualiteten som “bland det svåraste som finns”. Hon 

sätter ett behov av att prata om sex och sexualitet i relationer mot en rädsla, 

“man vågar inte”, för att göra detta. Anledningen till den rädslan blir i detta fall 

den både bokstavliga och metaforiska nakenhet som man befinner sig i när man 

har en sexuell relation. Den här nakenheten gör en både “utblottad” och 

“sårbar”. 

 

Den ömtåliga sexualiteten kan man alltså finna både i ett konkret och fysiskt 

våld mot sexualiteten och ett mer känslomässigt våld i form av kränkningar och 

svek. 

 

Den osynliga sexualiteten  

Något som återkommer på flera ställen i intervjuerna är att deltagarna beskriver 

ett sätt att prata och tänka kring sex och sexualitet i samhället som går emot 

deras egna. 

Ett exempel på detta är Monica, som uppfattar olika sätt att prata om sex: 
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Utan det som är ute i samhället det är det där, antingen skämtar 

man om det och drar någon fräckis eller sådär allmänt kommentarer 

som är åt det skämtsamma hållet, och det är ju också ett sätt att 

distansera sig lite. Eller också är det kring våldtäkt, eller sexuella 

övergrepp, brott och liksom sådana här saker. Så att den här sunda 

sexualiteten som vi borde ägna oss åt tycker jag och prata om 

mycket mer, det är ju inte så vanligt alltså. (Monica) 

 

I citatet delar hon upp prat om sex i tre olika grupper: (a) det 

skämtsamma/distanserade sättet, (b) det som handlar om den våldsamma sidan 

av sex och (c) det om den sunda sexualiteten. Hon beskriver att de två första 

sätten får ta plats i samhället medan det tredje inte är så vanligt som det borde 

vara. Genom att belysa detta argumenterar hon för varför hon och hennes 

kollegor pratar öppet om sex och sexualitetsfrågor och också varför det är så 

viktigt. Vidare uttrycker hon även på andra ställen i sin intervju att samhället är 

“sexfixerat” men att sättet man pratar om sex på är “snedvridet”. Det är inte 

bara att man ska prata mer om sex, utan man ska prata om det på rätt sätt. Enligt 

henne är det viktigt att prata om sex på ett “seriöst” sätt och att då lyfta den 

”sunda” sexualiteten. Det innebär att hon menar att man behöver prata om 

sexualitet på riktigt och utan extra dramatik, att det ska gå att prata om sex på 

samma sätt som andra viktiga ämnen. 

 

Även Kristina tycker att det är viktigt att prata om sexualitet, särskilt inom 

vården: 

 

För det är ju egentligen en jätteviktig hälsoaspekt [...]. Men det är ju 

fortfarande svårt att fråga om det i-... om man skulle jobba på 

vårdcentral eller på slutenvård på en vårdavdelning, alltså jag tror 

inte det är så många som lyfter den frågan över huvud taget. 

(Kristina) 

 

Kristinas resonemang kring att det är svårt att fråga om sexualitet och att man 

gör det alldeles för lite kan förstås utifrån Monicas uttalande. I och med att 

vanan att prata om sexualitet på ett seriöst sätt inte finns i samhället i stort blir 

det desto svårare att ta upp det inom vården trots att “det är ju egentligen en 

jätteviktig hälsoaspekt”. Därför blir det inte “så många som lyfter den frågan 

över huvud taget.” 
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Slutligen vidareutvecklar Monica föreställningen om att man har svårt att prata 

om sex i vården: 

 

Och sen när man kommer in på sexualiteten så känner de många 

gånger att de inte kan prata om det eller känner sig obekväma, och 

så hänvisar de till oss. Medan vi tycker att det borde höra hemma, 

alltså går man hos en person som man är trygg med där och pratar 

om övriga livet med allt annat, så ska man väl kunna prata om 

sexualiteten också där liksom. För det hänger ju ihop. Så att man 

inte styckar upp, ja nu lyfter vi ur det, den delen, och så ska du ta det 

på Ungdomsmottagningen, det blir ju också knepigt liksom. 

(Monica) 

 

Genom att ställa “så känner de” mot “Medan vi tycker” tydliggör hon en 

kontrast i förhållningssätt mellan ungdomsmottagningen och övriga vården i 

sexualitetsfrågor. Ungdomsmottagningen blir den plats där man har ett 

helhetsperspektiv och inte backar från svåra frågor och kanske också är bättre på 

att se till individens bästa, “alltså går man hos en person som man är trygg med 

där och pratar om övriga livet med allt annat, så ska man väl kunna prata om 

sexualiteten också”. Övriga vården framställs istället som att vara rädda för att 

prata om sexualitet, “när man kommer in på sexualiteten så känner de många 

gånger att de inte kan prata om det eller känner sig obekväma”, och skjuter 

därför också ifrån sig ansvaret för de frågorna på ungdomsmottagningen. Detta 

uttryckssätt blir därför en form av mild kritik mot andra vårdgivare. 

  

Det goda bemötandet  

När vi har frågat deltagarna om vad som är viktigt i att ge ett bra bemötande till 

patienter har allas svar berört idéer om öppenhet som en kvalitet som ingår i 

eller helt och hållet utgör ett gott bemötande. Vad de lägger in i begreppet 

öppenhet skiljer sig mellan deltagarna och är ibland tydligt, ibland inte. Vi 

tycker oss se två huvudsakliga strömningar i sätt att prata om och porträttera 

öppenhet. Dessa har vi kallat öppenhet som process och öppenhet som handling. 

Vissa av deltagarna använder sig av båda sätten, andra bara ett av dem. Det man 

kan säga generellt om hela intervjumaterialet är att det läggs stor vikt vid att ge 

ett bra bemötande och att detta är något som deltagarna ständigt förhåller sig till. 
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Öppenhet som process  

Ett av sätten att prata om öppenhet på var att framställa det som en process, 

något dynamiskt och pågående. I detta finns det hos vissa ett tidsperspektiv och 

hos andra en beskrivning av att kontinuerligt hantera konceptet i vardagen. 

Ingrid är en av dem som tydligast uttrycker ett tidsperspektiv i sin 

öppenhetsprocess: 

 

Och ja, man lär ju sig hela tiden. Jag vet att jag, för femton år sedan 

kunde jag säga såhär jaa, och om det gör ont när du har sex så ska 

du söka hjälp. Och så lärde jag mig, nej det kan jag inte säga. För 

det finns ju faktiskt de som tycker om att ha ont när de har sex. Så 

det går ju inte att säga det, det är ju konstigt. Då fick jag sluta med 

det. [...] Så jag fick verkligen rannsaka mig själv flera gånger, 

sådär. (Ingrid) 

 

Det Ingrid uttrycker här är att öppenhet för henne har varit en inlärningsprocess 

som har pågått under hela hennes arbetsliv. Hon har flera gånger behövt justera 

sin position i förhållande till att hon fått ny kunskap: “Och så lärde jag mig, nej 

det kan jag inte säga”. Den här processen har inte varit enkel eller automatisk, 

“fick verkligen rannsaka mig själv flera gånger”, utan har krävt aktivt arbete. 

 

Ingrid pratar om att rannsaka sig själv, och även Anna hävdar att det är viktigt 

att vara medveten om vad man bär med sig för att kunna vara öppen: 

 

A: Men har du sexuell problematik vad finns det för lösningar? Det 

får du hitta själv. Jag kan följa dig på vägen och vi kan bolla fram 

och tillbaks, och jag kan ge lite olika förslag och det kan va högt i 

tak, men det finns inget rätt och fel. Jag har inte svar; dom får du 

leta efter själv. 

I: Ja, men alltså, en väldigt öppen hållning. 

A: Ja men det måste du ha. Och sen var väldigt, väldigt medveten om 

din egen sexualitet. För du, du kommer att, det kommer att påverka 

din egen syn hela tiden. Det begränsar dig. 

I: Hur tänker du då? 

A: Jaa... att du, alltså... Man utgår alltid från sig själv. 

I: Ja, ja just det. 
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A: Och sina egna erfarenheter. Och det blir normen. Men den du 

möter, det är inte samma norm. 

I: Nä, precis. 

A: Men den bedömningen du gör, utifrån din egen norm.... 

I: Kommer den på nåt sätt alltid va det? 

A: Den kommer alltid att va det. (Anna) 

 

Annas huvudpoäng i detta utdrag är att man som vårdgivare måste vara 

medveten om sin egen sexualitet eftersom den påverkar hur man ser på andras, 

“Man utgår alltid från sig själv [...] och sina egna erfarenheter. Och det blir 

normen.” Det här påverkar inte bara hur man ser på andras sexualitet utan “Det 

begränsar dig” som vårdgivare även vad gäller handlingsutrymme i mötet med 

patienten. Hon betonar vidare att alla har sitt eget sätt att se på sexualitet, “Men 

den du möter, det är inte samma norm”, och att det lätt krockar med 

behandlarens utgångspunkt om denne inte är medveten om detta. Det här kan 

man tänka hänger ihop med det hon säger i början på utdraget, “Jag har inte 

svar; dom får du leta efter själv”, vilket speglar hennes ovillighet att lägga sina 

egna värderingar på patienten. Att öppenhet även för Anna är en process kan vi 

se i att hon talar om det som något som “kommer att påverka din egen syn hela 

tiden” och därför är något som man kontinuerligt måste förhålla sig till och 

arbeta med. 

 

Slutligen kan vi se att även Ingrid pratar om processen som något kontinuerligt: 

 

För du vet inte vad du möter. Människan du möter kan ju faktiskt 

också, du kan ju inte alltid se vad, vad det är för kön. På riktigt, 

alltså det är så underbart i de här mötena, när man inte vet. För då 

ställs man, man utmanar sig själv också, hur ska jag bemöta den här 

personen nu då. För det får man verkligen tänka, så man inte går på. 

Och låter den bli expert över sig själv. För det är ju den som är 

expert över sig själv. Då får man vända på det. (Ingrid) 

 

I detta utdrag visar Ingrid på de utmaningar och möjligheter som det finns i att 

möta människor på ett öppet sätt. Hon beskriver en förutsättningslöshet som 

både gör det “underbart i de här mötena, när man inte vet” men som samtidigt 

kräver mycket uppmärksamhet och arbete “För det får man verkligen tänka, så 

man inte går på”. Här blir det återigen en medveten handling att vara öppen, det 
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kräver att man stannar upp, tänker efter och utmanar sig själv. I detta ingår också 

att vara respektfull mot patienten genom att man “låter den bli expert över sig 

själv”. På så sätt tar man inte ifrån patienten möjligheten att få definiera sig 

själv. Något att anmärka på kring detta excerpt är att på samma gång som Ingrid 

uttrycker den positiva utmaningen med att ge ett gott bemötande även till icke 

normativa personer så går det att tolka frasen “det är så underbart, när man inte 

vet” (vad det är för kön) som ett exotifierande av transpersoner.  

 

Öppenhet som handling  

Det andra huvudsakliga sättet att prata om öppenhet ligger på en mer konkret 

nivå. Här reflekteras det kring vad det innebär att vara öppen och hur man i 

praktiken kan uppnå det. En person som pratar om detta är Peter: 

 

Fast oftast när inte jag vet så utgår jag alltid efter vad personen 

själv vill prata om, och sen tycker jag att det är bra om man är 

öppen om sina fördomar, för de har vi allihopa. Att man kan dela 

olika, som att jag kan bättre det och du kan bättre det. Till exempel, 

jag träffar andra från andra kulturer, som jag inte har någon aning 

om. Då ber ju jag att de berättar och att jag får höra och när jag 

ställer konstiga frågor säger jag att jag kanske bara är fördomsfull 

nu, att jag är tydlig med det så de förstår att det är ingen illvilja 

eller inget dåligt med det egentligen, det är bara att jag tyvärr är 

okunnig om det och är det upp på bordet då är det lättare att 

hantera oss emellan då, att man är okunnig. Det är mycket bättre att 

säga det än att låtsas att man kan och så blir det helfel. Det måste 

vara det värsta tänker jag. Och sen det där generella, bra 

bemötande, det hoppas jag att man kan ge till alla. Och det handlar 

ju om kunskap också, hur gör man det på bästa sätt. (Peter) 

 

Peter pratar om öppenhet på flera olika sätt. Han framhåller vikten av en jämlik 

relation mellan vårdgivare och vårdtagare, något som kan uppnås genom att 

vårdgivaren inte sätter sig i en expertroll utan att det blir ett givande och tagande 

av kunskap, “jag kan bättre det och du kan bättre det”. Det visar sig även när 

han utgår ifrån “vad personen själv vill prata om”. Som en del i detta 

kunskapsutbyte ingår att han är öppen med sin brist på kunskap och med 

eventuella fördomar som han har med sig. Detta ser han som ett sätt att 

förmildra den eventuella negativa effekt som hans fördomar eller “konstiga 
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frågor” kan ge, “är det upp på bordet, då är det lättare att hantera oss 

emellan”. Här handlar öppenhet mycket om att vara ärlig och transparent, att 

inte “låtsas att man kan och så blir det helfel. Det måste vara det värsta tänker 

jag”. När han avslutar detta utdrag med “det handlar ju om kunskap också” 

pratar han om vikten av att vara insatt i det man stöter på för att kunna ge ett bra 

bemötande. Vi tolkar därför hans prat om att hantera fördomar som ett sätt att 

begränsa skada i stunden, men att detta inte räcker i längden. Då krävs det också 

en kunskapsinhämtning för att kunna ge bra bemötande även framåt. 

 

Monica pratar om öppenhet som att göra ett oskrivet blad av sig själv: 

 

Men jag tror att det viktigaste är att man försöker vara så öppen 

själv som möjligt, alltså bara sudda bort allt som går att sudda bort 

som man har i sig på något sätt innan och så börja från noll på 

något vis. (Monica) 

 

Monica uttrycker här en central aspekt av vad hon anser är öppenhet. Det 

handlar om att försöka “börja från noll” för att kunna ge ett bra bemötande, att 

“sudda bort” det man har med sig innan. Det framkommer i resten intervjun att 

hon tycker att detta är särskilt viktigt när det finns en kunskapsbrist och i mötet 

med utsatta grupper. Genom att använda superlativ som “viktigaste” förstärker 

hon betydelsen av detta i bemötandet. När hon säger “sudda bort allt som går” 

antyder det att det finns något hos henne som behöver avlägsnas för detta goda 

bemötande. Under den fortsatta intervjun med Monica framgår det att det är 

fördomar och personliga värderingar hon vill radera i mötet. Därigenom tar hon 

en position som skiljer sig något från Peters, som snarare talar för att blottlägga 

fördomar än att undertrycka dem. Idén om att man behöver gå in i mötet med 

patienten på ett förutsättningslöst sätt är dock något som återkommer i de flesta 

intervjuer. 

 

Liksom Monica och Peter talar Olle om vad man har med sig in i rummet: 

 

Självklart är man färgad av den uppväxt man har och det är både 

jag och den som sitter mitt emot mig. Hur jag gjort? För att komma 

runt det? Ja, för det första så är jag genuint intresserad av 

människor, det har jag alltid varit hela mitt liv, alltså intresserad av 

andra människors livshistoria. Och väldigt lite intresserad av rätt 
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och fel. Alltså, så, utan mer nyfiken, mer, hur kan människor tänka 

så, varför tänker man så, alltså den infallsvinkeln. (Olle) 

 

Olle utvecklar tanken om vad man har med sig både på så sätt att han betonar 

var det kommer ifrån “är man färgad av den uppväxt man har” och genom att 

säga att det gäller “både jag och den som sitter mitt emot mig”, vilket han är en 

av de få som uttrycker. Han går vidare med att beskriva hur han har egenskaper 

som uppväger problemen som detta innebär: han är “intresserad av andra 

människors livshistoria”, vilket också samverkar med att han är “väldigt lite 

intresserad av rätt och fel”. Hans intresse för andra människor låter honom se 

bortom sina egna erfarenheter och värderingar. Att han saknar intresse för “rätt 

och fel” är ett sätt att uttrycka en avsaknad av moralglasögon, det vill säga att 

inte applicera sina egna värderingar på andra. Vi tolkar här Olle som att han 

anammar en idé om mötet som ett förutsättningslöst utforskande, “utan mer 

nyfiken, mer, hur kan människor tänka så, varför tänker man så”. 

 

Till skillnad från övriga deltagare uttrycker Ingrid en gräns för öppenheten: 

 

Jag har mött allting. Den enda gången jag skulle bli upprörd tror 

jag, de enda gångerna, är om jag skulle få höra att någon har gett 

sig på djur eller barn. Det skulle jag kunna säga, att då skulle jag 

bara säga att det där är så fel så att du förstår inte själv, och det här 

måste du få hjälp med nu. Då tror jag att jag skulle bli upprörd. 

Annars är det ingenting som, nej. (Ingrid) 

 

Ingrid gör här en tydlig markering gentemot handlingar som “att någon har gett 

sig på djur eller barn”. Hon “skulle bli upprörd” för att “det där är så fel så att 

du förstår inte själv”. Detta blir ett moraliskt avståndstagande från dessa 

specifika handlingar som utgår antingen från hennes personliga värderingar eller 

kanske snarare en idé om vad som är universellt fel. Genom att säga “gett sig 

på” betonar hon att det rör sig om handlingar och inte fantasier eller tankar som 

hon gör den här markeringen emot. Hon dömer alltså ut handlingen och inte 

människan. Detta kontrasterar mot övriga deltagares uttalanden om öppenhet i 

och med att det finns en gräns för hur långt hon kan dra sin förutsättningslöshet 

som vårdgivare. Genom att rama in detta uttalande med “Den enda gången” och 

“Annars är det ingenting som, nej” visar Ingrid dock att den här sortens 
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markering är ett undantag för henne, hon har “mött allting” och klarar därför att 

möta det mesta. 

 

Asexualitet 

Det är stor skillnad mellan olika deltagare i hur mycket de uttalar sig om 

asexualitet och på vilket sätt de pratar om det. Det är också i samtalen om 

asexualitet som det framkommer störst skillnad i perspektiv utifrån 

yrkestillhörighet och vilken problematik de främst möter. Här framkommer fyra 

olika sätt att prata om asexualitet på: att prata om det som ett okänt område, att 

prata om det som en identitet, att prata om det som en gråskala och att prata om 

det som en avvikelse. 

 

Asexualitet som okänt område  

När ämnet asexualitet kom på tal i intervjuerna uttryckte de allra flesta 

deltagarna osäkerhet kring begreppet och vad det innebär. Alla hade hört talas 

om asexualitet men det var få som hade haft patienter som identifierat sig som 

asexuella. Deltagarna hanterade sin osäkerhet på olika sätt.   

 

Kristina hanterar sin osäkerhet i intervjusituationen genom att be om hjälp: 

 

I: Mm. Ehm... Asexualitet. Är det nånting du har stött på här? 

K: Nae, faktiskt inte. 

I: Nä. 

K: Det är det inte... 

I: Är det ett begrepp du känner till? Om vi börjar där. 

K: Ja, det är väl att... Ja, det kanske jag inte vet, riktigt. Hur 

definierar ni det? (Kristina) 

 

I detta excerpt pratar Kristina om sin avsaknad av erfarenhet av asexualitet. Hon 

har aldrig mött en patient som öppet identifierar sig som asexuell och hon verkar 

också vara osäker på vad själva begreppet betyder. I hennes svar på vad hon vet 

om begreppet börjar hon först med att formulera en definition: “ ja, det är väl 

att...” men avbryter sig snabbt och ifrågasätter validiteten i det hon började säga: 

“Ja, det kanske jag inte vet, riktigt”. På så sätt garderar hon sig mot att uttrycka 

något inkorrekt och kanske även problematiskt. Hon låter istället intervjuaren stå 

för facit, “Hur definierar ni det?”. 
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Peter pratar öppet om och reflekterar kring sin brist på kunskap: 

 

För nu när jag sitter och pratar med dig om ämnet som jag kan nog 

minst om så känner jag oj vad fånigt, jag kan ju knappt något du 

frågar om. För jag vet inte! Jag har inte stött på det, jag har inte läst 

speciellt mycket om det. Jag vet att det finns som någon slags 

förklaring, eller ja det finns, men inte just vad det betyder för den 

människan. (Peter) 

 

Peter markerar tydligt sin brist på kunskap om asexualitet, både 

erfarenhetsmässigt och på ett teoretiskt plan: “För jag vet inte! Jag har inte stött 

på det, jag har inte läst speciellt mycket om det”. Det är dock inte en brist han 

har funderat så mycket på innan, utan han upptäcker den “nu när jag sitter och 

pratar med dig”. När han pratar om sin kunskapsbrist förtydligar han att 

asexualitet är “ämnet som jag kan nog minst om” och etablerar på så sätt sin 

kompetens på andra områden. Han positionerar också sig själv som någon som 

både har och borde ha kunskap när han säger att det är “fånigt” att han inte kan 

mer. När Peter förtydligar vilken kunskap han har och vilken han saknar, “Jag 

vet att det finns som någon slags förklaring, eller ja det finns, men inte just vad 

det betyder för den människan”, framställer han det som att han har en 

grundläggande förståelse men saknar en djupare insikt. Det är värt att notera att 

detta utdrag är från slutet på Peters intervju och att han innan detta har 

reflekterat över vad asexualietet innebär. Genom att följa upp med detta 

uttalande markerar han att det han har sagt tidigare är spekulationer och inte 

nödvändigtvis avspeglar verkligheten. 

 

Generellt blir uttryckssätten hos deltagarna otydligare när samtalet rör ämnen de 

är mindre säkra på, och då speciellt asexualitet. Ett exempel på hur det ser ut är 

när Olle får frågan om han har träffat en asexuell ungdom: 

 

I: Har du någon gång träffat en ungdom som har haft den 

identiteten, som har sagt sig vara asexuell eller där du har tänkt att 

det kanske, att personen är det, eller? 

O: Jaa.... Ibland... Mm. 

I: Vilka tankar har väckts då hos dig, eller vad har du, ja, vad har du 

upplevt eller…? 

O: (paus). Ja… det är ju inte särskilt vanligt. 
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I: Nej. 

O: Nej. Så det är, jag har inte så mycket att relatera till, det är 

vanligare att man har en... (viskar) men visst, det finns väl de som 

väljer, kanske att det är lättare att leva så. Tänker jag. 

I: Mhm. Menar du liksom att, jag vet inte. Bara så att jag förstår dig 

rätt, för att, eh… Tänk- 

O: Om man inte känner sig attraherad av någon, så gör man ju inte 

det. 

I: Nej, nej precis. 

O: Nej. Och vad ska jag framkalla (skrattar lite). 

I: Ja ja ja, bara så att jag (skrattar). Förstår du, jag tänkte att du sa 

något annat ett tag (skrattar). 

O: Ja, nej, men alltså så. Tänker jag, mm. (Olle) 

 

Det här excerptet är ett av flera i materialet där mycket inte sägs högt, vilket gör 

det mycket svårtolkat. Olle svarar först “Jaa.... Ibland... Mm.” på frågan om han 

har träffat antingen någon som identifierar sig som asexuell eller någon som han 

har tänkt kan vara det. Svaret kan här avspegla frågans tvetydighet men oavsett 

går det inte att utläsa ett tydligt svar på frågan. Det går inte helt att avgöra om 

han “Ibland” har träffat asexuella eller “Ibland” har tänkt att patienter skulle 

kunna passa in på det begreppet. Även i resten av utdraget kommer inga tydliga 

svar på frågor eller fullständiga formuleringar, vilket i sin tur gör att intervjuaren 

försöker förtydliga. Detta leder till excerptets enda riktigt klara formulering, 

“Om man inte känner sig attraherad av någon, så gör man ju inte det.”, vilken 

dock är svår att hitta kontext till. Den vaghet som utmärker detta utdrag samt 

flera andra där ämnet avhandlas kan ses som en retorisk strategi. Strategin fyller 

funktionen att det blir svårt att ifrågasätta eller kritisera det som sägs.   

 

Asexualitet som identitet 

Ett par av deltagarna pratar om asexualitet främst som en identitet. Anna sätter 

upp en klar skiljelinje mellan att ha lustbrist och att ha en identitet som asexuell: 

 

Man kan säkert benämna det på väldigt många olika sätt. En del har 

avsaknad av lust, och då är det något du saknar, eller så är du 

asexuell, nånting du accepterar. Alltså jag vet inte, jag bara, nu 

spekulerar jag bara. (Anna) 
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Genom att ställa asexualitet som “nånting du accepterar” mot avsaknad av lust 

som “något du saknar” framställs asexualiteten som en fråga om 

perspektivtagande och attityd. På så sätt är det också upp till individen att anta 

eller förkasta en identitet som asexuell. För att nå dit måste du dock “acceptera” 

din asexualitet, vilket förmedlar att det inte är något oproblematiskt. Anna 

konstruerar också asexualitet som ett antingen-eller-tillstånd. Om man antingen 

“saknar” lust eller “accepterar” asexualitet finns det inte mycket utrymme för 

en gråskala däremellan. 

 

Monica pratar om att ha föreslagit asexualitet som möjlig identitet för patienter: 

 

Jag har träffat en del ungdomar under årens lopp som säger att de 

inte har någon sexlust, eller inget behov av sex, liksom så. Och då 

har vi ju pratat om det och då har jag berättat eller frågat så här, 

har du hört talas om begreppet asexualitet? Och, de flesta har nog 

inte gjort det vad jag kan påminna mig sådär. Så då har man kunnat, 

jag vet att jag tog fram någon tidningsartikel någon gång och lite 

sådär. (Monica) 

 

När Monica introducerar asexualitetsbegreppet för ungdomar som hon tänker 

kan passa in på det förmedlar hon idén om att en asexuell identitet är något som 

de skulle kunna tycka var hjälpsamt eller användbart. Därigenom blir inte 

asexualiten heller problematisk utan något konstruktivt och rentav önskvärt. Ett 

sätt som hon neutraliserar avsaknaden av lust hos den asexuelle på är genom att 

säga att de har “inget behov av sex” snarare än att prata om en brist eller saknad. 

 

Asexualitet som gråskala 

Peter är den enda som framställer asexualitet som en gråskala: 

 

Jag träffar ju… ja både pojkar och flickor har jag ju när jag tänker 

efter, som inte har så mycket lust. Och då drar det lite åt det hållet 

till då va, att de inte är så sexuellt aktiva och det är ett problem för 

dem, för att partnern önskar mer sex än vad de själva har lust med. 

Och då blir det ett problem. Men för de själva är det inte ett 

problem. Det har jag förstått. De tänker inte på det utan det är i 

relationen då som det blir ett problem då, motparten vill mer då. 

Och då undrar jag, hur är det när man är asexuell och inte vill, eller 
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jag gör likhetstecken med att man inte vill ha sex alls men det kanske 

är helt fel, alltså jag vet alldeles för lite alltså. Känner jag. (Peter) 

 

Peter har sagt tidigare att han bara har träffat en person som har identifierat sig 

som asexuell, men i detta utdrag reflekterar han över att många ungdomar han 

har träffat “inte har så mycket lust”, “Och då drar det lite åt det hållet till då 

va”. Eftersom Peter precis innan detta utdrag pratade om bemötande av 

asexuella tolkar vi det som att det är asexualitet som är “hållet” som de drar åt. 

Genom att formulera sig på detta sätt likställer han att inte ha så mycket lust 

med att närma sig asexualitet och konstruerar på samma gång asexualitet som ett 

kontinuum. En annan intressant aspekt av detta utdrag är att Peter också 

konstruerar asexualitet som något som inte behöver vara problematiskt för 

individen men kan bli det i en viss kontext. Som exempel på detta tar han upp 

parrelationer där “partnern önskar mer sex än vad de själva har lust med”. Han 

drar sedan kopplingar mellan detta och hur det skulle kunna vara för en asexuell 

person, “när man är asexuell och inte vill”. I det övriga materialet återfinns både 

detta sätt att prata, det vill säga en asexualitet som kan vara både oproblematisk 

och problematisk på samma gång, och ett mer kategoriskt sätt att formulera sig 

på. Där blir asexualitet istället något som individen antingen ser som ett problem 

eller inte. 

 

Asexualitet som avvikelse 

I materialet är det framförallt Ingrid som pratar om asexualitet på ett sätt som 

konstruerar det som en avvikelse: 

 

Det går inte att göra så mycket åt det, om det inte- ja när man tittar 

på en människa, är det inte hormoner eller alltså, hittar man ingen 

orsak. Vill den asexuella veta, varför är jag så här. Då ska man 

också kunna få veta det. Då ska man också kunna få genomgå någon 

slags analys. Psykolog, fysiskt, psykiskt. Vad handlar det om. Så att 

det inte är någon spärr någonstans, för det är det jag tänker ofta på, 

att man blir så rädd för sex om man varit med om ett övergrepp till 

exempel, så man vill inte ens veta av någonting, så. (Ingrid) 

 

Även om Ingrid presenterar en “analys” som något som är en rättighet för den 

asexuella om den vill veta “varför är jag så här” konstrueras asexualitet på så 

sätt också som en avvikelse. Sökandet efter orsaker i sig framställer asexualitet 
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som något som inte är helt normalt och oproblematiskt, utan behöver förklaras. 

Ingrid lägger fram två möjliga orsaker till att någon känner sig asexuell: 

“hormoner” eller “om man varit med om ett övergrepp”. Hon går inte in 

närmare på hur hormoner spelar in vid asexualitet men pratar mer om 

övergreppsaspekten. Där pratar hon om hur man som asexuell kan ha en “spärr 

någonstans” till följd av ett övergrepp. Genom att konstruera asexualitet på detta 

sätt öppnar hon för att det också är något som man kan behandla eller fixa i vissa 

fall. 

 

Det normativa samhället 

Något som återkommer i samtliga intervjuer är att deltagarna resonerar kring de 

normer som finns i samhället och hur de påverkar dem och deras patienter. Detta 

har inte kommit som en respons på en särskild fråga eller ämne utan används 

oftast som ett sätt att förklara sitt eget eller andras beteende och känslor. Det blir 

också ett sätt att markera att man förstår att människor inte existerar i ett 

vakuum, att man är under ständig påverkan utifrån. Framförallt pratar deltagarna 

om idén om samhället som väldigt sexuellt och om heteronormativitet. 

 

Det sexuella samhället 

Flera av deltagarna utforskar idén om ett samhälle som genomsyras av det 

sexuella och hur det påverkar den asexuella personen. 

 

Anna beskriver hur vi lever i ett samhälle där det finns starka sexuella normer: 

 

[...] ja, det finns ju hur mycket information som helst och det finns ju 

jättehöga krav på hur sexualiteten ska va och alla ska få träna på 

orgasmer och det ska va hur skönt som helst och samlaget ska bara, 

det ska bara funka. Och du ska va hur kåt som helst mer eller mindre 

hela tiden, va. Och är du inte det, då är du nog knasig, tror jag. 

(Anna) 

 

Den normativa sexualitet som Anna beskriver är en sexualitet som fungerar, 

“det ska bara funka”, som är njutbar, “det ska vara hur skönt som helst” och 

som alltid är närvarande, “Och du ska va hur kåt som helst mer eller mindre hela 

tiden, va”. Hon använder genomgående starka uttryck för att betona hur 

dominerande denna norm är, till exempel “jättehöga krav” och “hur skönt som 

helst”. När hon lägger till “Och är du inte det, då är du nog knasig, tror jag” är 
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detta ett sätt att visa hur avvikelser från normen konstrueras. Lever man inte upp 

till kraven på sexualiteten uppfattas man som “knasig” antingen av andra eller 

av sig själv. Genom att använda denna typ av starka uttryck framställer Anna 

normen som ganska extrem och visar på så sätt hur den blir problematisk för 

människor.  

 

Peter visar hur samma sexuella samhälle skapar ett utanförskap för den 

asexuelle: 

 

Jag tror ju det är den allra längst ner på stegen, inbillar jag mig. Så 

man inte har hört talas om det så måste det ha något med, vad jag 

säger normen. Jo, både i HBT-samhället och i heterosamhället så 

säger man att sexualiteten är något naturligt, som finns med oss. 

Tillhör man inte ens det, då, vad är man då? Det är mina egna 

reflektioner så, bara att jag undrar om det inte är väldigt mycket 

skuld och skam och att man är annorlunda då. Jag vet inte men… ja. 

(Peter) 

 

Peter pratar om hur normerna kring att vara sexuell skapar ett skambeläggande 

av asexualitet. Han uttrycker att i en hierarki av sexualiteter hamnar asexualitet 

“allra längst ner på stegen” eftersom man i både hetero- och HBT-samhället ser 

sexualiteten som “något naturligt, som finns med oss”. När han sedan säger 

“Tillhör man inte ens det, då, vad är man då?” beskriver han ett utanförskap 

som uppstår av att inte vara del av det sexuella, som då kan leda till känslor av 

skam och av att vara annorlunda. Enligt vår tolkning av detta uttalande uttrycker 

Peter sympati för asexuella personer när han säger så här, men vi är medvetna 

om att han på samma gång reproducerar en konstruktion av asexualitet som 

något avvikande när han säger att det hamnar “allra längst ner på stegen”.  

 

Även Ingrid ser hur normer i samhället skapar problem för asexuella personer: 

 

Jag tror faktiskt på att de har det nog inte så lätt egentligen i det här 

samhället där allting handlar, bygger på lust. Många gånger. Och 

blir missförstådda. Säkert. Och då kan jag tänka mig att om du är 

asexuell och hamnar hos en läkare som tittar på helheten, så, som 

ger sig inte när det kommer till sexualiteten, då kan det bli lite 



35 

 

jobbigt som asexuell. Att, kan vi utesluta den delen för att jag hör 

inte hemma där. (Ingrid) 

 

Ingrid inleder detta utdrag med att uttrycka att det i “det här samhället där 

allting handlar, bygger på lust” blir svårt att vara asexuell och att man riskerar 

att bli missförstådd. Genom att betona att hon “tror faktiskt på” att asexuella 

“egentligen” inte har det så lätt i samhället vänder hon sig mot antingen det hon 

själv tidigare har sagt eller mot det någon annan skulle kunna tycka. Hon säger 

vidare att det kan bli “jobbigt” om man möter någon som inte förstår ens 

asexualitet. Något som är relevant att notera är att Ingrid tidigare i intervjun har 

betonat vikten av att som vårdpersonal se till “hela människan”, vilket också 

innefattar sexualiteten. Det ställs mot hennes exempel här med läkaren som 

“tittar på helheten” och inte vill släppa sexualiteten. På detta sätt nyanserar hon 

sitt tidigare uttalande till att ett helhetsperspektiv på människan både kan vara 

något positivt och något negativt. 

 

Monica är den enda av deltagarna som pratar om att ha läst om asexuellas 

upplevelser: 

 

Jag har fått lite den bilden, utifrån de tidningsartiklar och sådär jag 

läst, och då när vi pratade om det på sexologin, att de som själva 

upplevde sig som asexuella kunde uttrycka att, tyckte att de hade 

blivit ifrågasatta. Alltså att folk inte hade accepterat det, utan börjat 

liksom problematisera och såhär, vilket de hade upplevt som ganska 

jobbigt då, att då gjorde man ett problem av dem, fast de själva inte 

tyckte det eller ville ha det så. Så jag tror att det finns en risk. Att 

man gör det. Det tror jag faktiskt. (Monica) 

 

Det Monica beskriver att hon har läst om, att asexuella personer “blivit 

ifrågasatta” och att man “börjat liksom problematisera” deras asexualitet kan 

ses som ytterligare ett uttryck för att inte uppfylla samhällets normer kring 

sexualitet. Därigenom behandlas asexuella som avvikare och deras upplevelser 

problematiseras istället för att accepteras. Monica uttrycker också att detta är en 

fälla som man kan hamna i som vårdgivare, “Så jag tror att det finns en risk. Att 

man gör det”. 
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Det heterosexuella samhället  

Något som har framkommit i alla intervjuer är att man på olika sätt berör 

heteronormen. Hos vissa handlar det om att betona att de säger “partner” istället 

för att bara säga flickvän eller pojkvän. Andra gör längre utläggningar där de 

reflekterar kring heteronormen. Anledningen till att vi lyfter fram denna 

repertoar är delvis att de pratar om normer som kan tänkas påverka asexuella 

personer men också att det är i denna repertoar som deltagarna tydligast 

problematiserar sitt egna beteende och den påverkan som normer har på det. 

 

Peter pratar om vad heteronormen kan innebära och hur den påverkar 

homosexuella personer: 

 

Eftersom heteronormen är så vansinnigt kraftfull, man är så hårt 

ansatt. Även om ingen säger något så, man blir påmind varenda dag. 

Det är liksom mamma pappa barn överallt (litet skratt). Och när 

man känner sig homosexuell så passar man inte i den normen. Man 

får frågan kanske varenda dag, har du pojkvän, flickvän och så 

måste man korrigera, eller så har man ingen lust eller så vill man 

inte, men när man inte gör det [...] att man känner att man trampar 

lite på sig själv då, när man inte, manifesterar vem man är. För 

vårat samhälle är ju så, identitetscentrerat eller vad man ska kalla 

det för, så när man håller med om något som inte är sant då trampar 

man på sig själv och det blir jobbigt liksom, det skapar ångest. Så 

man blir ju tvungen att göra det mer eller mindre. När de här unga 

personerna, de gör ju det mer eller mindre beroende på vart det är 

någonstans också, så det. Ja. Är man inte heterosexuell så blir det 

automatiskt en ganska stor fråga för en. Man blir tvingad tyvärr, 

alltså. Alla vill inte det. Men man blir tvingad, till det. (Peter) 

 

Peter pratar om heteronormen som “vansinnigt kraftfull” och “mamma pappa 

barn överallt”. Passar man inte in i heteronormen blir man “hårt ansatt” och 

“påmind varenda dag” om sin avvikelse. Han beskriver hur detta gör våld på 

individen genom att man tvingas antingen “[manifestera] vem man är” eller så 

“trampar man på sig själv” vilket leder till ångest eftersom vi lever i ett 

“identitetscentrerat” samhälle. Slutligen poängterar Peter att avvikelsen från 

heteronormen gör att man blir tvungen att kämpa för sin identitet oavsett man 
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vill det eller inte: “Är man inte heterosexuell så blir det automatiskt en ganska 

stor fråga för en. Man blir tvingad tyvärr”. 

 

Monica beskriver en möjlig orsak till varför patienter sällan vill prata om sexuell 

identitet: 

 

I: Ja, vad tror du att det beror på, det här att man inte pratar om det 

så mycket? 

M: Att det fortfarande ligger väldigt mycket i samhället, alltså det 

finns ju fortfarande väldigt mycket fördomar kring homo, bi och 

trans, eller homo och trans kanske jag i första hand ska säga. Alltså, 

det som inte är normen. Alltså, det tycker jag man ser ute bland, om 

man säger, vanligt folk så, mycket uttalanden man kan höra som är 

negativt, när det gäller det, eller som bygger på ren okunskap 

många gånger, men att man bara kläcker ur sig grejer alltså. 

(Monica) 

 

Både Monica och flera av de andra deltagarna pratar om hur mycket öppnare 

och lättare det har blivit att prata om sexuell identitet. Samtidigt betonar Monica 

också att det fortfarande kan vara ganska svårt att göra det på grund av att det är 

“ju fortfarande väldigt mycket fördomar kring homo, bi och trans” i samhället. 

Hon berättar att hon stöter på negativa uttalanden om dessa personer, att 

människor “bara kläcker ur sig grejer alltså”. Monica kopplar fördomarna kring 

homo-, bi- och transpersoner till att de “inte är normen”. Därigenom blir 

heteronormen anledningen till att HBT-personer inte vill eller vågar diskutera 

sin sexuella identitet med vårdgivare. 

 

För Anna blir heteronormen något som konkret påverkar henne i hennes arbete: 

 

A: Men däremot så har jag ju en heterosyn. En heteronormativ syn, 

och den jobbar-, och den jobbar jag ju stenhårt med. Men jag menar 

jag borde ju inte tänka heteronormativt och det är ju blixtsnabbt 

tillbaks i gamla läget då. Alltså jag-, man får ju verkligen väcka sig 

själv ibland. 

I: Ja, men att det är ju kanske nånting att jobba mot, liksom. 

A: Hela tiden. Hela tiden måste man göra det. Och det gör man inte. 

Jag tror jag kan tänka mig att jag har haft en hel del ungdomar här 
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som har upplevt att dom har blivit bemötta på ett sånt sätt, fast jag 

tror att jag är öppen. (Anna) 

 

Anna är en av flera deltagare som pratar om hur heteronormen ställer till det i 

strävan efter ett gott bemötande. Hon är mycket medveten om sin “heterosyn” 

och jobbar “stenhårt” med den eftersom hon “borde ju inte tänka 

heteronormativt”. Vidare beskriver hon att hon behöver “väcka sig själv ibland” 

när hon faller tillbaka i “gamla läget”. Gamla läget blir här den icke medvetna 

hållning hon haft innan hon lärde sig om heteronormen. Liksom de andra 

deltagarna som pratar om detta problem ger Anna på andra ställen i intervjun 

exempel på när hon har misslyckats med sitt öppna förhållningssätt och behövt 

rädda situationen. Här tar hon dock även upp att hon kanske misslyckas ibland 

utan att veta om det: “Jag tror jag an tänka mig att jag har haft en hel del 

ungdomar här som har upplevt att dom har blivit bemötta på ett sånt sätt, fast 

jag tror att jag är öppen”. 

 

Resultatsammanfattning 

 

Vi har delat in vår analys av materialet i fyra huvudsakliga teman. Dessa är Den 

viktiga sexualiteten, Det goda bemötandet, Asexualitet och Det normativa 

samhället. 

Den viktiga sexualiteten består av tolkningsrepertoarerna den ofrånkomliga 

sexualiteten, den ömtåliga sexualiteten och den osynliga sexualiteten. I den 

första beskrivs sexualiteten som något medfött och inneboende hos människan. 

Den är ständigt närvarande och tar sig formen av ett behov som behöver få 

uttryckas. Den finns under hela livet och försvinner inte när människan blir 

äldre. I repertoaren den ömtåliga sexualiteten pratar deltagarna om sexualitet 

som något skört och nära knutet till människans inre. I den sista repertoaren, den 

osynliga sexualiteten, beskriver deltagarna ett samhälle som inte pratar 

tillräckligt mycket om sexualitet, eller i alla fall inte på rätt sätt. Tillsammans 

framställer dessa tre repertoarer sexualiteten som viktig. 

 

Det goda bemötandet består av tolkningsrepertoarerna öppenhet som process 

och öppenhet som handling. I öppenhet som process beskrivs öppenheten som 

något dynamiskt och pågående. Detta kan både innebära att öppenhet är något 

som skapas över tid och något som ständigt behöver skapas i det vardagliga 
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arbetet. I öppenhet som handling pratar deltagarna om det mer konkreta i att 

vara öppen, hur man i praktiken uppnår öppenhet. 

 

I temat Asexualitet framkommer fyra tolkningsrepertoarer: asexualitet som 

okänt område, asexualitet som identitet, asexualitet som gråskala och 

asexualitet som avvikelse. Det sätt att prata på som återkommer hos flest 

deltagare är asexualitet som okänt område. Detta innebär att deltagarna uttrycker 

osäkerhet kring asexualitetsbegreppet på olika sätt. I asexualitet som identitet 

konstruerar några av deltagarna just asexualiteten som en identitet. Detta gör de 

genom att visa på det aktiva val som det innebär att anta perspektivet att ‘vara’ 

asexuell snarare än att bara ha asexuella upplevelser. I repertoaren asexualitet 

som gråskala konstrueras asexualitet som en egenskap snarare än som ett 

distinkt tillstånd eller en specifik identitet. Den sista tolkningsrepertoaren inom 

asexualitetstemat är asexualitet som avvikelse. Asexualitet konstrueras där som 

en avvikelse genom att möjliga orsaker till asexualitet presenteras och genom att 

rätten till att få utreda detta framhävs. 

 

Det sista temat är Det normativa samhället. I denna kategori resonerar 

deltagarna kring de normer som finns i samhället. Två repertoarer är särskilt 

tydliga, det sexuella samhället och det heteronormativa samhället. I det sexuella 

samhället beskriver deltagarna en sexuell norm och reflekterar över hur den kan 

påverka asexuella personer. Det heteronormativa samhället beskriver krocken 

mellan heteronormen och deltagarnas strävan efter öppenhet. 

 

Diskussion 

 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar. I den första diskuterar vi våra 

resultat utifrån våra huvudfynd. Därefter för vi en diskussion kring vår metod 

och reflekterar över vårt förfarande.   

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra fynd och relatera dem till den 

forskning som finns på området, samt diskutera vilka implikationer de 

tolkningsrepertoarer vi identifierat kan tänkas ha för personer som kommer i 

kontakt med dem. Enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt tänker vi att sättet 

man pratar om något inte ‘bara’ handlar om språk utan att det har en inverkan på 

människors liv och handlingsutrymmen. Därför reflekterar vi kring hur dessa 
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sätt att prata på påverkar både ungdomsmottagningspersonalen och de ungdomar 

de träffar.  

 

I inledningen av arbetet med denna uppsats var vårt huvudsakliga syfte att 

undersöka hur ungdomsmottagningspersonal pratar om sexualitet och 

asexualitet. Utifrån detta frågade vi oss hur asexualitet konstrueras i deras sätt 

att prata, hur sexualitet och sexuell identitet konstrueras, samt hur ett gott 

bemötande konstrueras. När vi nedan diskuterar våra resultat gör vi det utifrån 

en indelning av vad vi anser är våra viktigaste fynd: Krocken mellan asexualitet, 

bemötande och den viktiga sexualiteten, bemötande och normer och 

asexualitetsbegreppet.  

 

Krocken mellan asexualitet, bemötande och den viktiga sexualiteten 

I vårt resultat framkommer det att deltagarna både framhäver hur viktigt det är 

att prata om sexualitet på ett bra sätt, vilket framkommer under temat den viktiga 

sexualiteten, och hur viktigt det är med öppenhet för att ge ett gott bemötande, 

som i det goda bemötandet.  

Eftersom deltagarna i intervjuerna pratar utifrån sin yrkesroll anser vi att deras 

prat om detta blir ett sätt att konstruera dessa aspekter som en stor del av sitt 

uppdrag som anställda på ungdomsmottagning. 

 

När deltagarna pratar om gott bemötande gör de det framförallt i förhållande till 

sina egna erfarenheter av att möta patienter. De likställer i många fall ett gott 

bemötande med att vara öppen och av de flesta framställs öppenhet som att 

hantera det man som vårdgivare och individ tar med sig i mötet med patienten. 

Det skiljer sig dock åt mellan deltagarna hur man beskriver att detta ska gå till, 

vilket visar sig i tolkningsrepertoarerna öppenhet som process och öppenhet som 

handling. Att just öppenhet är ett så dominerande koncept i deltagarnas tal om 

bemötande kan ha en koppling till de normer som främjas inom svensk sjukvård. 

I Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets (2014) underlag för sexuell och 

reproduktiv hälsovård betonas vikten av ett bemötande på lika villkor till alla. 

Öppenhet blir här det verktyg som underlättar för vårdgivare att ge detta 

bemötande även till människor vars erfarenheter och uttryck skiljer sig från 

deras egna.  

Deltagarna framställer dock inte bara ett öppet bemötande som ett ideal, utan de 

framställer även sig själva som öppna i stort. Ett sätt de gör det på är genom att 
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betona att de är medvetna om heteronormen och att de anstränger sig för att inte 

vara heteronormativa i sitt bemötande.  

 

Medan bemötande kom upp i intervjuerna som en direkt respons på våra frågor 

framkom tolkningsrepertoarerna kring sexualitet mer indirekt. Konstruktionen 

av den viktiga sexualiteten genomsyrar de flesta av deltagarnas tal, vilket bland 

annat märks genom repertoaren den ofrånkomliga sexualiteten där sexualitet 

framställs som en inneboende och universal aspekt av människan.  

I flera av intervjuerna framkommer ett sätt att prata om sexualitet på där 

begreppet ges en mycket vid innebörd, vilken vi också tycker oss se i WHO:s 

(2006) definition av sexualitet. 

Att de framhäver sexualiteten på detta sätt tänker vi går att knyta till idén om det 

sexuella samhället, som bland annat Foucault (1978) beskriver, som genomsyras 

av ett sexuellt sätt att prata, tänka och agera på. 

 

På samma gång som deltagarnas idé om den viktiga sexualiteten kan ses som ett 

uttryck för det sexuella samhället finns det också en aspekt av motstånd mot 

normer i deras sätt att prata. Genom repertoaren den osynliga sexualiteten 

konstruerar de en sexualitet som inte syns, som inte får tillräckligt med utrymme 

och som därför behöver lyftas fram. 

De uttalanden där deltagarna konstruerar sexualiteten som viktig och 

ofrånkomlig är mest förekommande i början av intervjuerna, när vi ber dem 

prata om bemötande i allmänhet och om erfarenheter av att prata om sexuell 

identitet med ungdomar. När vi sedan tar upp asexualitet så sker det i många av 

intervjuerna en slags kollaps. Från att ha positionerat sig som kunniga och 

kompetenta i sexualitetsfrågor går de istället över till att framställa sig själva 

som osäkra och okunniga, vilket syns i tolkningsrepertoaren asexualitet som 

okänt område. Förutom att deltagarna på detta sätt belyser sina egna brister är 

det också tydligt att deras formuleringar blir vagare när de talar om detta ämne. 

Detta möjliggör att de kan fortsätta prata om asexualitet utan att riskera sin 

professionalitet, eftersom det de säger blir svårt att underminera. Okunnigheten 

blir den sköld som skyddar deras framställning av sig själva som öppna och bra 

på att bemöta olika människor, även om de skulle råka säga något problematiskt. 

Det är också tydligt i denna del av intervjuerna att deltagarna pratar betydligt 

mindre om detta ämne än om övriga ämnen som tas upp. Det är dock inte så att 

deltagarna är okritiska till sin brist på kunskap. Flera av dem uttrycker att det är 
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dåligt att de inte kan mer om asexualitet och ett par av dem tar upp att de skulle 

behöva mer kunskap om ämnet. 

Detta kopplar vi till Garnets et al (1991) som påvisar att bristande kunskap om 

vad det innebär att vara homo- eller bisexuell kan leda till ett felaktigt 

bemötande av dessa personer, framförallt när det saknas kunskap om på vilka 

sätt dessa personers liv kan skilja sig från heterosexuellas. Det finns ännu ingen 

motsvarande forskning kring hur kunskap om asexualitet påverkar bemötande 

men vi anser att det antagligen finns stora likheter. Detta visar i så fall på 

behovet av mer kunskap om asexualitet hos vårdgivare. 

 

Problemet med att deltagarna konstruerar sexualiteten som så viktig och 

universal är att det blir en skarp krock i mötet med asexualiteten, där 

asexualiteten antingen osynliggörs eller görs till något avvikande. Det 

osynliggörs på så sätt att det inte riktigt finns på kartan innan det explicit tas 

upp, och genom att tala om sexualiteten som så vid och allomfattande får inte 

asexualitet något utrymme att existera. I MacNeela och Murphys (2014) studie 

om hur asexuella hanterar identitetsfrågor fann de att många asexuella upplever 

sig bli osynliggjorda av personer i sin omgivning och att legitimiteten i deras 

identitet ifrågasätts. Detta menar de kan hota den asexuella personens självbild 

och är något som hanteras delvis genom att den asexuella väljer att inte ‘komma 

ut’ i vissa sammanhang.  

 

I mötet med den viktiga sexualiteten kan asexualitet också framstå som något 

avvikande. Om sexualiteten framställs som så otroligt viktig för oss som 

människor innebär det i förlängningen att den asexuella personen aldrig kan 

framstå som en riktigt ‘hel’ människa. Detta synsätt leder lätt till en 

patologisering av asexualitet, både från vårdgivares sida och för de asexuella 

själva. Detta går att koppla till Carrigans (2011) forskning om hur personer 

kommer fram till en asexuell identitet. Han visar på att många asexuella 

personer hamnar i ett patologiserande av sina upplevelser innan de landar i en 

identitet som asexuell. En del i detta patologiserande kan vara att möta 

vårdpersonal som på olika sätt förstärker denna känsla. 

 

Ovan har vi visat hur det sexuella samhället påverkar hur deltagarna konstruerar 

sexualitet. Det är dock viktigt att skilja på detta begrepp som det används här, 

det vill säga med utgångspunkt i Foucaults (1978) idéer om ett samhälle som 

genomsyras av sexualitet, och på den tolkningsrepertoar som framkommer i vårt 
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matieral. Även denna har vi kallat för det sexuella samhället, men här innebär 

det en beskrivning av det mer kritiska förhållningssätt som deltagarna på sina 

ställen tar till de sexuella normerna i samhället. Utifrån denna repertoar 

framhäver de själva de svårigheter som kan uppstå för asexuella personer i ett 

sexuellt samhälle. De flesta kopplar dock inte dessa svårigheter eller detta 

sexuella samhälle till sitt eget agerande, utan tar perspektivet att detta problem 

ligger hos någon annan, till exempel andra vårdgivare eller samhället i stort. 

 

Bemötande och normer 

Normer och deras påverkan är något som återkommer på många ställen i vårt 

material, både explicit och implicit. En aspekt av det syns i öppenhet som 

process, där flera av deltagarna pratar om att man som vårdgivare alltid tar med 

sig sina egna erfarenheter och perspektiv in i mötet med patienten, och därför 

ständigt behöver vara medveten om detta. En av deltagarna uttrycker att den 

egna sexualiteten blir den norm som man tolkar andras sexuella uttryck efter. 

Detta går att koppla till Brooks och Inmans (2013) fynd att bisexuella terapeuter 

hade större behandlingskompetens i behandling av bisexuella klienter jämfört 

med terapeuter som hade andra sexuella identiteter. På så sätt kan man alltså 

säga att det finns stöd för att vårdgivares egenskaper och erfarenheter följer med 

in i patientmötet samt att de påverkar bemötandet av klienten. Vår reflektion 

kring detta är att det kanske också ger en positiv effekt om du som person med 

normbrytande identitet möter någon med samma identitet än om du som 

vårdgivare framförallt har normativa erfarenheter. En ytterligare reflektion är att 

möjligheten att utgå ifrån sin egen sexualitet som norm och bemöta andra utifrån 

detta inte i samma utsträckning ges till personer som identifierar sig med en 

normbrytande sexualitet. En person som ser sig som asexuell kanske därför inte 

skulle utgå ifrån att alla personer den möter delar dennes perspektiv på 

sexualitet.  

 

En annan aspekt framkommer i tolkningsrepertoaren det heterosexuella 

samhället, där en av våra deltagare beskriver hur man som normbrytare ständigt 

utsätts för att behöva välja mellan att ta en position som normbrytare (och 

‘komma ut’ om och om igen) och att inte göra detta och då istället förneka en 

del av sin identitet. Han framställer också detta som något som är jobbigt för 

normbrytaren och som kan ge ångest. MacNeela och Murphys (2014) fynd visar 

på att detta också gäller för asexuella, vilket möjligen kan vara en faktor i den 

högre risk för psykisk ohälsa hos asexuella jämfört med heterosexuella som 
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framkom i studien av Yule, Brotto och Gorzalka (2013). Vår reflektion är också 

att om man som normbrytare, eller mer specifikt som asexuell, möts av 

oförstående i samhället är det också desto viktigare att man får ha vårdkontakter 

där detta inte sker.  

 

Asexualitetsbegreppet 

Temat asexualitet har vi skapat delvis av de svar som vi fått på direkta frågor 

om asexualitet och delvis av de bitar av materialet där deltagarna har kopplat 

samman asexualitet med andra ämnen de talat om. Asexualitet är det tema där vi 

sett störst variation i hur deltagarna har pratat om det, något vi främst tror beror 

på stora skillnader i tidigare kunskaper om ämnet. Ingen av deltagarna ger en 

tydlig definition av vad han eller hon lägger in i begreppet asexualitet, vilket vi 

inte heller ber dem göra. När vi tittar på deras uttalanden om asexualitet tycker 

vi oss dock utläsa olika sätt att definiera asexualitet på. Vi anser att dessa olika 

sätt inte bara skiljer sig markant åt mellan deltagare utan även mellan deltagare 

och vår egen uppfattning av vad asexualitetsbegreppet innebär. Detta är 

framförallt relevant eftersom det gör det svårare att göra tolkningar av vissa 

utdrag där antaganden om asexualitet är implicita. 

 

Asexualitet som begrepp kan vara svårt att förhålla sig till som vårdgivare 

eftersom det inte är självklart var asexualitet börjar och lustproblem slutar. Om 

en patient redan har landat i identiteten som asexuell kan man tänka utifrån 

Garnets et al (1991) att det mest handlar om att som vårdgivare acceptera detta 

och anpassa sitt bemötande därefter. Har patienten inte gjort det, utan kommer 

till vården med en upplevelse som skulle kunna passa in antingen på asexualitet 

eller på lustproblematik, blir det desto mer komplicerat. Även om man sätter den 

subjektiva upplevelsen främst, som vissa av våra deltagare pratar om utifrån 

repertoaren asexualitet som identitet, löser inte det helt problemet. Vi tänker att 

det är alltför lätt att hamna i att konstruera en ‘riktig’ asexualitet som är 

oproblematisk och fri från lidande, medan allt annat faller in under 

lustproblematik. Om man istället väljer att skilja på lustproblematik och 

asexualitet utefter ett tidsperspektiv - lustproblematik är något kortvarigt och 

asexualitet något permanent - riskerar man att tappa kontakt med 

individperspektivet. Detta sätt att konceptualisera skillnaden på förutsätter också 

att sexualitet måste vara stabil för att vara äkta eller för att kunna kvalificera sig 

som en identitet. I den kvalitativa forskning kring asexualitet som vi tagit del av 

(MacNeela & Murphy, 2007; Scherrer, 2008; Carrigan, 2011) framstår det som 
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att de flesta av deltagarna ser sin asexualitet som en stabil identitet, och många 

uttrycker att det är något de har fötts med. Utifrån detta sätt att konstruera en 

asexuell identitet blir det inte problematiskt att ha ett tidsperspektiv som en 

skiljelinje. Dock fanns det i dessa studier några personer som beskrev sin 

asexuella identitet mer som något flytande och som skulle kunna förändras. 

Dessa riskerar då att exkluderas.  

  

Kopplat till detta är det också viktigt att reflektera över de diagnoser som 

tangerar asexualiteten. Att det finns diagnoser som i vissa fall täcker in asexuella 

upplevelser innebär att asexualiteten patologiseras. I dessa diagnoser finns det 

alltid en klausul om lidande med, vilket kan anses vara en förmildrande faktor, 

men då hamnar man istället i frågan om var detta lidande kommer ifrån. Det 

finns en normativ förväntning om att ha lust och att avsaknad av lust ger upphov 

till lidande. Det finns också det lidande som kommer sig av att vara en 

normbrytare, i form av marginalisering (O’Leary, 2007). Detta lidande kommer 

då inte av avsaknaden av lust eller attraktion i sig utan uppstår i samspelet med 

omgivningen. Garnets et al (1991) fann att behandlare som hade bristande 

kunskap om homo- och bisexuella patienters upplevelser tenderade att koppla 

deras lidande till just den sexuella identiteten, utan att ta samhällsfaktorer och 

annat i beaktande. De tenderade också att inrikta patientens behandling på deras 

sexuella identitet, som de då tolkade som orsaken till lidandet, istället för på den 

problematik som patienten sökt för. På motsvarande sätt kan detta vara ett 

problem i mötet mellan asexuella och vården. Om man som vårdgivare tar allt 

för mycket fasta på klausulen om lidande och tänker att en person som mår 

dåligt inte kan vara asexuell riskerar man att behandla asexuella personer för 

lustproblematik när de egentligen hade behövt stöd i att utforska en asexuell 

identitet.  

 

Om man använder sig av queerteori i tolkningen av detta dilemma skulle man 

kunna se den asexuella identiteten som en subversiv, queer hållning gentemot 

normsamhället (Przybylo, 2011).  Varför ska vi anta att den som inte är sexuell 

är sjuk eller måste lida? Vi tänker att en asexuell identitet kan fylla många olika 

funktioner för individen, varav en kan vara att faktiskt skydda från lidande. 

Carrigan (2011) lyfter fram att många asexuella personer upplever att den 

grupptillhörighet som kommer med att identifiera sig som asexuell har gjort att 

krocken med det övriga samhället blir mindre smärtsam. Det finns även andra 

positiva aspekter med en asexuell identitet, varav en är lättnaden som kommer 
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efter att ha släppt idén om att försöka bli mer sexuell och den kamp som den 

innebär (Carrigan 2011; MacNeela & Murphy, 2007). En annan positiv aspekt 

av att hitta fram till en asexuell identitet kan vara att få känna sig mer trygg och 

självsäker (MacNeela & Murphy, 2007) 

 

Metoddiskussion 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att utgå ifrån ett diskursanalytiskt 

tillvägagångssätt, vilket vi anser passar väl för vårt syfte eftersom det tillåter en 

djup och ingående analys av deltagarnas tal. En annan möjlig analysmetod hade 

varit tematisk analys med konstruktionistisk utgångspunkt, vilket hade gjort det 

möjligt att få en bredare överblick över materialet (Braun & Clarke, 2013). Då 

hade vi kunnat ta med de teman som framkom men som vi valde att inte 

använda oss av då de inte var lika relevanta utifrån våra frågeställningar. Då 

hade dock analysen blivit grundare och vi hade förlorat den sammanhållning och 

röda tråd som vi anser är en av denna uppsats styrkor.  

 

Enligt kvalitetskriterierna av Elliott et al (1999) som presenterades i 

metodavsnittet finns det sju huvudsakliga områden att beakta för att uppnå god 

metodologisk kvalitet i kvalitativ forskning. Nedan kommer vi att gå igenom 

punkt för punkt vad vi gjort för att uppfylla dessa och vilka begränsningar 

arbetet har. 

 

1. Det första kriteriet är att som forskare vara öppen med sin egen påverkan 

på materialet. Som vi presenterar under rubriken Utgångspunkter och 

intressen är vi psykologstudenter, vilket gör att intervjuerna tog formen av 

möten mellan kollegor inom liknande områden. Detta är relevant eftersom 

det gör att varken intervjuare eller deltagare kan sägas ha intagit en tydlig 

maktposition gentemot den andra. Vi anser att detta bland annat kan ha 

lett till att deltagarna kunnat uttrycka sig friare än de skulle ha gjort om 

det hade förelegat en maktobalans. Att vi som intervjuare har ett intresse 

för sexualitetsfrågor samt var pålästa på ämnet sedan tidigare kan ha 

påverkat vilka följdfrågor vi ställde, även om vi inte själva kan sätta 

fingret på om eller när detta har skett. Däremot ser vi själva att vår 

upplevelse av att undervisningen i sexualitetsfrågor varit bristfällig på 

psykologprogrammet framkommer i flera av intervjuerna när vi har ställt 

frågor om deltagarnas kunskap och utbildning. Dessa utgångspunkter är 

dock inte de enda som kan ha påverkat vår analys av materialet, eftersom 
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man utifrån diskursanalytisk förhållningssätt aldrig kan vara neutral och 

objektiv som forskare (Willig, 2008).  

2. Det andra kriteriet är att man i arbetet ska presentera sina deltagare på 

relevanta sätt så att läsaren får en bild av vilka kontexter som resultatet 

kan tillämpas på. Här har vi varit tvungna att huvudsakligen frångå denna 

princip av etiska skäl. Då vårt urval var litet och taget från en begränsad 

grupp människor skulle det vara alltför lätt att identifiera både vilka som 

har deltagit och vilka enskilda individer som sagt vad. Vi har noggrant 

valt ut vilken information som vi bedömer är absolut nödvändig för att 

uppfylla detta kriterium samtidigt som konfidentialitetskravet 

upprätthålls. Genom att inte ha med mer information om deltagarna har vi 

dock förlorat möjligheten att göra tolkningar utifrån aspekter såsom 

yrkestillhörighet.  

3. Det tredje kriteriet är att se till att läsaren själv ska kunna utvärdera 

slutsatserna genom att förankra dessa väl med excerpt från materialet, 

vilket vi anser att vi har gjort till bästa förmåga. I urvalet av excerpt har 

det av nöden blivit så att det är en övervikt av excerpt från vissa individer 

jämfört med andra. Detta har framförallt berott på att olika deltagare har 

olika uttryckssätt där vissa lämpar sig bättre för excerpt. Vi har också 

strävat efter att välja ut uttalanden som är representativa och relevanta för 

att öka transparensen. Det innebär bland annat att mycket långa uttalanden 

som hade krävt kraftig redigering har valts bort. Då de flesta av deltagarna 

tenderade att komma med ganska långa uttalanden var vi dock tvungna att 

vid flera tillfällen plocka ut mindre delar för läsbarhetens skull. I dessa 

fall har vi försökt ge den större kontexten i texten istället. Det är förstås en 

nackdel att ett par av deltagarna får mindre utrymme i form av excerpt i 

texten eftersom detta kan innebära att nyanser eller aspekter av 

tolkningsrepertoarerna inte blivit belysta. Vi har dock strävat efter att 

ändå ge plats åt deras perspektiv i vår analys och i skapandet av både 

teman och repertoarer.  

4. Det fjärde kriteriet är att man i en kvalitativ analys bör styrka sina 

slutsatser genom att till exempel ta hjälp från en tredje part. För att göra 

detta har vi fört en löpande diskussion kring analysen med våra 

handledare och har därigenom ökat trovärdigheten hos våra slutsatser.  

5. Det femte kriteriet är att man som forskare bör se till att den färdiga texten 

följer ett narrativ, utan att nyanser i analysen försvinner. Detta har vi 

bland annat försökt eftersträva genom att organisera den information som 
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presenteras i uppsatsen och de olika avsnitten på ett sätt som ska 

underlätta läsbarheten. Att vi har eftersträvat detta har också bidragit till 

att vi flera gånger under arbetet valt att utesluta aspekter av vår analys av 

materialet då vi till exempel bedömt att dessa gått för långt från ämnet för 

uppsatsen. Det av vårt material som presenteras i resultatavsnittet 

motsvarar alltså inte helheten i det som sagts under intervjuerna. Fördelen 

med att göra på detta vis är att det blir lättare att följa våra resonemang 

och argument samt att det blir en tydlig röd tråd. Nackdelen med att 

utesluta delar av analysen på detta sätt är att vi under processens gång kan 

ha missat viktiga aspekter som hade kunnat berika slutresultatet.  

6. Det sjätte kriteriet är att vara tydlig med vilken nivå forskningen avser att 

lägga sig på. Eftersom vi eftersträvar att ge en fördjupad förståelse i ett 

specifikt fenomen är det viktigt att vi har gjort detta på ett systematiskt 

och uttömmande sätt. Detta är något svårbedömt, men vi anser att vår 

analys har uppfyllt kraven för att vara systematisk. Vad gäller att uppnå 

en uttömmande beskrivning av vårt specifika fenomen tänker vi att vi har 

gjort detta utefter bästa förmåga men att vi har begränsats av 

tidstillgången. Eftersom detta är en diskursanalytisk studie strävar vi efter 

fördjupad kunskap och inte efter generaliserbarhet till fler kontexter.   

7. Det sjunde och sista kriteriet enligt Elliott et al (1999) är att materialet ska 

stimulera läsaren till större förståelse och uppskattning av ämnet. Detta är 

något vi eftersträvat men som vi inte anser att vi kan avgöra huruvida vi 

uppnått eller inte, det är upp till läsaren. 

 

Inom diskursiv psykologi är idealet att analys ska göras på naturligt 

förekommande tal eller text, bland annat på grund av att människor pratar på 

olika sätt beroende på i vilken kontext de befinner sig (Willig, 2008). Då våra 

frågeställningar kommer ur ett intresse för hur det kan vara att som ungdom 

möta vårdpersonal vid sexualitetsfrågor hade det för vår del kanske därför varit 

bättre om vi hade analyserat inspelningar av till exempel behandlingssamtal eller 

sexualupplysningstillfällen. Av etiska och praktiska skäl valde vi dock att göra 

semi-strukturerade intervjuer. Då intervjuerna var semi-strukturerade fanns det 

ganska stor variation i hur frågor ställdes till de olika intervjupersonerna och 

beroende på hur de svarade och vad de valde att fokusera på ställdes också olika 

följdfrågor. Med tanke på detta gavs intervjupersoner olika möjlighet att 

utveckla sina resonemang i olika ämnen.  
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Slutsatser 

 

Vår examensuppsats har haft som syfte att generera en ökad förståelse för hur 

personal på ungdomsmottagningar i Sverige pratar om sexualitet och asexualitet. 

Med hjälp av diskursiv psykologi har vi visat på hur asexualitet, sexualitet och 

bemötande konstrueras och vilka konsekvenser det ger.  

 

Vårt främsta fynd i denna uppsats är att våra deltagare konstruerar sexualitet på 

ett sätt som inte riktigt ger utrymme för asexualitet eller för asexuella personers 

upplevelser. Detta skapar i sin tur en krock med hur de konstruerar ett gott 

bemötande, nämligen att man som vårdgivare ska vara öppen och inkluderande. 

Knutet till detta är idén om det sexuella samhället, vilken både återfinns i 

deltagarnas prat och i vår analys av vad som influerar deras sätt att prata om 

sexualitet.  

 

Vi finner också att deltagarna i sitt prat om bemötande ofta förhåller sig till 

normer på olika sätt. De framhäver att de lever i ett normativt samhälle, som 

både påverkar de själva i deras yrkesutövande och deras patienter. De flesta av 

dem pratar också om öppenhet, och därigenom ett bra bemötande, som något 

som de ständigt behöver arbeta med och som framförallt handlar om att hantera 

det som de själva tar med sig till mötet med patienten. 

 

Det tydligaste fyndet som relaterar till asexualitet är att deltagarna konstruerar 

sig som okunniga på området. Utöver detta är det stor variation i hur deltagarna 

konstruerar asexualitet, vilket gör att det inte går att dra lika tydliga slutsatser 

kring detta.  

 

I den krock som sker mellan deltagarnas sätt att prata om sexualitet och 

asexualitet anser vi att det finns en risk för att en asexuell ungdom som kommer 

till ungdomsmottagningen kan hamna i kläm. Deltagarna konstruerar ett bra 

bemötande som öppet, men det är oklart om ett sådant bemötande blir möjligt 

vid denna krock och när det saknas kunskap om ämnet. Eftersom asexualitet är 

ett så pass okänt och obeforskat ämne både i Sverige och internationellt är det 

troligt att den kunskapsbrist som konstrueras här är ett faktum även på andra 

ställen i vården. Vi tror att med hjälp av ökad kunskap men kanske framförallt 

ökat medvetande om asexualitet skulle kunna möjliggöra för en bättre vård och 

ett bättre bemötande av asexuella personer. 
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Förslag till vidare forskning 

 

Med tanke på hur lite forskning det finns om asexualitet generellt är vårt första 

förslag helt enkelt att det behövs mer grundforskning på ämnet. De kvalitativa 

studier som finns i dagsläget undersöker framförallt hur asexuella personer ser 

på sin asexualitet, relationer, identitet och sex, men vi önskar att se mer 

forskning på hur asexuella personer upplever möten med vården och samhället i 

stort. I vår genomläsning av litteraturen lyser också forskning på andra än vuxna 

med sin frånvaro.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 Vilket yrke/vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat på ungdomsmottagning? 

 Hur vanligt är det att patienter vill prata om sin sexuella identitet? 

o På vilket sätt tas det upp, i vilket sammanhang? 

 Är asexualitet ett begrepp som du är bekant med? 

 Har du stött på asexualitet i någon form under ditt arbete?  

o Vilka tankar har väckts i sådana möten? 

o Om personen inte har stött på asexualitet: Presentera statistik: ca 1 

% (Bogaert, 2004) är asexuella (i UK).  

o Kan det vara så att du mött asexuella som inte berättat om det?  

o Hur kan det komma sig i så fall?  

o Är det ett problem? 

 Vad tänker du är viktigt i bemötandet av asexuella/sexuella minoriteter? 

 Är det någon kunskap om asexualitet som du känner att du saknar/har 

saknat som hade hjälpt dig i ditt arbete? 

 Upplever du att du har fått relevant utbildning i detta ämne? (Grund-, fort- 

kurser) 

 

 

 

 


