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Sammendrag 

Forfatter: Ingeborg Helle Vedde 

Tittel: Seksualitet er viktig, men..: En kvalitativ studie av psykologers opplevelser av å 

snakke om seksualitet i terapi 

Veiledere: Sidsel Schaller og Bente Træen 

 

Bakgrunn: Flere studier har vist en høy forekomst av seksuelle problemer blant den generelle 

befolkningen, og blant personer med psykisk lidelser. Ettersom seksualitet og seksuelle 

problemer sjeldent blir tematisert av klienter selv, er det viktig at psykologer tar initiativ og 

ansvar for å snakke om dette med sine klienter. Forskning har imidlertid vist at psykologer 

sjeldent tematiserer seksualitet med sine klienter. Formål: Formålet med denne studien var 

derfor å se nærmere på hvordan psykologer forholder seg til seksualitet i terapi, hvilke 

meningssystemer de benyttet seg av når de snakket om seksualitet, og hvordan de benyttet seg 

av disse for å forklare seksualitetens plass i terapi. Metode: Psykologer fra ulike DPSer, 

familievernkontor og private praksiser ble kontaktet med en forespørsel om å delta på et 

intervju. Det endelig utvalget bestod av ni psykologer (seks menn og tre kvinner), med en 

klinisk erfaring som varierte mellom 2,5 til 32 år. Det ble benyttet semi-strukturert intervju i 

datainnsamlingen, og tematisk analyse i analyseringen av datamaterialet. Den foreliggende 

studien er en individuell forskningsstudie. Alt datamateriell ble samlet inn og analysert av 

forfatteren. Resultater: Det ble identifisert fire hovedtema i analysen. Det første temaet 

illustrer hvordan psykologene la til rette for samtaler om seksualitet. Det andre temaet ser 

nærmere på hvordan psykologene opplevde seksualitet som et samtaleemne og hvilke 

strategier de benyttet seg av for å gjøre disse samtalene lettere. Det tredje temaet belyser 

hvordan psykologene opplevde at seksualitet som tema kunne utfordre psykologenes 

forventning til psykologrollen. Det fjerde og siste temaet illustrer to forståelser om seksualitet 

som psykologene benyttet seg av når de snakket om seksualitet; seksualitet som et problem og 

som noe sekundært til det de opplevde at de skulle drive med i terapi. Hovedkonklusjon: 

Funnene i denne studien kan tyde på at psykologene møter klienter med et problemfokus som 

kan gi seksualitet en sekundær rolle i terapi. I tillegg til dette oppleves også seksualitet som 

noe som faller utenfor den «vanlige» psykologien og terapeutisk virksomhet. Hovedskillet 

mellom de psykologene som snakket om seksualitet og de som ikke gjorde det, var hvem 

psykologene ga ansvaret for å tematisere seksualitet.  
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Innledning og relevans 

Det er jo veldig sjeldent at ting blir lettere å snakke om hvis man først passer på å unngå de en 

stund (Halvor) 

I 2016 ga Helsedirektoratet ut «Snakk om det!», den første samlede strategiplanen i 

Norge som tar for seg hvordan den seksuelle helsen blant den norske befolkningen kan 

forbedres. To av målene for denne strategiplanen var å sikre kunnskap om og ivaretagelse av 

seksuell helse i de norske helse-og omsorgstjenestene, og sikre at helsepersonell respekterer 

og forstår brukere og pasienters seksuelle behov (Helsedirektoratet, 2016). Studier har vist at 

til tross for at klienter og pasienter anser sin seksualitet og seksuelle helse som viktige 

aspekter ved sin livskvalitet, så vegrer de seg for å selv ta initiativ til samtaler om seksualitet i 

møte med helsepersonell (Blalock & Wood, 2015; Fitter, Hayter, & Wylie, 2009; Hall & 

Farber, 2001; McCann, 2010; Östman, 2008). For å ivareta klientenes seksuelle behov og gi et 

helhetlig helsetilbud må helsepersonell derfor være forberedt på å ta opp og snakke om 

seksualitet med sine klienter (Bates, 2011; Helsedirektoratet, 2016). Imidlertid har flere 

studier har vist at helsepersonell sjeldent tematiserer seksualitet og seksuell helse med sine 

klienter (Corbett, Elsom, Sands, & Prematunga, 2017; Haboubi & Lincoln, 2003; Helland, 

Garratt, Kjeken, Kvien, & Dagfinrud, 2013; Miller & Byers, 2009; Træen & Schaller, 2013). 

Dette er også et av momentene som Helsedirektoratet (2016) løfter frem som en viktig 

barriere for god seksuell helse i den norske befolkningen.   

I Norge finnes det et lavt antall spesialister i klinisk sexologi (Almås, Almås, Karlsen, 

& Giami, 2014; Almaas & Giami, 2006). Ser en på forekomsten av seksuelle problemer 

generelt i befolkningen, og blant personer med somatiske og psykiske lidelser, betyr dette at 

det i hovedsak er helsepersonell uten formalisert sexologisk utdanning som møter pasienter 

med seksuelle problemer (Træen & Schaller, 2013), herunder også kliniske psykologer 

(Reissing & DiGuilio, 2012). Studier har vist at leger og sykepleiere primært henviser til 

psykolog dersom pasienter har seksuelle problemer (Haboubi & Lincoln, 2003). Når vi så vet 

at både psykologer og pasienter vegrer seg for å tematisere seksualitet, er det interessant å få 

vite mer om hvordan psykologer forholder seg til dette tema i terapi. Hvorfor er det så få 

psykologer som tar initiativ til å snakke om seksualitet med sine klienter, og hvordan kan vi 

forklare dette? På bakgrunn av dette er formålet med dette prosjektet å forstå hvordan 

psykologer velger eller ikke velger å tematisere seksualitet i terapi.  
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Tidligere forskning 

Seksualitet og seksuell helse 

Seksualitet er en viktig del av de fleste menneskers liv gjennom hele livsløpet, og 

regnes som et betydningsfullt aspekt ved vår tilværelse (Graugaard, Pedersen, & Frisch, 

2015). En dansk studie fant at ni av ti dansker mellom 16 og 95 år mente det var «viktig», 

«veldig viktig» eller «særdeles viktig» å ha et godt seksualliv (Frich, Lindholm, & Grønbæk, 

2011). Seksualitet defineres av verdens helseorganisasjon (WHO) som noe som «innebefatter 

sex, kjønnsidentitet, kjønnsroller, seksuell orientering, erotisme, nytelse, intimitet og 

reproduksjon» (WHO, 2015, s.5). Med denne definisjonen av seksualitet legger WHO til rette 

for en bred forståelse av seksuelle uttrykk og funksjoner, som skiller seg fra den mer 

tradisjonelle forståelsen av seksualitet i et forplantningsperspektiv (Graugaard et al., 2015). 

Seksualitet er med andre ord noe som gjelder alle mennesker, på ulike måter, gjennom hele 

livsløpet (Helsedirektoratet, 2016; Vildalen, 2014). 

For å forstå seksualitetens betydning for livsløpet må den forstås i forbindelse med 

seksuell helse. Seksuell helse defineres av WHO som; 

A state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it is not 

merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and 

respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having 

pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For 

sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, 

protected and fulfilled (WHO, 2015, s.5) 

Denne definisjonen anerkjenner kompleksiteten til seksuell helse ved å både ta høyde 

for de biologiske, psykologiske og relasjonelle aspektene ved seksualitet. Definisjonen 

tilkjennegir et positivt syn på seksuell helse ved at den anerkjennes som noe mer enn bare 

fravær eller tilstedeværelse av sykdom eller dysfunksjon. Videre defineres seksuell helse også 

som en menneskerettighet. WHO (2015) peker på at faktorer som manglende tilgang på 

informasjon og et godt helsetilbud som ivaretar seksuell helse, kan føre til store variasjoner 

for hvor god seksuell helse ulike populasjonsgrupper har. Flere studier har blant annet pekt på 

at seksuelle problemer ser ut til å være underdiagnostisert blant personer med psykiske 

lidelser (Bossini et al., 2014; Corbett et al., 2017).  

Helsetilstand og seksuell helse samvarierer på en kompleks måte. To befolkningsstudier 

fra Danmark og Storbritannia viser at det er en negativ sammenheng mellom helse og 

seksuelle problemer (Christensen et al., 2011; Field et al., 2013). Seksuelle problemer kan 

tenkes å komme som en konsekvens av både somatiske og psykologiske helseproblemer, men 

det kan også være omvendt (Christensen et al., 2011; Field et al., 2013; Graugaard et al., 



3 

 

2015). God seksuell helse anses også å ha en positiv innvirkning på livskvalitet og 

mestringsfølelse, og kan dermed fungere som en ressurs for alvorlig og kronisk syke pasienter 

(Graugaard et al., 2015).  

Seksuelle problemer er utbredt blant den generelle befolkningen, og har høy 

komorbiditet med en rekke somatiske og psykiske lidelser. Træen og Stigum (2010) fant i en 

nyere norsk studie at 37% av kvinnene og 13% av mennene rapporterte å ha opplevd seksuelle 

lystproblemer de siste 12 månedene. Den høye forekomsten førte til at Træen og Stigum kalte 

dette et folkehelseproblem. Forskning indikerer at prevalensen av seksuelle problemer er høy 

hos pasienter med diabetes (Sørensen, 2008; Vaaler, Lövkvist, Svendsen, & Furuseth, 2001), 

blant pasienter med ulike kreftdiagnoser (DeSimone et al., 2014; Laursen, 2017; D. S. Smith 

et al., 2000), og pasienter med hjerte- og karsykdommer (Kennedy & Rizvi, 2009; Levine et 

al., 2012; McCabe et al., 2016). Mårtensson, Fridlund, og Jaarsma (2014) peker på at 

frekvensen av ereksjonsproblemer hos menn med hjerte- og karsykdommer, er dobbelt så høy 

som hos resten av befolkningen. Det er også en sterk sammenheng mellom seksuell helse og 

psykisk helse. Blant personer med depresjon antas for eksempel forekomsten av seksuelle 

dysfunksjoner å være på mellom 40 og 50% (Kennedy & Rizvi, 2009).  

Seksualitet og psykisk lidelse 

Medikamenter som brukes i behandling av psykiske lidelser, kan ha en negativ 

innvirkning på seksuell funksjon. Forskning har blant annet indikert en sammenheng mellom 

bruk av Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI), som er et vanlig legemiddel i 

behandlingen av depresjon, og orgasme- og lystproblemer (Balon, 2006; Lorenz, Rullo, & 

Faubion, 2016; Rosen, Lane, & Menza, 1999). Det er antatt at opptil 70% av pasientene med 

en depresjonslidelse vil oppleve seksuelle dysfunksjoner som en bivirkning av bruk av SSRI 

(Taylor, 2006). Gjenkjennelse av seksuelle dysfunksjoner relatert til SSRI og andre 

antidepressiva kan samtidig kompliseres av flere årsaker. Først og fremst blir slike 

bivirkninger sjeldent rapportert fra pasienter, slik at en direkte forespørsel fra psykologen kan 

være nødvendig (Taylor, 2006). I tillegg kan også den seksuelle dysfunksjonen være 

forårsaket av selve depresjonen i seg selv. Mellom 25 og 75% av pasienter diagnostisert for 

depresjon rapporterer om seksuelle dysfunksjoner før oppstart av medikamentell behandling 

(Keks, Hope, & Culhane, 2014). 

Studier som har undersøkt hvordan personer med psykiske lidelser opplever sin 

seksuelle helse har vist at pasientene særlig vektlegger hvordan deres psykiske lidelse 

påvirker seksuelt og emosjonelt intime relasjoner (Boucher, Groleau, & Whitley, 2016; 
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McCann, 2010; Östman, 2014; Östman & Björkman, 2013). Östman (2014) utførte en mixed-

methods-studie om livskvalitet blant 80 personer med alvorlig mental lidelse i Malmø, 

Sverige. Hun fant at hele 70% av deltagerne rapporterte lav tilfredshet med seksuell helse. Et 

aspekt deltagerne opplevde som særlig problematisk var å skape og opprettholde nære 

seksuelt og emosjonelt intime relasjoner (Östman, 2014). Boucher et al. (2016) fant lignende 

svar i en kvalitativ studie med 34 deltagerne. Deltagerne fortalte at de opplevde det som 

problematisk både å holde på eksisterende intime relasjoner, samt å skulle initiere til nye 

relasjoner (Boucher et al., 2016). I tillegg til kan personer med psykiske lidelser også ha 

bekymringer knyttet til en hel del andre seksuelle temaer, som seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, sikker sex, problematisk seksuell atferd, graviditet, alderdom, egen eller 

partners sykdom eller hvordan en skal snakke med sine barn om seksualitet (Byers, 2011). På 

tross av dette fortalte informantene i overnevnte studier at seksualitet i størst grad tematiseres 

for å kartlegge risikoatferd og dysfunksjonelle seksuelle mønstre (McCann, 2010; Östman & 

Björkman, 2013). 

Flere studier har vist at personer med psykiske lidelser anser sin seksualitet som et 

viktig element i sin behandling, men vegrer seg for å selv ta initiativ til samtaler om dette 

(Boucher et al., 2016; McCann, 2010; Östman, 2008, 2014; Östman & Björkman, 2013). 

Deltagerne i de ulike studiene nevnt ovenfor trakk frem opplevelsen av seksualitet som noe 

som ble ansett som sekundært til sin lidelse, og at helsepersonell behandlet seksualitet som et 

tabu-område, som viktige barrierer for å selv tematisere seksualitet med helsepersonell 

(Östman, 2008, 2014; Östman & Björkman, 2013). Deltagerne forteller om et savn etter å 

kunne ha en dialog med sine behandlerne om seksualitet og seksuell helse (Östman, 2008). 

Tematisering av seksualitet blant helsepersonell 

Tidligere forskning på hvordan helsepersonell forholder seg til seksualitet har i stor grad 

fokusert på hvordan helsepersonell møter pasienter med somatisk sykdom. Det er godt 

dokumentert at seksualitet er underkommunisert blant gynekologer (Kottmel, Ruether-Wolf, 

& Bitzer, 2014; Sobecki, Curlin, Rasinski, & Lindau, 2012), sykepleiere (Higgins, Barker, & 

Begley, 2008; Saunamäki, Andersson, & Engström, 2010) og leger (Gott, Galena, Hinchliff, 

& Elford, 2004; Temple-Smith, Mulvey, & Keogh, 1999). Haboubi og Lincoln (2003) utførte 

en studie på 813 leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i Storbritannia og fant at 

til tross for at 90% av deltagerne mente at seksualitet var et viktig aspekt ved en helhetlig 

tilnærming til behandling, svarte hele 68% at de aldri tok initiativ til samtaler om seksualitet 

med sine pasienter (Haboubi & Lincoln, 2003). Sistnevnte funn samsvarer med en 
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internasjonal studie, på 27,500 kvinner og menn fra 29 ulike land, hvor man fant at kun 9% av 

respondentene var blitt spurt om deres seksuelle helse ved rutineundersøkelser hos legen i 

løpet av de tre siste årene (Moreira et al., 2005). I norsk kontekst fant en studie blant ulikt 

helsepersonell (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosialarbeidere og 

psykologer) at majoriteten av deltagerne (71% av totalt 247 personer) «sjeldent» eller «aldri» 

snakket med sine pasienter om seksuelle problemer relatert til deres revmatismediagnose 

(Helland et al., 2013). Et interessant funn i denne studien er at majoriteten av respondentene 

(88%) forventet at det skulle være pasientene selv som tok initiativ til å tematisere seksualitet 

(Helland et al., 2013). Dette står, som tidligere nevnt, i sterk kontrast til hva pasientene selv 

ønsker og forventer. 

Til tross for at både pasienter (Östman, 2014) og annet helsepersonell (Haboubi & 

Lincoln, 2003; Helland et al., 2013) anser det som psykologenes ansvar å snakke med 

pasienter om seksualitet, viser foreløpig forskning på dette området at psykologer sjeldent tar 

initiativ til slike samtaler. Corbett et al. (2017), fant i en eksplorerende undersøkelse av 186 

journaler ved en psykisk-helseklinikk i Australia, at under 40% av brukerne hadde 

gjennomgått en screening av sin seksuelle helse etter tolv uker. Det vil si at psykologene ikke 

tematiserte brukernes seksuelle helse i over 60% av tilfellene. I USA og Canada gjennomførte 

Miller og Byers (2009) en studie blant 105 praktiserende psykologer. De fant at deltagerne 

spurte sine klienter om seksuelle problemer i mindre enn halvparten av sine 

anamnesekonsultasjoner. Videre var det kun 21% av deltagerne som tok opp temaer relatert til 

seksualitet i videre terapikonsultasjoner, samt 20% av respondentene som «aldri» spurte noen 

av sine klienter om seksualrelaterte ting (Miller & Byers, 2009). Seksualitet kan derfor se ut 

til å være et sjeldent tematisert tema både tidlig og sent i terapiforløpet (Miller & Byers, 

2009). Reissing og Di Guilio (2010) gjorde en lignende studie blant 188 kliniske psykologer i 

Canada. De fant at 60% av psykologene oppga at de «aldri» eller «veldig sjeldent» spurte sine 

klienter om deres seksuelle helse (Reissing & Di Giulio, 2010). Videre fant en studie av 75 

engelske psykiatere under opplæring (trainees), at kun 24% av de 75 deltagerne rutinemessig 

spurte sine pasienter om deres opplevelser av sin seksuelle helse før og etter at de ble syke 

(Rele & Wylie, 2007).  

Til min kjennskap er det kun publisert en norsk studie som har sett på hvordan 

psykologer forholder seg til seksualitet i terapi. Træen og Schaller (2013) gjennomførte en 

studie hvor 1064 kliniske psykologer deltok. De fant at majoriteten av deltagerne i 

undersøkelsen «noen ganger» spurte sine pasienter om seksualitet. Videre fant de at kun en av 

fem psykologer rapporterte at de «ofte», eller «alltid» spurte sine pasienter om seksualitet 
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(Træen & Schaller, 2013). Til tross for at det er behov for mer forskning på dette fenomenet i 

en norsk kontekst, kan slike funn tyde på at seksualitet er et tema heller ikke norske 

psykologer rutinemessig tar opp i terapirommet.  

Hvorfor tematiseres seksualitet så sjeldent av psykologer? 

Det kan være flere årsaker til hvorfor psykologer sjeldent snakker om seksualitet i 

forbindelse med terapi. Manglende kunnskap om- og erfaring med det å snakke om seksualitet 

ser ut til å være en særlig viktig faktor (Miller & Byers, 2009). Træen og Schaller (2013) fant 

at 58,6% av psykologene i deres studie rapporterte manglende kunnskap om temaet som en 

årsak til at de ikke snakket om seksualitet med klientene. Det kan tyde på at generell klinisk 

utdanning og erfaring ikke er nok for at psykologer skal kunne snakke åpent og selvsikkert 

om seksualitet (Hanzlik & Gaubatz, 2012; Harris & Hays, 2008; Miller & Byers, 2009). 

Hanzlik og Gaubatz (2012) spurte 138 psykologstudenter under veiledning (trainees), og fant 

at jo mer generell klinisk erfaring studentene hadde, dess mindre komfortable var de med å 

snakke om seksualitet. Til forskjell fant de at studenter som hadde mottatt spesifikk 

seksualitetsorientert trening, følte seg mer komfortable med å snakke om seksualitet med 

klientene sine (Hanzlik & Gaubatz, 2012). Det er vanskelig å gi et klart svar på hva årsaken til 

dette kan være, men det kan tenkes at studentenes kliniske erfaring hadde gitt dem erfaring 

som gjorde det lettere for dem å tenke seg til scenarioer hvor seksualitet kunne oppleves som 

et vanskelig tema å snakke om i terapi (Hanzlik & Gaubatz, 2012) . 

Mer spesifikk kunnskap og trening i å snakke om seksualitet ser derfor ut til å være 

nødvendig for at psykologer skal oppleve mestring i å tematisere seksualitet med sine klienter 

(Miller & Byers, 2009; Reissing & Di Giulio, 2010; Træen & Schaller, 2013). Antagelsen 

støttes blant annet Flaget-Greener, Gonzalez, og Sprankle (2015), som fant at undervisning 

om seksualitet, og trening i å snakke om seksualitet, økte psykologenes villighet til å initiere 

til samtaler om seksualitet med klienter. Det er altså nærliggende å anta at spesifikk trening og 

kunnskap øker psykologenes  trygghet og velvillighet (comfort) til å snakke om seksualitet 

(Harris & Hays, 2008).  

Det foreligger lite forskning på hvordan psykologer faktisk forholder seg til seksualitet i 

terapi. Shalev og Yerushalmi (2009) utførte en kvalitativ studie blant 10 israelske psykologer 

om i hvilken grad de benyttet seg av seksualitet for å forklare sine pasienters atferd og 

motivasjon. De fant at psykologene anså det at klientene snakket om seksualitet som et 

symptom på noe mer underliggende og presserende, som mellommenneskelige problemer 

eller utviklingsproblemer. På grunn av dette, kunne psykologene møte klienter over lang tid 
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uten at seksualitet i seg selv ble et tema. Samme studie rapporterte også at informantene 

vegret seg for å snakke om seksualitet fordi dette temaet skapte et ubehag både hos klienten 

og hos psykologen selv.  

Til min kjennskap er det ikke publisert noen norske kvalitative studier på dette området. 

Det er imidlertid skrevet noen hovedoppgaver på feltet. I en norsk hovedoppgave fra 2012 ble 

det utført gruppeintervjuer av 14 behandlere i psykisk helsevern (psykologer, 

spesialsykepleiere, psykiatere og leger), om hvordan de snakket om kjønn, seksualitet og 

identitet med psykosepasienter (Holthe-Berg, 2012). Resultatene fra denne studien indikerer 

blant annet at behandlernes opplevelse av at andre ting var mer presserende, slik som selve 

psykosen eller sosioøkonomiske faktorer, gjorde at de ga ansvaret for å tematisere seksualitet 

videre til sine pasienter (Holthe-Berg, 2012). Lignende forklaringer finnes også i en annen 

norsk hovedoppgave. Hansen (2012) utførte en intervjustudie blant 12 psykologer om 

hvordan de forholdt seg til ungdom og spørsmål om seksuell identitet og psykisk helse. Også 

denne studien indikerer at psykologene mente at det var klientene som selv som måtte avgjøre 

når seksuell identitet skulle tematiseres, og at dette kunne komme av psykologenes opplevelse 

og erfaring med at seksuell identitet ble tematisert i de tilfellene dette temaet var aktuelt. 

Det finnes flere studier som belyser hvordan sykepleiere forholder seg til seksualitet i 

møte med pasienter. Disse studiene kan være med på å kaste lys over de faktorene 

helsepersonell selv benytter seg av for å forklare hvorfor de opplever det som vanskelig å 

tematisere seksualitet med sine pasienter. Quinn, Happell, og Brown (2011b) utførte 

intervjuer med 14 sykepleiere som jobbet ved en psykiatrisk institusjon. I likhet med 

hovedoppgavene nevnt ovenfor, fant også disse forskerne at sykepleierne ventet med å snakke 

om seksualitet til klientene selv tok initiativ, ettersom de antok andre ting var mer viktig for 

klienten. Videre opplevde sykepleierne seksualitet som «noen andres ansvar», og henviste 

pasientene derfor ofte videre til psykiatere og psykologer i håp om at andre ville møte dem 

bedre. I samme studie rapporterte også Quinn, Happell, og Brown (2011a) at sykepleierne 

opplevde at det kunne gjøre det vanskelig å opprettholde profesjonelle grenser dersom de 

tematiserte seksualitet med sine pasienter. Deltagerne uttrykte at de var redde for å bli 

misforstått og anklaget for seksuelle overgrep av pasientene, og at annet helsepersonell skulle 

tolke det at de spurte pasientene om seksualitet som grenseoverskridelser (Quinn et al., 

2011a).  I en annen studie blant sykepleiere som jobber på en psykiatrisk institusjon i 

Australia, fant Quinn, Happell, og Welch (2013) at en utdanningsintervensjon som gikk over 

tre år hadde ført til en større villighet blant sykepleierne til å ta opp seksualitet med 

pasientene. Intervjuene viste blant annet at deltagerne var blitt mer klar over hvilke problemer 
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pasientene kunne ha relatert til sin seksuelle helse, og at det hadde vært en stor motivasjon for 

å bringe opp dette temaet oftere.  

Til tross for at overnevnte studier ikke er utført på psykologer i en norsk kontekst, er det 

liten grunn til å anta at forholdene er annerledes her. Det kan se ut til at kunnskap om- og 

erfaring med seksualitet også har betydning for hvordan sykepleiere forholder seg til 

seksualitet, og at mer kompetanse og erfaring om seksualitet generelt øker helsepersonell sin 

villighet og trygghet knyttet til å snakke om seksualitet med klienter.  

Som vi ser foreligger det få studier på hvordan norske psykologer forholder seg til 

seksualitet i møte med klienter. Ettersom tidligere forskning kan tyde på at psykologer, i 

kontrast til både pasienters ønsker og annet helsepersonell sin forventning, sjeldent 

tematiserer seksualitet med sine klienter, er det er behov for å få en økt forståelse for hvordan 

norske psykologer forholder seg til seksualitet i terapi med sine klienter.    

Forskningsspørsmål 

Det overordnede spørsmålet som danner utgangspunktet for denne studien er: Hvordan 

opplever psykologer å tematisere seksualitet i arbeid med klienter? For å svare på dette 

spørsmålet ble også følgende underspørsmål formulert: Hvilke meningssystemer benytter 

psykologene seg av når de snakker om seksualitet?  Og på hvilke måter kan disse 

meningssystemene være med på å forklare hvordan psykologene forholder seg til seksualitet 

som et tema i terapi?  

Teoretisk bakgrunn og rammeverk 

Kulturpsykologi 

Denne studiens teoretiske rammeverk hviler på kulturpsykologi. Kulturpsykologi er en 

paraplybetegnelse som favner et bredt spekter av teoretiske og metodiske tilnærminger. Det 

som er felles for tilnærmingene innenfor dette teoretiske rammeverket, er at de representerer 

en kritikk mot det kognitive paradigmets fokus på personers iboende og «universelle» 

prosesseringsmekanismer (Shweder, 1990). Fokuset rettes mot hvordan mennesker skaper 

mening i samhandling med andre i et sosialt fellesskap (Bruner, 1990; Shweder, 1990). 

Shweder beskriver den kulturpsykologiske retningen på denne måten; 

Kulturpsykologi er studiet av hvordan kulturelle tradisjoner og sosiale praksiser regulerer, 

uttrykker og omformer den menneskelige psyke, noe som heller resulterer i etnisk variasjon i tro 

og tenkning, i selv og følelser, enn i noe universelt menneskelig. Kulturpsykologi er studiet av 

måter subjekt og objekt, selvet og andre, person og kontekst, figur og grunn, praktiker og 

praksis, lever sammen, er avhengige av hverandre- og dynamisk, dialektisk og i fellesskap 

former og skaper hverandre (Shweder, 1990, oversatt i Toverud et al., 2002, s.17) 
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I henhold til det kulturpsykologiske rammeverket er derfor kultur og individ gjensidig 

konstituerende, og det gir ikke mening å studere den ene uten den andre (Shweder, 1990). 

Denne forståelsen har dermed implikasjoner for hva det blir interessant å studere. Ettersom 

mennesker og kulturen de lever i er så sterkt sammenvevd, peker Shweder (1990) på at vi ikke 

kan forstå mennesker, og menneskers samhandling, uten å se på «all støyen» som kommer 

med den konteksten menneskene befinner seg i. For å forstå hvordan psykologer opplever å 

snakke om seksualitet i terapi er det derfor nødvendig å se til den sosiokulturelle konteksten 

de befinner seg i. En kan tenke seg psykologen som deltager i flere sosiokulturelle miljøer. 

Psykologen vil både være deltager i det større sosiale miljøet som utgjør Norge, og den 

mindre sosiale gruppen som utgjør gruppen av «norske psykologer». Hen vil også være 

deltager i den mer begrensede kulturelle konteksten til sin arbeidsplass, og den svært 

avgrensede konteksten som utgjør den terapeutiske dyaden. En måte å få innblikk i disse 

kontekstene er å se på de symbolske systemene psykologene benytter seg av for å gi mening 

til sine opplevelser og sine omgivelser (Bruner, 1990).  

Symbolske systemer er dypt integrert i vår egen som andres kultur, og kan forstås som 

mer eller mindre normative meningssystemer om hvordan mennesker «fungerer», og hva en 

kan forvente av en handling og en gitt situasjon (Bruner, 1990). Disse meningssystemene 

konstrueres som «tatt-for-gitte-sannheter» gjennom handling og samhandling (Bruner, 1990), 

og det er også gjennom handling og samhandling disse etablerte meningssystemene kan 

utfordres og endres (Toverud et al., 2002). Det psykologene opplever som selvfølgelig og 

områder hvor «alle er enige», vil oppleves som det vanlige, og naturlige ved deres virke 

(Toverud et al., 2002). Det er først når disse meningssystemene kommer under press eller 

utfordres, at de blir synlige (Toverud et al., 2002). 

En måte å utforske delte meningssystemer på er å se på hvilke diskurser de 

samhandlende benytter seg av (Toverud et al., 2002). Jørgensen og Phillips (sitert i Toverud et 

al., 2002, s.21) avgrenser diskursbegrepet til «en betegnelse for en bestemt måte å tale om og 

forstå et utsnitt av verden». På denne måten kan det å se på hvordan psykologer omtaler 

seksualitet kaste et lys over de forståelsesformene de benytter seg av, hvordan «det vanlige» 

oppfattes og hva som utgjør de selvfølgelige og kulturelle oppfatningene om hvordan 

psykologer burde forholde seg til dette temaet i terapi (Toverud et al., 2002). 

Psykologrollen 

Gjennom et kulturpsykologisk rammeverk får vi et metaperspektiv på hvordan ting som 

en terapitime, en psykolog, seksualitet og klient, får sin mening gjennom hvordan vi 
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mennesker (i samme kultur) sammen konstruerer en felles forståelse for hva slike «ting» 

innebærer. Ved å benytte seg av Goffman (2014) sin dramaturgiske modell for sosial 

samhandling kan vi også få et rammeverk for å forklare hvordan aktørene i en helt konkret 

kontekst sammen definerer situasjonen de samhandler i. 

Goffman (2014) hevdet at ulike situasjoner krever at vi opptrer med ulike roller. Disse 

rollene er knyttet til hvordan kontekstene vi opptrer i er sosialt definert (Goffman, 2014). 

Goffman (2014) foreslo at sosiale situasjoner defineres gjennom vår inntrykksstyring 

(impression management), hvordan vi, gjennom vår måte å kommunisere og handle på, 

forsøker å påvirke hvordan vi selv og andre definerer situasjonen vi befinner oss i. Samtidig 

argumenterte han også for at inntrykksstyring handler om et samarbeid mellom partene i 

situasjonen (Goffman, 2014). Gjennom et slikt rammeverk kan vi tenke oss at deltagerne i en 

terapikontekst drar med seg sin kulturelle forståelse (faglige forståelse er også inkludert her) 

av hva terapi er og hva den bør inneholde, men samtidig også sammen definerer rammene for 

den aktuelle terapitimen og de rollene som inngår i denne. Et avgjørende poeng her er at dette 

samarbeidet omkring situasjonsdefinisjonen er med på å sikre at alle deltagerne kan orientere 

seg i de normer og atferdsreglene som gjelder i den aktuelle situasjonen (Goffman, 2014). 

Situasjonsdefinisjonen muliggjør at individer kan handle adekvat og passende i forhold til 

hverandre, og i forhold til de forventningene som situasjonen aktualiserer blant deltagerne 

(Goffman, 2014). 

Goffman (2014) mente at ulike situasjoner også har ulike krav for «områdeatferd». 

Disse kravene delte han inn i instrumentelle og moralske krav. Goffman (2014) så på de 

moralske kravene som mål i seg selv. Disse kan forstås som kulturelle normer og regler for 

hvordan vi skal oppføre oss i møte med andre, som blant annet er knyttet til å ikke forulempe 

andre, regler for seksuell anstendighet og lignende. De instrumentelle kravene er på den andre 

siden knyttet til de pliktene den aktuelle situasjonen forlanger, for eksempel hvilke 

inntaksskjemaer en psykolog må benytte seg av, hvor lenge terapitimen skal vare og så videre. 

Goffman (2014) mente at disse to typene av krav påvirket individet stort sett på samme måte, 

og at de ofte blir brukt om hverandre for å argumentere for motivasjonen for en gitt handling.  

Ved å studere psykologenes opplevelse av å tematisere seksualitet gjennom et 

kulturpsykologisk perspektiv, vil denne studien kunne få innblikk i hvordan psykologene 

benytter seg av de etablerte meningssystemene de har tilgjengelig for å snakke om seksualitet 

og seksualitetens plass i terapi. Videre kan en også tenke seg, at ved å benytte Goffman sin 

dramaturgiske modell for sosial samhandling, vil vi også kunne få innblikk i hvordan 

psykologene opplever å forhandle frem rom til å snakke om seksualitet i terapi. 
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Metode 

Valg av metode 

Psykologers tematisering av seksualitet i terapi har stort sett blitt undersøkt med hjelp 

av kvantitative metoder (Miller & Byers, 2009; Reissing & Di Giulio, 2010; Træen & 

Schaller, 2013). Disse studiene har (blant annet) ved hjelp av spørreundersøkelser gitt oss en 

forståelse av omfanget av fenomenet. Kvantitative studier kan på den andre siden ikke fortelle 

oss om hvilke andre faktorer som kan påvirke psykologenes avgjørelser om å snakke om 

seksualitet enn de som forskerne selv har identifisert på forhånd (Guba & Lincoln, 1994; 

Haavind, 2002). Bruk av statistisk metode står ikke i kontrast til kulturpsykologien, men en 

kulturpsykologisk tilnærming krever en utdyping av de subjektive aspektene ved et fenomen 

(Haavind, 2002). For å forstå hvordan psykologene forstår seksualitet og dens betydning i 

terapi, samt deres opplevelse av å tematisere dette temaet med sine klienter, er det derfor 

nødvendig å også se til hvordan psykologene selv forklarer sine handlinger og motivasjoner 

(Smith, 2015; Willig, 2008). Det var derfor hensiktsmessig å tilnærme seg denne studien med 

en kvalitativ metodologisk innfallsvinkel. 

Hovedformålet med denne studien var å undersøke hvordan psykologer opplever å 

snakke om seksualitet i terapi, og hvordan de forstår sine egne avgjørelser om å snakke om 

seksualitet eller ikke. Kvalitative forskningsintervjuer er ideelt for å undersøke dette, ettersom 

metoden er særlig velegnet når man undersøker hvordan mennesker forstår, gir mening til og 

fortolker sine egne opplevelser og erfaringer (Kvale & Brinkmann, 2009). På grunn av 

masteroppgavens begrensede omfang ble det benyttet semi-strukturerte intervjuer. Slike 

intervjuer gir en ramme for samtalene, samtidig som de gir forskeren rom til å utforske temaer 

som deltagerne selv tar opp underveis (Willig, 2008). Ved bruk av semi-strukturerte intervjuer 

kan en finne ut noe om sammenhengen mellom psykologene og den konteksten de er en del 

av, ved å se til hvilke forbindelseslinjer de selv trekker og i hvilken posisjon de selv plasserer 

seg selv i (Haavind, 2002). 

Epistemologi 

Denne studien bygger på et relativistisk perspektiv på ontologi og et sosial 

konstruksjonistisk perspektiv på epistemologi (Guba & Lincoln, 1994). Dette passer godt med 

en kulturpsykologisk teoretisk tilnærming. I et sosial konstruksjonistisk paradigme er 

skillelinjene mellom ontologi og epistemologi utydelige (Guba & Lincoln, 1994). Både 

virkeligheten og vår kunnskap om den, forstås som konstruksjoner som skapes gjennom sosial 

interaksjon (Gergen, 1985). Måten vi forstår verden på er derfor ikke avhengig av hva som 
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«finnes der ute», men hvordan vi mennesker snakker om og dermed konstruerer virkeligheten 

(Gergen, 2009). Samtidig antas konstruksjonene å være lokale og spesifikke i sin natur, og at 

de får sitt innhold og form av de individene eller gruppene som deler de aktuelle 

konstruksjonene (Gergen, 1985; Guba & Lincoln, 1994). Forståelser og kunnskap kan derfor 

sies å være historisk og kulturelt betinget, samt at de skapes gjennom sosial samhandling 

(Burr, 2003). 

Dersom vi velger å anvende et slikt perspektiv, blir fokuset rettet mot språket. Det 

språket vi har tilgang til virker inn på hvordan mennesker seg imellom konstruerer ulike 

versjoner av verden (Burr, 2003). Språket og hvordan fenomener omtales er sentralt for 

konstruksjonen av diskurser og meningssystemer. Når utgangspunktet er at det ikke finnes 

noen objektiv virkelighet, men at virkeligheten slik vi forstår den konstrueres i flere ulike 

versjoner gjennom språket, vil det også eksistere flere ulike diskurser eller forståelser rundt et 

fenomen eller hendelse (Burr, 2003). Forståelser og sosial samhandling er sterkt 

sammenvevd, og måten vi forstår verden på vil påvirke hvordan vi handler (Burr, 2003). 

I forhold til denne oppgaven vil et sosial konstruksjonistisk perspektiv legge til grunn at 

våre forståelser om seksualitet, det terapeutiske rammeverket, samt rollene som inngår i dette 

rammeverket, er konstruerte. Det er ingenting «naturlig» ved disse fenomenene som krever at 

vi forstår dem eller beskriver dem på en bestemt måte, annet enn hvordan vi sammen har 

konstruert en felles forståelse av hva disse betyr (Gergen, 1985). Dette betyr at 

konstruksjonene kan endres, på samme måte som deres assosierte «virkeligheter». 

Kunnskapen denne studien produserer vil derfor være subjektiv, kontekstavhengig, 

konstruert og relasjonell (Kvale & Brinkmann, 2009). Den er subjektiv fordi den vil påvirkes 

av både den bakgrunnen jeg selv, og mine deltagerne, kommer inn i forskningen med. Den vil 

være kontekstavhengig fordi den illustrer hvordan et knippe psykologer i Norge forstår og 

opplever seksualitet i terapirommet. Og til slutt vil den være konstruert og relasjonell fordi 

den konstrueres i et samspill mellom meg som forsker, og deltagerne i studien.  

Rekruttering 

Fordi hensikten med denne studien var å undersøke psykologers opplevelse av å 

tematisere seksualitet i terapi, ble det benyttet en målrettet og kriterie-basert tilnærming til 

potensielle deltagere. For å få frem variasjonen i deltagernes betraktninger ble det etterstrebet 

å få en jevn fordeling av informanter fra tre ulike kliniske fagfelt. De grunnleggende kravene 

for deltagelse ble derfor at informantene skulle være utdannet psykolog og at de jobbet som 
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psykolog, enten ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS), familievernkontor eller som 

privatpraktiserende.  

For å nå ut til potensielle deltagere ble det benyttet snowballing. Et eksempel på 

døråpnere var avdelingsledere ved ulike DPS`er i Oslo-området. Veileder på prosjektet 

distribuerte også informasjon om studien min på ulike facebook-sider for psykologer. Jeg kom 

også i kontakt med informanter gjennom bekjente. Rekrutteringen av informanter foregikk fra 

august til desember høsten 2016. 

Det var fra studiens start et ønske om å ha lik fordeling mellom kjønnene. Det var til 

sammen 13 personer som tok kontakt med et ønske om å være med i studien. De fire som ikke 

ble med i studien var alle kvinner. En av disse personene ble ikke inkludert fordi hun var 

utdannet sexolog, og ikke psykolog. De tre siste sluttet etter hvert å svare på henvisning fra 

meg, og vi fikk derfor ikke satt opp tidspunkt for intervju. Alle mennene som tok kontakt med 

ønske om å stille til intervju ble intervjuet og inkludert i studien.  

Det ble til sammen intervjuet ni psykologer. Seks av deltagerne var menn, tre var 

kvinner. Deltagernes kliniske erfaring varierte fra 2,5 år til 32 år. Fem av informantene jobbet 

ved en DPS, to på familievernkontor og to som privatpraktiserende. Det ble vanskelig å få en 

jevn fordeling av informantene på de ulike fagfeltene fordi interessen for deltagelse var større 

fra DPS`ene enn fra de to andre.   

Selv-seleksjonsbias er en utfordring for all forskning, og det er grunn til å tro at det har 

spilt en rolle i flere aspekter ved denne studien. Seksualitet er et sensitivt tema for mange å 

snakke om, og selv om denne studiens formål ikke har vært å få psykologene til å snakke om 

hvordan de opplever sin egen seksualitet, er det grunn til å tro at studiens tematikk i seg selv 

har ført til at en del personer ikke har ønsket å stille til intervju. Seks av informantene uttrykte 

at seksualitet var et tema de interesserte seg for og noe de passet på å ta opp med sine klienter. 

Disse seks informantene nevnte også muligheten for at mitt utvalg ville bestå av personer som 

var opptatt av seksualitet som et tema i terapi. Det ble til slutt noe variasjon i henhold til hvor 

opptatt informantene var av seksualitet som tema i terapi. Av de som ble inkludert i denne 

studien var det én informant som eksplisitt sa at han ikke snakket om seksualitet med sine 

klienter, og to informanter som uttrykte at seksualitet var et tema de sjeldent snakket om med 

sine klienter. 

Intervjuguiden ble utformet av meg etter at relevant litteratur var utforsket, samt i 

samtale med hovedveileder på prosjektet (se vedlegg 2). Brinkmann og Kvale (2005) 

karakteriserer intervjusituasjonen som asymmetrisk ettersom det er forskerens 

forskningsprosjekt og kunnskapsinteresse som setter agendaen for samtalen (s.164). Denne 
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asymmetrien ble noe balansert ved å gjennomføre intervjuene på psykologenes egne kontorer. 

For eksempel var det de som bestemte når det passet å hente meg inn til sitt kontor. I de 

tilfellene intervjuene fant sted i arbeidstiden til psykologene, ble det også satt klare rammer 

for hvor lenge intervjuene kunne vare. Ved å intervjue psykologene på deres egne kontorer 

ble det også mulig å gjennomføre intervjuene til minst mulig ulempe for deltagerne. Åtte av ni 

intervjuer fant sted på psykologenes egne kontorer. Ett intervju fant sted på et kontor på 

Psykologisk Institutt. Intervjuene varierte mye i lengde, med det korteste intervjuet på 46 

minutter og det lengste i to timer.  

Tre av psykologene nevnte under intervjuet at de ikke hadde tenkt så mye på 

seksualitetens plass i terapirommet før de sa ja til å bli med på studien. Disse tre var også de 

av informantene som i størst grad uttrykte at dette ikke var noe de var særlig opptatt av. En av 

disse informantene uttrykte også at han synes at begrepet seksualitet ble brukt litt for bredt. 

Fra min side var det på den andre siden ønskelig å få frem hvilke aspekter ved seksualitet 

psykologene mente ville være aktuelle for sin pasient- eller klientgruppe. Den generelle 

tilnærmingen fungerte godt overfor de som eksplisitt uttrykte at seksualitet var noe de snakket 

med sine pasienter om.  Intervjuguiden ble benyttet i alle intervjuene, men den ble fulgt 

mindre strengt i intervjuene med psykologene som snakket om seksualitet, enn de som ikke 

gjorde det. Dette kom av at psykologene som snakket om seksualitet i stor grad, uten spørsmål 

fra meg, kom inn på de temaene intervjuguiden dekket.  

En annen ting som er verdt å nevne er at det er få personer som ønsker, og er villige til, 

å snakke om noe de ikke er gode på, eller forsøker å unngå i sitt yrke (Risen, 1995). Under 

intervjuene var det derfor viktig for meg å være sensitiv for psykologenes ekspertkunnskap 

om psykologisk behandling, samtidig som de ble utfordret i egne antagelser. Personlig har jeg 

ingen erfaring som psykolog, og heller ikke som klient hos psykolog. Jeg forsøkte derfor å 

forberede meg på hvordan jeg kunne se for meg at seksualitet kunne bli bragt på banen i 

forhold til hvilke klienter den aktuelle psykologen jeg skulle intervju arbeidet med.  

Etikk 

Brinkmann og Kvale (2005) skiller mellom mikroetikk og makroetikk. Mikroetikk 

handler om hvordan forskeren behandler forskningsdeltagerne og hvordan han eller hun 

evaluerer sin egen rolle som forsker i studien (refleksivitet). Makroetikk handler på den andre 

siden om hvordan kunnskapen som produseres vil brukes og påvirker samfunnet og de 

menneskene som er en del av samfunnet. Dette vil dekkes nærmere i implikasjoner og videre 

forskning. Å være en god kvalitativ forsker handler dermed både om å respektere integriteten 
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til deltagerne, men også om å ta innover seg den kulturelle konteksten som forskningen finner 

sted i (Brinkmann & Kvale, 2005). Videre bør en også, slik som Den nasjonale 

forskningsetiske komite for humaniora og samfunnsfag (NESH) sine retningslinjer tilsier, 

sørge for å ivareta etikken gjennom hele forskningsprosessen fra før prosjektet starter til 

prosjektets slutt (NESH, 2016). 

Ettersom dette prosjektet ikke krevde en vurdering av regional etisk komite, ble det ved 

prosjektstart søkt som etisk godkjennelse fra Psykologisk institutt sin egen etiske komite. Se 

vedlegg 3. Fordi denne studien la opp til benyttelse av lydfiler og transkriberinger av disse, 

ble det også søkt om godkjenning fra norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 

Godkjennelsen av denne søknaden kan en se i vedlegg 4. Rekrutteringen av informanter 

startet etter at disse søknadene var godkjent. Lydfilene fra intervjuene og transkriberingene av 

disse ble lagret på en kryptert minnepenn, som ble oppbevart i et låst skap når den ikke var i 

bruk. Annen personidentifiserende data, slik som mailadresser, telefonnummer og navn på 

deltagerne ble oppbevart på en annen kryptert minnepenn. Informasjonen ble slettet dersom 

deltagerne ikke ønsket å bli kontaktet igjen ved prosjektets slutt. Denne minnepennen ble ikke 

oppbevart sammen med lydfilene. Alle lydfilene og transkriberingene ble anonymisert slik at 

det ikke var mulig å knytte disse opp mot deltagerlisten av andre enn undertegnede. Lydfilene 

og kontaktinformasjonen ble destruert ved prosjektets slutt i tråd med gjeldende regelverk ved 

Psykologisk institutt. 

Alle potensielle informanter som ble kontaktet fikk et informasjonsskriv om studien. 

Dette informasjonsskrivet (se vedlegg 1) ble utformet i tråd med NESH (2016) sine 

anbefalinger. Informasjonsskrivet inneholdt derfor informasjon om hva prosjektet innebar, 

fordeler og ulemper knyttet til å delta i prosjektet, informasjon om frivillig deltagelse og 

informasjon om muligheten til å trekke sitt samtykke både under og etter intervjuet. 

Informasjonen ble gjentatt for deltagerne før starten av hvert intervju. Informasjonsskrivet 

inneholdt også min kontaktinformasjon. Potensielle deltagere ble bedt om å ta kontakt med 

meg på email eller på telefon, hvor vi deretter avtalte et møte. Ingen potensielle deltagere ble 

derfor kontaktet direkte av intervjuer. Den klareste negative konsekvensen ved dette er at jeg 

hadde liten kontroll på om alle psykologene ved de aktuelle institusjonene fikk informasjon 

om studien, samt at det ikke var rom for nærmere forklaring dersom noen var usikre på om de 

ville ta kontakt. Samtidig kan det tenkes at en slik tilnærming har sikret at ingen har følt seg 

tvunget til å stille opp på noe de ikke har hatt stor interesse av å stille opp på. 
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Refleksivitet  

Refleksivitet handler om å være bevisst hvordan man som forsker er med på å 

konstruere mening gjennom hele forskningsprosessen, og en anerkjennelse av forskerens 

subjektivitet (Willig, 2008). Det er viktig med både epistemologisk refleksivitet og personlig 

refleksivitet (Willig, 2008).  

Epistemologisk refleksivitet handler om å reflektere over de kunnskapsantagelser som 

ligger til grunn for forskningen og hvilke implikasjoner disse kan ha for funnene (Willig, 

2008). Som etablert under «valg av metode» hviler denne studien på antagelsen om at 

kunnskap og forståelse konstrueres gjennom menneskelig interaksjon. Dette betyr at en 

sentral antagelse i denne studien er at kunnskapen som produseres er relasjonell, ved at den 

konstrueres i samspill mellom intervjuer og den intervjuede (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Braun og Clarke (2013) anser analysen av dataene som den historien en som forsker skriver 

rundt sine data, og at analysen som konsekvens blir forskerens historie om innholdet og 

meningen i dataene. Denne studiens epistemologiske ståsted krever derfor en grundig 

personlig refleksivitet, ettersom både studien og kunnskapen den gir, naturligvis vil farges av 

hvem jeg er som forsker. 

Personlig refleksivitet handler om å reflektere over hvordan egne meninger, 

forestillinger og sosiale identitet er med på å forme forskningen (Willig, 2008). I sosial 

konstruksjonistisk forskning blir forskerens subjektivitet omfavnet ettersom forskeren ses på 

som å være en co-constructor (med-skaper) av mening (Morrow, 2005). Det kan særlig tenkes 

at studien vil farges av kunnskap jeg har opparbeidet meg gjennom min studietid, og da særlig 

med tanke på min fordypning i seksuell helse og forebyggende arbeid. Watts (2014) peker på 

at en som kvalitativ forsker skal jobbe for å fremme deltagernes ord og synspunkter om den 

aktuelle tematikken. Jeg har gått inn i denne studien med en ganske god kjennskap til 

tematikken og tendenser en har sett i tidligere forskning. En sentral antagelse i denne studien 

er at seksualitet er et underkommunisert og vanskelig tema for helsearbeidere å ta opp med 

sine klienter og pasienter. Selv om en kan argumentere for at dette kan ha ført til at jeg har 

gått inn i prosjektet med et klart mål om hva jeg ville finne, vil jeg heller si at det har gitt meg 

en bred forståelsesramme i møte med psykologene (Morrow, 2005). Det har vært viktig for 

meg gjennom hele prosessen å ikke lete etter bekreftelser på mine egne antagelser, men å 

identifisere psykologenes egne stemmer og fortellinger om hvordan de opplever å snakke om 

seksualitet i terapi.  

En måte å etterstrebe at forskningen representerer deltagerne på en rettferdig og 

troverdig måte er å ha en dialogisk vurdering med deltagerne gjennom hele 
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intervjusituasjonen (Brinkmann & Kvale, 2005; Morrow, 2005). Gjennom en dialogisk 

vurdering kan en oppklare eventuelle misforståelser som kunne ha oppstått underveis i 

intervjuet. Informantene får også mulighet til å validere sine egne betraktninger. Dette gjør det 

enklere som forsker å forstå hva informantene mener med det de sier, og kan være til stor 

hjelp i analysearbeidet. Det er forskerens ansvar å lære av deltagerne hvor godt forskerens 

fortolkninger reflekterer deltagerens refleksjoner og meninger (Morrow, 2005). I denne 

studien ble det derfor etterstrebet å ha en dialogisk vurdering gjennom hele intervjuprosessen. 

Når man tar hånd om subjektivitet på denne måten kan man oppnå målet om rettferdighet; at 

man representerer deltagernes synspunkter på en rimelig måte og unngår skjeve fortolkninger 

som bare representerer forskerens bias eller bare noen få deltagere (Morrow, 2005, s.255). 

Tematisk analyse  

I analyseringen av dataene i denne studien ble det benyttet tematisk analyse, slik den 

forklares av Braun og Clarke (2006, 2013). Tematisk analyse er «en metode for å identifisere, 

analysere og rapportere mønstre (temaer) i data» (Braun & Clarke, 2006, p.79). Tematisk 

analyse kan dermed brukes både for å gi rike beskrivelser av data, men kan også drives av 

forskerens teoretiske eller analytiske interesser for å gi en mer detaljert forståelse av noen 

aspekter ved dataene. 

Tematisk analyse er «bare» en analysemetode (Braun & Clarke, 2013). Den gir 

forskeren en tilgjengelig, systematisk og omhyggelig tilnærming for å utvikle koder og tema, 

men den gir ingen føringer på hvilket epistemologisk ståsted en som forsker bør ta eller hvilke 

metoder en skal benytte seg av. Dette gjør metoden svært fleksibel når det gjelder valg av 

teoretisk rammeverk, epistemologisk ståsted og datainnsamlingsmetode (Braun & Clarke, 

2013). Løsningen på «fleksibilitetsproblemet» er ifølge Braun og Clarke (2006) at man gjør 

forskningsprosessen transparet og at man som forsker er refleksiv og åpen om alle 

beslutninger som tas i forskningsprosessen og hvilke begrunnelser man har for disse. Videre 

er refleksivitet og anerkjennelse av forskerens aktive rolle i analyseprosessen svært viktig 

(Braun & Clarke, 2006).  

En svakhet ved tematisk analyse er at den ser etter mønstre av mening på tvers av 

datasettet. Derfor gir den ikke alltid en følelse av kontinuitet, eller synliggjør motsetningene  

innenfor de individuelle betraktningene (Braun & Clarke, 2013). Ettersom denne studien har 

et begrenset utvalg (9 deltagere), vil dette ikke nødvendigvis være et problem med denne 

studien. Videre er også hensikten med å benytte tematisk analyse å belyse hvilke mønstre som 

går igjen i deltagernes betraktninger.  
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Analyseprosessen. Braun og Clarke (2006) deler den tematiske analyseprosessen inn i 

seks steg. Disse stegene presenteres i tabellen nedenfor.  

 

Tabell 1: Oversikt over analysestegene 

 Oppgaver 

Steg 1 Gjøre seg kjent med datamaterialet; transkribere, lese og skrive ned de første ideene 

Steg 2 Generere de første kodene; kode interessante trekk ved dataene på en systematisk måte 

Steg 3 Søke etter og identifisere tema; sette sammen koder til potensielle tema  

Steg 4 Gjennomgå temaene; sjekke om temaene fungerer i forhold til de kodene sitatene, samt hele 

datasettet; generere tematiske kart 

Steg 5 Definere og navngi temaene; en pågående analyse for å spesifisere temaene, gi de klare 

rammer, sørge for at de passer inn i historien som analysen forteller 

Steg 6 Produsere forskningsrapporten 

 

Steg en i analyseprosessen handler om å transkribere og å gjøre seg kjent med 

datamaterialet sitt. Alle intervjuene ble transkribert så ordrett som mulig ved hjelp av 

transkriberingsverktøyet Hyper Transcribe. Et intervju kan forstås som en samtale som 

utvikler seg mellom to mennesker ansikt til ansikt (Kvale & Brinkmann, 2009, p.186). Mye 

av den non-verbale kommunikasjonen i intervjusituasjonen kan derfor bli borte når man i 

etterkant kun har et lydopptak av samtalen. Kvale og Brinkmann (2009) kaller derfor 

transkripsjoner for svekkede, dekontekstualiserte gjengivelser av intervjusamtaler (p.187). For 

å beholde noe av intervjukonteksten til analysearbeidet satt jeg meg derfor alltid ned i noen 

minutter etter intervjuet og noterte ned inntrykk og erfaringer. Under transkriberingen var jeg 

også nøye med å notere ned dersom informantene trakk inn pusten, sukket, lo eller virket 

ivrige eller unnvikende. Identifiserende faktorer som dialekt-typisk språkbruk, personnavn, 

stedsnavn og arbeidsplasser ble anonymisert under transkriberingen. Lydopptak og det 

transkriberte materialet ble kun hørt og lest av meg selv. Lydopptakene og transkriberingene 

ble som tidligere nevnt slettet ved prosjektets slutt. Da alle intervjuene var ferdig transkribert 

startet jeg med en grundig gjennomlesing av intervjuene. Etter hvert begynte jeg med en 

deskriptiv koding, hvor jeg helt enkelt markerte hva de snakket om i deler av teksten, for 

eksempel ”utdanning”, ”klienter”, ”karriere”. Dette gjorde jeg for å gi de mulige utsagnene en 

kontekst.  

Steg to i analyseprosessen handler om å generere koder. Ettersom mitt 

forskningsområde er lite utforsket bestemte jeg meg for å gjøre en induktiv analyse av 

dataene. Dette er en prosess hvor en koder dataene uten å forsøke å få de til å passe inn i et 

eksisterende kode-rammeverk eller teori (Braun & Clarke, 2006). Kodingen var derfor data-

dreven. Der det passet ble samme utsagn kodet med flere ulike koder. Brinkmann og Kvale 
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(2006) understreker at man som forsker har fortolkningsmonopol på informantenes utsagn, for 

å balansere dette var det derfor viktig for meg å beholde konteksten til de ulike utsagnene når 

kodene ble samlet. I tråd med hva Braun og Clarke (2006) anbefaler, beholdt jeg derfor noe 

av teksten rundt de utsagnene jeg valgt meg ut og jeg skrev ned hvilke spørsmål utsagnene var 

ment å svare på, slik at dette ble med videre i analyseprosessen. 

Steg tre i analyseprosessen handler om å søke etter og identifisere temaer. Et tema 

defineres av Braun og Clarke (2006) som noe som fanger noe viktig ved dataene i relasjon til 

forskningsspørsmålet og representerer et mønster man finner igjen i datasettet. En kode fanger 

en idé, et tema kan ses på som et organiserende konsept, som kan inneholde flere koder 

(Braun & Clarke, 2013). Braun og Clarke (2006) lar forskeren selv avgjøre hvordan en vil 

definere temaer og hvilken prevalens eller størrelse et mønster skal ha for at det defineres som 

et tema. Fordi kodeprosessen i steg to var induktiv satt jeg i begynnelsen av steg tre med et 

svært stort materiale. Før jeg startet prosessen med å se etter temaer gikk jeg derfor nøye 

gjennom for meg selv hva jeg ville konstruere som et tema. Et tema i denne studien 

representerer et mønster som ble identifisert i alle intervjuene i større eller mindre grad. På 

noen områder kom det frem ganske tydelige skiller mellom de seks informantene som 

opplevde at de snakket om seksualitet, og de tre informantene som opplevde at de ikke var 

opptatt av seksualitet som tema i terapi. I et av temaene vil derfor de to gruppene få hvert sitt 

undertema. Ellers i analysen vil ulikhetene i større grad representere variasjoner innenfor de 

samme undertemaene.  

Steg fire, fem og seks i tematisk analyse handler henholdsvis om å gjennomgå, navngi 

og definere temaene, og til slutt å skrive en forskningsrapport. I denne studien ble disse tre 

stegene utført i en parallell prosess. Det ble prøvd ut flere ulike kombinasjoner av tema og 

undertema før jeg endte opp med det endelige resultatet. Selv om analyseprosessen i en slik 

fremstilling ser lineær ut, er den, også i tematisk analyse, en prosess hvor en stadig beveger 

seg mellom stegene.  

Prinsipper for presentasjon av resultater. Ved siteringen av informanter i denne 

studien vil det benyttes tilfeldige pseudonymer. Sitatene er redigert for å øke lesbarheten. Det 

vil markeres med (…) der hvor data er ekskludert fra det originale transkriberte materialet. I 

noen sitater vil oppklarende ord, eller mine spørsmål inkluderes. Disse vil skrives uten kursiv 

og markeres med […]. Ved noen tilfeller vil også informantenes non-verbale kommunikasjon 

markeres, for eksempel dersom de lo under intervjuet. Dette vil for eksempel markeres med 

(ler).  
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Informantene i denne studien brukte begrepet pasient eller klient om de personene de 

hadde til terapi, avhengig av hvor de jobbet. Begrepet pasient ble brukt av informantene som 

jobbet på DPS. Psykologene som jobbet som privatpraktiserende eller i familievernet brukte 

på den andre siden begrepet klient om de som kom til dem for terapi. I denne studien vil 

begrepet klient benyttes.  

I resultatdelen vil jeg ved noen tilfeller benytte meg av ordet «identifisere» når jeg 

belyser de ulike temaene.  Med bruken av dette begrepet legger jeg til grunn at de ulike 

temaene er valgt ut, tolket og konstruert av meg som forsker og ikke at de «finnes» i 

datasettet. 

 

Resultater  

I analyseprosessen ble det identifisert fire hovedtema og ti undertema. Temaene er 

illustrert i tabellen under. 

 

Tabell 2: Oversikt over hovedtema og undertema identifisert i analysen 

Hovedtema Undertema 

Tema 1: Tilrettelegging Eksplisitt rom 

Implisitt rom 

Tema 2: Samtalen En ubehagelig samtale 

Normalisering 

Åpen dialog 

Tema 3: Seksualitet som noe som utfordrer 

psykologrollen 

Profesjonelle grenser 

Kompetanse 

Ikke noe alle psykologer snakker om 

Tema 4: Forståelser om seksualitet Problemfokus 

Seksualitet som noe sekundært 

 

Hvert av temaene illustrer et mønster av mening som belyser studiens problemstilling. 

Det første temaet; «tilrettelegging» belyser to mønstre for hvordan psykologene i denne 

studien skapte rom for samtaler om seksualitet med sine klienter. Det andre temaet; 

«samtalen» illustrer hvilken mening psykologene ila seksualitet som et samtaleemne, og 

hvilke metoder de benyttet seg av for å gjøre disse samtalene enklere. Det tredje temaet, 

«seksualitet som noe som utfordrer psykologrollen» handler om hvordan det å tematisere 

seksualitet kan utfordre psykologrollen som kompetent, profesjonell og empatisk. Det fjerde 

og siste temaet, «forståelser om seksualitet» belyser to tendenser for hvordan psykologene 

snakket om seksualitet; som et problem og som noe som kan oppleves sekundært til det 

psykologene anser de skal drive med i terapi.  
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Tema 1: Tilrettelegging 

Psykologene var opptatt av å konstruere en terapisituasjon hvor deres klienter skulle 

oppleve å bli hørt, tålt og sett, og få en arena hvor de fikk snakke om de tingene som var 

viktig for dem. Geir sa det på denne måten;  

Jeg tenker det viktigste er bare at du skaper et rom, som er et litt annenslags rom hvor det er 

mulig å ta opp alt. 

I ønsket om å konstruere et terapirom hvor man kan snakke om alt, var det ingen av 

psykologene som sa at de aktivt utelot seksualitet som et mulig samtaleemne. I 

analysearbeidet ble det likevel identifisert to tydelige mønstre for hvordan psykologene 

tilrettela for samtaler om seksualitet. De psykologene som opplevde at seksualitet var noe de 

snakket med sine klienter om, hadde sjeldent opplevd at klienter selv tok opp seksualitet 

dersom psykologen ikke spurte direkte. Psykologene ønsket derfor å gi klientene eksplisitt 

inntrykk av, gjennom å stille spørsmål om klientens seksualitet, at de anså seksualiteten som 

en del av klientens helhetlige lidelsesbilde. Dette vil utforskes nærmere i undertemaet 

«eksplisitt rom». Psykologene som mente at de ikke snakket om seksualitet med sine klienter, 

snakket på den andre siden om å skape et mer implisitt rom for seksualiteten. I stedet for å 

eksplisitt ta opp seksualitet som et mulig tema, ønsket de heller å skape et rom hvor klienten 

skulle få opplevelsen av at de kunne bringe hvilket som helst tema på banen. Dette vil belyses 

nærmere i undertemaet «implisitt rom».  

Eksplisitt rom. Som tidligere nevnt hadde psykologene i denne studien sjeldent 

opplevd at deres klienter selv tok opp seksualitet i terapi, med unntak av de som var blitt 

henvist til dem for seksuelle problemstillinger. De psykologene som opplevde at de snakket 

om seksualitet med sine klienter, var klare på at det som oftest var de selv som initierte til 

samtaler om seksualitet og at det var grunnen til at seksualitet ble et tema med mange av deres 

klienter. Jorunn fortalte for eksempel at; 

Hadde jeg vært en veldig tilbakelent terapeut, hvilket jeg jo ikke er, så hadde jeg nok kanskje 

snakket mindre om det, fordi da ville jeg ventet på at klienten selv tok det opp som tema, og da 

tror jeg ikke det hadde kommet. Eller i hvert fall ikke så ofte. 

De andre psykologene som opplevde at de snakket om seksualitet delte denne forventningen; 

at seksualitet sjeldent hadde blitt et tema dersom de skulle vente på at klientene selv 

tematiserte det. Dette kan tyde på at psykologene opplevde at de aktivt måtte gå inn for å 

hente inn informasjon om klientenes seksualitet. Psykologene anså ikke klientenes manglende 

tematisering av seksualitet som et uttrykk foat klientene ikke ville snakke om seksualitet. De 

mente tvert imot at dette var et uttrykk for at klientene syntes det var vanskelig å ta opp og 
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snakke om seksuelle spørsmål med sin psykolog. Reidun fortalte for eksempel at hun så etter 

hint som kunne fortelle henne om klientene hennes trengte å snakke med henne om sin 

seksualitet; 

Jeg legger nok til grunn at det er mye sjenanse ute og går sånn at jeg må hjelpe til. Jeg må ikke 

høre ordet sex eller seksuelle problemer før jeg går inn i det rommet der da.   

Flere av psykologene fortalte at de hadde hatt klienter som hadde vært i terapi tidligere hvor 

seksualitet aldri hadde blitt tematisert, og at klientene derfor ble lettet når de endelig fikk 

snakke om det fordi; 

Da er det lov til å gå inn på det og da er det som om jeg inviterer dem inn til å snakke om det 

(Kjetil).  

En ting psykologene var noe uenige om var når seksualitet skulle tematiseres av 

psykologen. Halvor var opptatt av at man tidlig etablerte at seksualitet var et tema en kunne 

snakke om;  

Jeg stiller de [spørsmålene] nok ofte i første timen. Men jeg er nok litt sånn bulldoser. Jeg 

tenker at man må ha vær sin stil, men altså (…) Det er jo veldig sjeldent at ting blir lettere å 

snakke om hvis man først passer på å unngå de en stund. Så jeg tenker det er lurt å snakke om 

ting litt tidlig så kan man komme tilbake til det neste gang. 

De andre psykologene hadde på den andre siden en litt mer forsiktig inngang til temaet og var 

ikke like enige om at en burde tematisere seksualitet så tidlig som i anamnesen. De var ganske 

tydelige på at de sjeldent spurte om noe mer inngående enn sivilstatus eller antall barn dersom 

seksualitet ikke var en del av henvisningen. Både Kjetil og Reidun fortalte at de i den første 

timen «går litt rundt grøten». De fortalte at de hentet inn litt informasjon «her og der» for så å 

gå kjapt inn på temaet for å vise at det var hørt og oppfattet som noe de eventuelt vil gå mer 

inn på senere. Jorunn poengterte at selv om hun passet på å snakke om seksualitet med sine 

klienter, så anså hun den første terapitimen som en mulighet til å etablere en relasjon med 

klienten og gi klienten mulighet til å fortelle med egne ord hva de ønsket hjelp med;  

Jeg gjør jo ikke det i første timen [spør om seksualitet]. Det vil jeg understreke. Det er ikke 

liksom det første jeg spør om. Første time handler jo om å bli kjent og at de får kommet med sin 

bestilling, og hva de liksom ønsker å få hjelp til. Det er ikke nødvendigvis i andre timen eller 

tredje timen heller, med mindre dette er bestillingen. Men på et eller annet tidspunkt så er det 

naturlig å komme inn på det. 

Kjetil var også enig i dette. Han opplevde at det kunne bli for intimt å snakke om seksualitet 

den første timen med klienten;  

Jeg er vel litt imot den der kamikaze-metoden som jeg kaller det, med bare "ja, hvordan går det 

med seksualiteten?" Det synes jeg og kan bli litt for intimt i første møte. Man skal heller trå litt 

forsiktig frem, men ha det i bakhodet. Absolutt. 
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Sitatene fra Jorunn og Kjetil illustrer en interessant tendens i datamaterialet. Til tross for at 

disse psykologene var klare på at seksualitet bør være noe som tematiseres av psykologen i 

løpet av behandlingen, så anså de aller fleste det som for tidlig å snakke om seksualitet den 

første timen. Flere av psykologene, mente at det burde være opp til den enkelte psykolog å 

vurdere når i terapiforløpet det ville være best å tematisere seksualitet, dersom klienten ikke 

selv initierte til samtale. Det kan tyde på at seksualitet ble sett på som noe som har potensiale 

for å forstyrre den terapeutiske relasjonen dersom det introduseres for tidlig. En kan tenke seg 

at seksualitet ses på som et tema det kan oppleves som litt for nært og personlig å stille 

spørsmål rundt før en har etablert en god relasjon. Halvor på den andre siden var opptatt av at 

en tidlig skulle etablere seksualitet som et tema klientene bør snakke om i løpet av terapien. 

En måte å forstå dette på kan være at seksualitet etableres som en del av det terapeutiske 

rammeverket, og på den måten gis figur som en del av hva terapien bør inneholde.  

Til tross for at psykologene hadde ulike synspunkter på når de anså det som riktig å 

tematisere seksualitet, var de alle sammen opptatt av at det var psykologens ansvar å stille 

spørsmål om klientens seksualitet og gi dem en forståelse av at seksualitet hører hjemme i 

deres fortellinger om seg selv. Jorunn sa det på denne måten;  

Jeg tenker at hvertfall terapirommet bør være et sted hvor vi kan snakke om alt. Jeg skal 

hvertfall ikke være den som stopper da, hvis de vil snakke om ting. 

Ved å spørre direkte spørsmål om klientenes seksualitet gir de klientene rom til å eksplisitt 

både kunne bekrefte og avkrefte om seksualitet er noe de ønsker å snakke om. Flere av 

psykologene pekte på at seksualitet på denne måten ufarliggjøres, slik at klientene kan ha 

lettere for å ta opp spørsmål knyttet til sin seksualitet senere dersom de skulle ha behov for 

det.   

Implisitt rom. I motsetning til psykologene som sa de ofte snakket om seksualitet, 

snakket de andre psykologene mer om å tilrettelegge for at klienten skulle føle seg 

komfortabel nok til å ta opp seksualitet dersom han/hun ønsker. På tross av at også disse 

psykologene hadde få erfaringer med at klienten selv tok initiativ til slike samtaler, ventet de 

med å snakke om seksualitet til det var et uttrykt problem fra klientens side. «Fredrik» sitt 

eksempel på en gang seksualitet ble tematisert i terapi med et par belyser dette godt; 

Det var en sak hvor det var veldig relevant (…) Da var det mange av timene som handlet om 

nettopp seksualitet. Der var det veldig relevant.  

[men sånn, hvorfor var det relevant den ene gangen?] 
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Eh.. jo, da var det relevant fordi at.. Det var.. Det var en av dem eller begge to som eksplisitt 

nevnte seksuelle problemer. 

De andre psykologene fortalte om lignende opplevelser. Ingen av dem hadde opplevd å 

snakke om seksualitet uten at klientene først eksplisitt hadde gitt uttrykk for at dette var noe 

de ønsket å snakke om.  

Psykologene ga flere begrunnelser for hvorfor de ventet med å snakke om seksualitet til 

klientene selv hadde tematisert det. For det første fortalte psykologene at de, i likhet med 

psykologene som snakket om seksualitet, var usikre på når de eventuelt burde tematisere 

seksualitet for første gang. I tillegg til dette var de også usikre på hvordan en slik samtale 

burde initieres dersom klienten ikke eksplisitt nevnte «seksuelle problemer». Trygve fortalte 

for eksempel at han opplevde å ikke helt vite hva han skulle se etter av hint for om klientene 

ønsket å snakke om seksualitet, dersom de ikke selv uttrykte at dette var noe de ønsket å 

snakke om; 

Jeg synes det er vanskelig å finne en god inngang til det. Jeg har ikke tenkt noe over dette 

egentlig før du kom, jeg har bare sagt ja til å være med, men kanskje er det nettopp noe med det 

jeg var inne på først. Vi har få «way-points» [inngangsporter] for å ta det opp. Vi kommer 

gjerne inn på det hvis det er en som sier at «nei, forresten så har jeg ikke noe lyst for tiden 

heller». 

Det kan se ut som at de som ikke snakker om dette temaet har få hint som ansporer dem i å se 

i retningen av seksualitet. Flere av psykologene innrømmet at dette nok kunne føre til at 

seksualitet var et tema som kunne «gå under radaren»;   

Folk kommer av og til og forteller om ting spontant. Hvis jeg hadde hatt en løpende video på 

alle de samtalene som foregår i dette rommet og jeg så på dem etterpå, så tror jeg at jeg helt 

sikkert ville se ting (…) Du du gjør hele tiden valg som kan være mer eller mindre gode eller 

gjennomtenkt, men du bare gjør det (Geir). 

Psykologene som ikke snakket om seksualitet mente, i likhet med de psykologene som 

snakket om seksualitet, at det i stor grad er psykologene som tar avgjørelsene om hva som blir 

samtaleemnene i terapien. På tross av dette kan det se ut til at noen av psykologene i større 

grad når det gjelder seksualitet, enn andre temaer, ser det som klientens oppgave å initiere til 

samtaler om seksualitet i terapi. Dette er interessant med tanke på at deres erfaring tilsier at 

dette sjeldent skjer. Videre kan en tenke seg at dersom psykologene har problemer med å se 

klientenes hint om at de ønsker å snakke om seksualitet, så kan en kanskje også anta at 

klientene har problemer med å se psykologenes hint om at det er tillatt å tematisere dette 

temaet i terapi. Det kan tenkes at dette kan føre til en slags loop av misforståelser, hvor 

seksualitet ikke blir tematisert i det hele tatt. På bakgrunn av dette kan en stille spørsmål ved 
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om det å implisitt legge til rette for å snakke om seksualitet er nok for at klienter skal oppleve 

at dette er et tema det er tillatt å snakke om. 

Det er grunn til å tro at klientenes manglende tematisering av seksualitet kan være en av 

årsakene til at psykologene oppfattet seksualitet som noe som «litt på siden» av det de anså 

som viktig for sine klienter å snakke om i terapi;  

Folk kommer ikke egentlig, bortsett fra han jeg nevnte og et par til, så spiller dette liten rolle 

kanskje (…) Både jeg og de [klientene] føler at det blir litt sånn på siden av mye av det som er 

problemstillingene vi snakker om (Trygve). 

Ettersom disse psykologene kun har erfaring fra å snakke om seksualitet med klienter som 

selv har tatt opp dette temaet i terapi, kan det tenkes at psykologene som ikke initierer til 

samtaler om seksualitet anser klientenes manglende tematisering av temaet som et uttrykk for 

at dette er noe klientene ikke ønsker å snakke om. Dette kan være forståelig når psykologene 

selv opplever at de legger til rette for at klientene kan snakke med dem om alt de måtte ønske, 

og når de fleste erfaringene de har fra å snakke om dette temaet er fra når klienter selv har 

tematisert seksualitet. Problemet med denne slutningen er på den andre siden at studier har 

vist at pasienters manglende tematisering av seksualitet ikke handler om at de ikke ønsker å 

snakke om det, men tvert imot om et ønske om at helsepersonell skal tematisere seksualitet 

først (Östman, 2014). Ser vi tilbake til undertemaet «eksplisitt rom» var det også flere av 

psykologene som hadde hatt klienter som fortalte at de aldri hadde blitt spurt om sin 

seksualitet tidligere, og som ble lettet over at psykologen tok det opp.  

En tredje forklaring psykologene ga for hvorfor de ventet med å snakke om seksualitet 

til klientene selv tematiserte det, var at de anså en god terapeutisk relasjon som nødvendig for 

å kunne snakke om dette temaet;  

Relasjonen betyr alt her. Hvis du stoler på meg, og jeg viser at jeg ønsker å komme så nær deg 

jeg kan i en profesjonell sammenheng, så blir vi å kunne snakke om dette. Det er en fordel at vi 

har vandret sammen lenge, tenker jeg (Trygve). 

Det kan se ut som at de fleste psykologene, uansett om de eksplisitt eller implisitt la til rette 

for kommunikasjon om seksualitet, opplevde at en god terapeutisk relasjon måtte ligge til 

grunn før seksualitet ble et tema i terapi. En måte å forstå dette er at psykologene som la til 

rette for et implisitt rom, anså en god terapeutisk relasjon som nødvendig for at klientene selv 

skulle oppleve at de kunne tematisere seksualitet. På den andre siden fortalte psykologene 

som la til rette for et eksplisitt rom at en god relasjon var nødvendig for at de kunne stille sine 

klienter spørsmål om deres seksualitet.  
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Oppsummert kan vi si at alle psykologene i denne studien hadde opplevd å snakke om 

seksualitet med en eller flere av sine klienter. Til tross for at psykologene som eksplisitt la til 

rette for samtaler om seksualitet opplevde at de snakket mer om seksualitet med sine klienter 

enn psykologene som implisitt la til rette for slike samtaler, kunne de alle sammen gi 

eksempler hvor seksualitet enten hadde vært en del av «hovedbestillingen» til terapien, eller 

hvor seksualitet hadde dukket opp som et tema underveis. Det kan likevel se ut til at det å 

eksplisitt legge til rette for samtaler om seksualitet fører til at psykologene oftere snakker om 

seksualitet med sine klienter. Begge gruppene var ganske klare på at det var viktig å få 

etablert en god relasjon med klienten før dette ble et tema. Men det kan se ut som at de to 

gruppene ser på en god relasjon som noe som muliggjør samtalene på ulike måter. For 

psykologene som eksplisitt la til rette for å snakke om seksualitet, opplevdes relasjonen som 

nødvendig for å ta initiativ til slike samtaler med klientene. For psykologene som implisitt la 

til rette for slike samtaler, opplevdes derimot en god relasjon som nødvendig for at klientene 

skulle oppleve terapirommet som et sted hvor de hadde rom til å selv ta initiativ til samtaler 

om seksualitet. Det kan tenkes at psykologene anså denne relasjonen som nødvendig for at 

klientene skulle oppleve å kunne fortelle om «alt». 

I neste tema skal vi se nærmere på hvordan psykologene fortalte at de opplevde å 

snakke om seksualitet med sine klienter. Underveis i intervjuene og i analyseprosessen ble det 

klart at psykologene knyttet et ubehag til seksualitet som et potensialt samtaleemne, og til 

selve samtalene. I det følgende temaet, «samtalen», vil vi derfor først se nærmere på dette 

ubehaget, før vi ser på to strategier psykologene benyttet seg av for å dempe dette ubehaget.  

 

Tema 2: Samtalen 

Som vi så i forrige tema hadde alle psykologene erfaring med å snakke om seksualitet. 

På tvers av om de opplevde seg selv som psykologer som snakket om seksualitet eller ikke, 

hadde psykologene en forventning om at disse samtalene kunne oppleves ubehagelige, både 

for seg selv og for sine klienter. I undertemaet «en ubehagelig samtale» vil vi se nærmere på 

hvordan psykologene forklarer dette ubehaget. I analysen ble det identifisert to strategier 

psykologene benyttet seg av for å dempe ubehaget knyttet til å snakke om seksualitet. Disse 

strategiene vil illustreres i de to undertemaene; «normalisering» og «åpen dialog».   

En ubehagelig samtale. Flere av psykologene, på tvers av om de snakket om 

seksualitet eller ikke, begrunnet ubehaget knyttet til å snakke om seksualitet med at 



27 

 

seksualitet var noe som alle, både klienter og psykologer, opplevde som et intimt og privat 

aspekt ved en selv; 

Seksualitet er jo det mest, altså det er jo det mest private og intime. Det er jo noe vi gjerne 

holder for oss selv rett og slett (Fredrik). 

Det er litt privat, veldig privat. Det er ikke noe tvil om det. At det er kjempeprivat (Jorunn). 

Ingen av psykologene opplevde at det at seksualitet er «privat» som en legitim grunn til å ikke 

snakke om seksualitet med klientene; 

Jeg tenker at det handler noe om å sende noen signaler om at innenfor disse fire veggene her så 

er det faktisk et poeng at vi skal være litt private. For hvis ikke du greier å være privat her, så 

blir det jo vanskelig (Jorunn). 

Samtidig opplevde flere av psykologene at det likevel kunne være litt «strevsomt» å bevege 

seg inn på seksualitet i samtaler med klientene, og at det var litt annerledes å snakke om 

seksualitet enn en del andre ting de var mer trent og vant til å snakke om; 

Det er ikke hva som helst nei. Det er ikke som å snakke om husarbeid eller følelser, for det har 

jeg blitt så trent i, sant (Reidun). 

Flere av psykologene knyttet ubehaget rundt det å snakke om seksualitet til deres 

forventninger til hvordan klientene ville reagere; 

Vi er veldig redd for å trå hverandre på tærne tror jeg. Og redd for konflikt, i hvert fall når vi 

skal jobbe så nære (Kjetil).  

Noen av psykologene knyttet disse forventningene til opplevelser de hadde hatt med klienter 

som ble veldig flaue, eller satt ut av å bli spurt veldig direkte om sin seksualitet. Andre knyttet 

disse forventningene mer opp til tenkte scenarioer som de testet opp mot forventninger de 

hadde til egen reaksjon dersom helsepersonell hadde spurt dem om deres seksualitet; 

Altså jeg er nok litt privat på det selv faktisk. Jeg spør ikke i private sammenhenger om sånne 

ting (…) Jeg tror jeg ville se på det som uønsket hvis jeg skulle bli spurt [av helsepersonell] om 

detaljer rundt det dersom jeg ikke selv var interessert i å snakke om det (…) Men det er ikke 

sikkert det gjelder alle (Geir). 

Som vi ser benyttet psykologene seg av en slags «tatt-for-gitt» sannhet om at seksualitet 

er et intimt og privat aspekt ved selvet, og derfor noe det kan være ubehagelig og vanskelig å 

snakke om i terapi. Dette så vi særlig ved at psykologene opplevde at de kunne benytte seg av 

egen erfaring om å møte helsepersonell som tematiserer seksualitet, for å forstå hvordan deres 

klienter ville oppleve det dersom de tematiserte seksualitet. «Tatt-for-gitte» sannheter kan en 

se på som konstruerte og delte. Seksualitet er ikke privat og ubehagelig i seg selv, men gis 

mening som privat og ubehagelig i relasjon til hvordan psykologene og klientene sammen 
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konstruerer forståelsen av seksualitet som nettopp dette, og i relasjon til de diskursene som er 

tilgjengelige i vår kultur for å snakke om seksualitet. Dette blir også tydelig videre, når vi ser 

at psykologene har strategier de benytter seg av for å gjøre seksualitet til et mindre ubehagelig 

tema. Vi skal se at ved å konstruere seksualitet som noe «vanlig» og «normalt», så forsvinner 

også noe av ubehaget knyttet til å snakke om seksualitet i terapi. 

Normalisering. En av strategiene psykologene benyttet seg av for å dempe både eget og 

klientenes ubehag knyttet til å snakke om seksualitet i terapi var normalisering. Normalisering 

viste seg i datamaterialet som et forsøk på å «alminneliggjøre» seksualitet som et tema både 

for seg selv og for klienten.  

 Flere av psykologene fortalte at de hadde vært svært nervøse og usikre de første 

gangene de hadde tematisert seksualitet i sitt arbeid. Noen av dem fortalte at de allerede under 

praksisen i studietiden hadde fått beskjed av veilederen sin at dette var et tema de måtte 

snakke med sine klienter om, og at disse samtalene hadde vært noe de gruet seg for å ta. 

Psykologene fortalte at disse første samtalene innebar å måtte ta litt «sats» fra deres side. Et 

sitat fra Jorunn sitt intervju illustrer dette godt; 

Det er alltid verst første gangen. Det husker jo jeg også veldig godt. At jeg første gangen synes 

det var dødsvanskelig. Det er på en måte litt sånn (tar litt sats fra stolen, ler) litt sats, ja, for å 

spørre om det. Men når du har gjort det mange ganger så blir det litt sånn «okei, hva er det 

verste som kan skje da?» Hvis jeg spør om det så sier de at dette vil jeg ikke snakke om, okei! 

Det skjer jo som regel ikke noe verre enn det. Jeg blir jo ikke banka opp.   

Flere av psykologene fortalte om en lignende opplevelse av at erfaring og trening i å 

snakke om temaet, gjorde seksualitet til et mer «vanlig» og mindre vanskelig tema å initiere 

til samtale om i terapi. Fredrik, som var en av psykologene som opplevde at han ikke snakket 

om seksualitet med sine klienter, svarte at normalisering av seksualitet på et strukturelt plan, 

blant annet på arbeidsplassen og i kurssammenheng, kunne gjøre det lettere for han å snakke 

mer om seksualitet med sine klienter; 

Det må vel være det at det normaliseres, at det blir mer vanlig. At man rett og slett snakker mer 

om det, jo mer man snakker om det jo lettere blir det vel å snakke om det (Fredrik). 

Psykologene fortalte at de ofte benyttet seg av normalisering de gangene de opplevde at 

klientene ble svært flaue eller brydd. Sitatet fra Aksel sitt intervju belyser dette godt;  

Sånn som det ene gangen hvor det var en pasient som ble kjempeflau og som liksom gjemte seg 

bort og sånn (…) Da kan jeg jo si, for eksempel «jeg er veldig vant til å snakke om sex», kan jeg 

si. Bare for å prøve å normalisere det og gjøre det så vanlig som mulig. «Jeg snakker masse om 

sex» og «jeg snakker om legning». Og det.. det gjør jeg jo. Jeg tenker jo at jeg snakker mer om 

sex enn kanskje, med fremmende folk i hvert fall, enn kanskje mange andre folk her ute i verden. 
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Men noen ganger så tar jeg i litt da, «det her er jeg såå vant til, ikke noe stress» fordi det kan jo 

ha en effekt for de, at de da får roet seg (Aksel). 

Noen av psykologene fortalte at de gjennom å benytte slike utsagn for å normalisere 

seksualitet som et tema overfor klientene, også normaliserte temaet for seg selv. Det ble 

oppfattet som en måte «å roe seg selv litt». Videre mente de at de, ved å tillate seg selv å være 

avslappet i møte med seksualitet, også hadde en avslappende effekt på klientene; 

Erfaringen min er at hvis jeg tar det opp og klarer å snakke om det her uten å bli ille berørt, så 

synes de fleste at det er helt greit å snakke om, og svare på spørsmål om også (Aksel) 

Psykologene benyttet seg også av normalisering i møte med fortellingene deres klienter 

kom med. Her forteller Geir om hvordan han reagerte på en bekymring en av hans klienter 

kom til han med; (av hensyn til anonymitet er ikke årsaken til bekymringen tatt med) 

Men da velger jeg å si at «det er så veldig mye som er vanlig». Så jeg velger da å normalisere 

det for å liksom dempe den bekymringen. Og så sa jeg «og det er kanskje sånn (…) sånn er det 

med oss menn», så normaliserer de tingene litt. Så hva som er normalt eller unormalt det vet jeg 

egentlig ikke, og jeg tenker da må du snakke med noen andre som går mer inn i det, men det kan 

dempe bekymringen litt. 

Flere av psykologene fortalte for eksempel at de av og til opplevde det som at de «driver med 

folkeopplysning». De fortalte at bekymringene klientene uttrykte som oftest var bekymringer 

som de ikke nødvendigvis trengte ekspertkunnskap til å håndtere. Ofte handlet bekymringene 

like mye om de «vanlige» bekymringene de fleste mennesker har om sin egen seksualitet; 

som om å ikke være bra nok, å oppleve seg som en dårlig partner eller om det man liker eller 

ikke liker er «normalt».  

 En ting flere av psykologene brakte opp som et potensielt ubehagelig tema for klienter 

å snakke om, var seksuell orientering og kjønnsidentitet. I møte med sine klienter, var derfor 

de fleste psykologene opptatt av å aldri gjøre antagelser om heteroseksualitet, uavhengig av 

om de visste at klientene hadde bekymringer eller problemer knyttet til dette. Særlig Kjetil 

pekte på hvor viktig det var for han at klientene hans aldri skulle måtte avkrefte for han at de 

var heterofile. For å konstruere et terapirom hvor alle klientene følte seg trygge, var de aller 

fleste psykologene i denne studien derfor klare på at de alltid etterstrebet å ha en åpen dialog 

og å stille åpne spørsmål. Dette bringer oss over i neste undertema. 

Åpen dialog. Som sagt var psykologene opptatt av å ikke gjøre noen antagelser om sine 

klienter, men la klientene selv fortelle. Særlig med tanke på seksuell orientering, var de fleste 

psykologene i denne studien klare på at de forsøkte å unngå heteronormativt språk. Flere av 

psykologene viste en stor forståelse for at lhbt-personer kunne oppleve det som vanskelig og 

ubehagelig å møte et helsevesen som antar at de er heteroseksuelle; 
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Det jeg tenker kan bli veldig lukkende er jo det heteronormative språket som vi kaller det, for 

eksempel i å hvis du har en mannlig pasient «ja, hva heter kona di?». Det er jo en ting som jeg 

vet at mange homofile, lesbiske og bifile synes er veldig vanskelig, at de blir behandlet som om 

de skulle vært heterofile. Og det er jo undersøkelser som har vist og at det er mange som 

unngår å oppsøke helsepersonell nettopp å grunn av det (Kjetil). 

Kjetil forteller at slike antagelser kan føre til at klienter «lukker seg» og dermed holder 

informasjon tilbake for å slippe å avkrefte at de er heteroseksuelle. For å unngå å benytte et 

heteronormativ språk, var de aller fleste psykologene derfor opptatt av å stille åpne spørsmål 

til sine klienter. For å finne ut om klientenes partnerstatus og seksuell orientering fortalte 

psykologene for eksempel at de ofte spurte klientene om «har du en partner/kjæreste?». Fikk 

de ikke all informasjonen de trengte på dette spørsmålet fulgte de ofte opp med «hva heter 

partneren/kjæresten din?» eller «har du hatt kjæreste før? Vil du fortelle meg noe om den 

kjæresten?». Ved å stille spørsmålene på denne måten opplevde de at de viste klientene at de 

var åpne for å få alle mulige svar; 

Jeg får som regel et helt klart svar på det. De som er heterofile vil veldig fort være veldig 

tydelig på at «nei, nei, jeg er hetero», og så tenker jeg at de andre da vil kunne si at «ja, nei, 

men», da er det jo åpent for å kunne si at jeg er homo, og så er det helt greit (Jorunn). 

Til tross for at psykologene var opptatt av å ikke gjøre antagelser om seksuell 

orientering, var det tydelig at andre aspekter ved heteronormativitet fortsatt hang igjen. 

Heteronormativitet handler ikke bare om antagelsen om at personer er heteroseksuelle, men 

også om å forstå seksualitet utfra en heteroseksuell forståelsesramme. I denne studien så jeg 

for eksempel at ideen om at seksualitet som noe som skjer innenfor en ramme av et 

parforhold, stod sterkt. Som tidligere nevnt fortalte psykologene at de ofte åpnet samtaler om 

seksualitet ved å spørre om klientens partner. Videre var det flere av psykologene som ikke 

jobbet med parterapi, som antok at de ville snakket mer om seksualitet dersom de nettopp 

jobbet med par, for eksempel på familievernkontor;  

Hadde jeg jobbet på familiekontor eller jobbet med parterapi så hadde det vært et enda mer, et 

mer naturlig del av temaet da tipper jeg (Geir). 

Flere av psykologene snakket også om muligheten for å ta med partner inn i individualterapi. 

Det ser dermed ut til at det er de relasjonelle aspektene ved seksualitet som trekkes frem. Men 

seksualitet eksisterer også i den enkelte. Som vi så innledningsvis kan for eksempel medisiner 

påvirke personers evne til å oppnå orgasme. Dette kan tenkes å være like frustrerende ved 

egen tilfredsstillelse, som ved samleie med en partner. En studie av Eklund og Östman (2010) 

fant også at personer med mentale lidelser som hadde en partner, rapporterte å være mer 
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tilfredse med sin seksuelle helse enn de som ikke hadde en partner. En kan dermed kanskje 

anta at det er vel så viktig å tematisere seksualitet med klienter som ikke har en partner.  

 

Tema 3: Seksualitet som noe som utfordrer psykologrollen 

I de tidligere temaene har vi sett hvordan psykologene i denne studien fortalte at de la til 

rette for samtaler om seksualitet. Vi har sett at flere av psykologene opplevde et ubehag 

knyttet til disse samtalene, og hvilke strategier de benyttet seg av for å gjøre seksualitet til et 

mindre vanskelig tema å snakke om. I dette temaet skal vi se nærmere på noen begrunnelser 

for hvorfor seksualitet er et vanskelig tema å snakke om.  

I analysearbeidet ble det klart at psykologene knyttet visse forventninger til 

psykologrollen. En psykolog skulle være kompetent, profesjonell og empatisk. Det ble etter 

hvert tydelig at seksualitet hadde potensiale til å utfordre disse forventningene, og at dette 

kunne forstås som noe av årsaken til at psykologene opplevde det som ubehagelig og 

vanskelig å snakke om seksualitet i terapi. Det første undertemaet; «profesjonelle grenser» 

illustrerer hvordan psykologene opplevde at seksualitet kunne utfordre grensene mellom 

psykologenes profesjonelle og private rolle. Undertemaet «kompetanse» viser videre hvordan 

psykologene vektlegger å være den kompetente i møte med klienten. Det siste undertemaet 

«ikke noe alle psykologer snakker om» belyser til slutt psykologenes opplevelse av seksualitet 

som noe som ikke nødvendigvis er en del av deres forventninger til hva en «normal» psykolog 

eller psykologi skal være.  

Profesjonelle grenser. Flere av psykologene som snakket om seksualitet fortalte at de 

kunne oppleve å «møte seg selv litt i døra» når klienter fortalte om sine problemer. Selv om 

de anerkjente at dette kunne skje i møte med mange ulike tema, så mente de at slike 

opplevelser kunne være spesielt vanskelige når det var snakk om seksualitet. Reidun 

begrunnet dette med at seksualitet er et tema hvor det er kort vei til egen skam og sjenanse; 

Jeg kan absolutt møte min egen bluferdighet.  Ja, altså sjenanse, forsiktighet, tilbakeholdenhet. 

Ja, jeg kan absolutt kjenne at jeg har mine begrensninger i forhold til det (…) En møter på en 

måte litt sin egen seksuelle historie i møte med andres på en måte som kan være litt vanskelig 

noen ganger å ha helt oversikt over, «oi, ja, der kom den!». Det gjelder jo uansett hvilket tema 

det er, men også i forhold til seksualitet hvor det er mye, ja, veien til litt skamfølelse eller 

bluferdighet, sjenanse, forsiktighet er kort. Kortere enn i forhold til en del andre temaer, så det 

kan jeg absolutt komme i kontakt med (Reidun). 

En kan tenke seg at det å møte seg selv i døra kan handle om at psykologene gjenkjenner seg 

selv i temaene som klientene løfter frem. I tråd med dette fortalte flere av psykologene at en 
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som psykolog burde være bevisst på sitt eget forhold til seksualitet og hvordan dette kunne 

virke inn på hvordan de forholdt seg til temaet når det kommer opp i terapi med klienter; 

Man skal jo være litt sånn bevisst på hva ens egne blinde flekker er, eller hva en bringer med 

seg som terapeut i terapirommet. Vi vil alltid som terapeuter møte mennesker med problematikk 

som kanskje er lik noe fra vår egen historie eller noe som vi selv synes er vanskelig eller 

utfordrende. Så, jeg tror ikke det er nødvendig å ha en avklarhet, men i hvert fall kanskje ha en 

bevissthet om at ja, kanskje det kan være en utfordring i visse tilfeller da.. (Kjetil). 

I tillegg til å fortelle om opplevelsen av å «møte seg selv», var det flere av psykologene 

som fortalte at de kunne oppleve å være redd for å gi klientene «feil signaler». Flere av de 

mannlige psykologene i denne studien fortalte at de kunne være redd for at klientene skulle 

tro at de spurte om seksualitet fordi de flørtet eller hadde en egeninteresse av å høre om 

klientenes opplevelser. Videre fortalte de også om episoder hvor de hadde opplevd at 

kvinnelige klienter begynte å flørte med dem. Disse episodene var ikke alltid knyttet til 

samtaler om seksualitet, men flere av psykologene fortalte at dette kunne gjøre det å bringe 

opp seksualitet med disse eller andre klienter noe vanskeligere. Halvor mente at mannlige 

psykologer var mer bevisst på at slike situasjoner kunne oppstå, fordi overtredelser i terapi i 

form av seksuelle overgrep som regel hadde avdekket at dette gjaldt mellom mannlig 

helsepersonell og kvinnelige klienter; 

Jeg tror det er mer et problem for mannlige behandlere, det å skjemme seg ut, for å si det mildt. 

Det er mer kjent sant, men kvinner, det skjer sjeldnere med dem. Jeg tror det kan komme mer 

overraskende på kvinnelige behandlere når det første skjer, når pasientene starter en slags 

kurtiseaktig greie i terapien (Halvor). 

Geir forklarte at han oppfattet klientenes flørting som en reaksjon på det å møte en 

person, som gjennom sitt mandat, skal være interessert, hensynsfull og empatisk, samt gi dem 

et rom hvor de kan føle seg trygge. På den andre siden var det ingen av psykologene som 

fortalte til meg at de sammen med klienten hadde gått noe særlig inn på hvorfor hen reagerte 

på denne måten. De fortalte derimot at de håndterte disse tilnærmelsene med å avvæpne 

situasjonen. For eksempel ved å peke på hvordan en tenkt tredjepart ville oppfattet situasjonen 

mellom dem; 

Jeg husker jeg spurte en gang en jeg satt og pratet med «hvis noen nå», for jeg var litt usikker 

på om hun, om vi var på samme sted, så sa jeg «hvis noen nå kom inn i rommet og så oss prate, 

og hvis vi spurte «hva tror du vi prater om nå?» hva tror du hun ville sagt?» (Geir) 

Dersom en ser på den terapeutiske relasjonen som konstruert, kan en tenke seg at både 

klienter og psykologer knytter forventninger til både hverandres og egne roller, og til den 

terapeutiske konteksten. Guthiel og Gabbard (1993) kaller dette et terapeutisk rammeverk. 

Dette rammeverket består av både forventninger til strukturelle elementer og innholdsmessige 
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elementer som bør, og ikke bør, inngå i terapi (D. Smith & Fitzpatrick, 1995). Det kan være 

grunn til å tro at seksualitet som et innholdsmessig element i terapi, ofte er utelatt av dette 

rammeverket. Dersom det ikke er etablert klare grenser for hvordan en skal forholde seg til 

seksualitet i den terapeutiske konteksten, kan en tenke seg at dette kan skape grobunn for at 

klienten feiltolker psykologenes intensjoner om å tematisere seksualitet, samt gjøre 

psykologene utrygge på å initiere til samtaler om dette temaet.  

Kompetanse. Alle psykologene fortalte at de hadde hatt lite undervisning om 

seksualitet under utdanningen, og få fortalte at de hadde vært på kurs om seksualitet etter at de 

hadde begynt å jobbe som psykologer. Psykologene som snakket om seksualitet med sine 

klienter pekte på at manglende undervisning og kompetanse kunne gi psykologer som ikke 

interesserte seg for tematikken, få knagger å henge informasjonen de fikk fra klienter på. 

Dette igjen kunne føre til at man overså tilfeller der seksualitet kunne vært relevant å 

tematisere med sine klienter. Som vi så i undertemaet «implisitt rom» var også psykologene 

som ikke snakket om seksualitet enig dette. Når man kan mye om et tema så vet man hva man 

skal se etter. Flere av psykologene som snakket om seksualitet fortalte at deres kunnskap om 

seksualitet, erfaringer med å snakke om det i terapi og hvor viktig det kunne være for mange å 

snakke om seksualitet, gjorde at de lettere oppdaget at seksualitet kunne være et tema hos nye 

klienter, selv om klientene ikke uttrykte dette i klar tekst. Reidun sa for eksempel; 

Det er nok forskjellige hint som ansporer oss å tenke i den retningen, det er det sikkert. Jeg har 

liksom noen ting som for meg er åpenbare ting på at åh! Sånn at jeg, selv om ikke folk sier det 

sånn med rene ord, at jeg da går dit, mens en annen kollega ikke ville våknet av det. 

Det var en enighet blant mange av psykologene om at når man kan mer om et tema, eller lærer 

noe nytt, så vil dette være mer fremtredende i terapi seinere. En kan derfor tenke seg at mer 

kurs og kompetanseheving om seksualitet vil kunne fungere som en stimulus for å snakke om 

seksualitet i terapi. Som vi så i undertemaet «normalisering» anså Fredrik at han ville synes 

det var lettere å snakke om seksualitet, dersom dette temaet var en mer synlig del av de 

systemiske føringene. Dette vil vi også komme tilbake til i neste undertema. 

Manglende kompetanse kan også føre til at psykologen også velger å ikke gå inn på 

seksualitet, selv der de antar at det kan være riktig å gå inn på det. Fredrik forteller;  

Jeg vegrer meg også litt for å ta det opp. Jeg vil gjerne ikke åpne en eske jeg ikke kan få lukket 

igjen, holdt jeg på å si (ler litt). Hvis du skjønner hva jeg mener? Altså det går vel på at jeg har 

en eller annen forestilling om at hvis jeg begynner å snakke om seksualitet så må jeg virkelig 

vite hva jeg snakker om. Så da er det enklere å ikke komme inn på temaet i det hele tatt 

(Fredrik). 
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I dette sitatet kommer det frem flere ting. For det første forteller han at han opplever at 

han ikke kan nok om seksualitet til å snakke om det med sine klienter. For det andre kan det 

virke som om han, gjennom å bruke analogien om «en eske som ikke kan lukkes», opplever at 

seksualitet har potensiale for å være veldig stort for mange klienter, og som det kan være 

vanskelig å sortere i når man ikke kan nok. En kan tenke seg at han, for å unngå å virke 

inkompetent som psykolog, derfor unngår å gå inn på seksualitet med sine klienter. Det kan 

også tenkes at han unngår å gå inn på seksualitet for å skjerme klienten fra å havne i noe de 

ikke selv håndterer, eller som han ikke har kompetanse nok til å hjelpe dem å tåle. Kvalitative 

studier har funnet at annet helsepersonell også har brukt lignende analogier for å forklare 

hvorfor de ikke snakket om seksualitet med sine pasienter. Gott et al. (2004) fant for eksempel 

at leger og sykepleiere unngikk å snakke om seksualitet med pasienter fordi de ikke ville åpne 

«a can of worms». I denne studien unngikk legene og sykepleierne å initiere til samtaler om 

seksualitet av frykt for at det å åpne opp for dette temaet ville kreve mye tid, kunnskap og 

ressurser som de ikke opplevde å ha.  

En annen psykolog fortalte at han kunne kjenne at det var flaut å snakke om seksualitet 

fordi han manglet en psykologfaglig innfallsvinkel til temaet og derfor måtte benytte seg av 

sin egen erfaring når han snakket om seksualitet med sine klienter; 

Ja, det kan jeg nok synes [at det er flaut], det kan jeg nok synes. Kanskje nettopp av mangelen 

på, jeg tapper nok mye utfra egen livserfaring som vi alle har med oss.. Det vi har lært av å leve 

i tiden og hva som er oppe i presse rundt omkring og hva som er våre egne erfaringer, mer enn 

at jeg har en psykologfaglig innfallsvinkel til det (Trygve). 

Her peker psykologen på en dissonans mellom hvilken kunnskap han faktisk benytter 

seg av (egen livserfaring) når seksualitet en sjelden gang kommer opp i terapi, og hvilken 

kunnskap han helst ville hatt som bakgrunn (psykologisk teori). Som nevnt i undertemaet over 

kan en kanskje tenke seg at dette strider imot psykologens forventninger til sin rolle som 

profesjonell i møte med sine klienter.  

I analysearbeidet ble det også identifisert to mønstre for hvilken kunnskap psykologene 

oppfattet at de manglet og ønsket mer av. For det første oppfattet flere av psykologene at de 

manglet begrepskompetanse. For det andre var det noen av psykologene som var klare på at 

de ønsket mer kunnskap om de psykologiske aspektene ved seksualitet. Et sitat fra Trygve sitt 

intervju illustrer dette siste poenget godt; 

Når jeg sier psykologfaglig så må det, akkurat sånn som Freud som hadde en teori hvor han 

innbakte seksualiteten i stadier og i utviklingssekvenser, så er ikke.. Psykologien gir meg 

egentlig få verktøy hvor jeg får nyansert seksualitetens betydning.. Jeg skal ikke være en 

sexolog, jeg skal ikke være en fastlege og alle mulige slags tekniske greier rundt g-punkter eller 

tørrhet i skjeden eller kort eller lang eller et eller annet. DET blir litt for billig. Så det må mer 
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være noe i form av selvbildeproblematikk eller noe der altså. Hva er det å være et menneske? 

Hva er det å være en.. Ja.. Jeg jeg tenker mens vi snakker (…) Vi kan jo for eksempel snakke om 

hva preger, hvordan vil seksualiteten.. seksuelle erfaringer, eller mangelen på seksuelle 

erfaringer, seksuell praksis, hvordan vil det bety noe forskjellig for en kvinne eller mann på tjue, 

tredve, førti eller femti?” (Trygve). 

Her kommer det frem at han gjør et tydelig skille mellom hva han anser som relevant 

for psykologer (psykologiske aspekter ved seksualitet), og hva anser som relevant for andre 

faggrupper (somatiske aspekter ved seksualitet). Selv om ikke alle psykologene gjorde dette 

skillet, var det flere som uttrykte lignende meninger. Aksel fortalte for eksempel at han følte 

seg komfortabel med å snakke om kjønnsidentitet og seksuell orientering,  

Men hvis det er at man sliter med å få orgasme eller bli opphisset og sånne ting, da tenker jeg 

mer sånn sexolog da. 

Andre igjen var klare på at seksualitet måtte forstås som et bio-psyko-sosialt fenomen, 

og at en derfor som psykolog burde ha kunnskap om alle aspektene ved seksualitet; 

Temaet er jo seksualitet, men seksualitet er jo så mangt tenker jeg. Det er jo hele spekteret ikke 

sant. Det er jo seksualitet i utvikling, seksuell utvikling, seksualitet i alderdommen, seksuell 

dysfunksjon.. Det er jo masse (Kjetil).  

Å dele seksualitet i psykologiske og fysiologiske aspekter, kan tenkes å gjøre det 

enklere for psykologene å få tak på problemet og mulige årsaker til problemet. På den andre 

siden er det nødvendig å forstå seksuelle problemer som komplekse (Sørensen, 2008). Til 

tross for at noen seksuelle problemer kan ha klare somatiske eller psykologiske årsaker, vil de 

psykososiale konsekvensene av å ha slike problemer kunne påvirke både intensiteten og 

varigheten til problemet (Sørensen, 2008). Ettersom det kausale forholdet mellom helse og 

seksuelle problemer er vanskelig å avgjøre, vil det ofte være nødvendig å se på begge 

aspektene ved seksualitet for å hjelpe klientene.  

Det andre området psykologene ønsket mer kunnskap om var begrepskompetanse. Flere 

av psykologene opplevde vanskeligheter med begrepsbruk, særlig i samtaler om seksuell 

orientering og kjønnsidentitet. Både psykologer som opplevde at de snakket om seksualitet og 

de som ikke gjorde det, fant at det av og til kunne være utfordrende å henge med på 

utviklingen i dette feltet; 

Det blir utfordrende når det blir sånn minoritet og en minoritet og en minoritet og en sånn 

forventning som at jeg skal greie å følge den helt hvis ikke så «er du ikke en behandler jeg kan 

stole på». Det kan jo hende at jeg bare en for gammel, men jeg tror det vil være utfordrende for 

de fleste (Halvor). 

Det var noen av psykologene som snakket om at begrepsbruk også kunne være utfordring for 

klientene, særlig i terapi med par som sjeldent snakket om sex seg imellom;  
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De har lite språk så vi må gå forsiktig frem.. Jeg må hjelpe mye, gi de tid og gå varsomt frem. 

Og normalisere det at de ikke har så mye språk og at det er helt normalt og helt greit. Så de 

trenger en del hjelp.. Og tid (Reidun). 

En kan tenke seg at det kan være utfordrende for psykologer som selv opplever at de har 

et lite begrepsapparat om seksualitet, å møte klienter som også har lite språk for dette aspektet 

ved seg selv. Flere av psykologene var samtidig opptatt av at begreper og språk er noe en 

både selv kan lese seg opp på, øve seg på, og også lære fra sine klienter som har begreper og 

språk for seksualitet. Kjetil sa for eksempel; 

Jeg mener at det må være greit å ta feil og heller være åpen for at «ja, okei, da lærte jeg noe 

nytt i dag» det får være greit. 

Som sagt innledningsvis i denne studien, har studier vist at spesifikk trening og øvelse i å 

snakke om seksuelle temaer, vist seg å være effektivt for å øke psykologers komfort i å 

snakke om seksualitet. I tråd med disse studiene, fortalte flere av psykologene i denne studien 

at de hadde begynt å snakke om seksualitet allerede under veiledning på psykologistudiet. Det 

var også en som fortalte at hun hadde opplevd det å være med inn i terapitimer med kollegaer 

som var gode til å snakke om dette temaet også hadde vært til stor hjelp. En kan tenke seg at 

det å skulle begynne å øve seg på å snakke om seksualitet potensielt kan oppleves litt 

skummelt uten god veiledning, som for Fredrik sa; 

Det er ikke så veldig mange arenaer å tørrtrene på, eller altså hva skal man si, øve på dette her 

på grunt vann.. Skal man øve må man kaste seg ut på dypt vann med en gang rett og slett.  

Ikke noe alle psykologer snakker om. Psykologene som snakket om seksualitet 

opplevde at nettopp det at de tematiserte seksualitet med sine klienter var noe som i 

varierende grad skilte dem fra sine kollegaer. Halvor fortalte at han «nok snakker mer om 

seksualitet enn sine kollegaer, men med god margin til ytterkantene». Ytterkantene definerte 

han som at man holder seg helt unna temaet eller at man snakker om seksualitet i like stor 

grad som en som er sexolog. Kjetil fortalte at han antok at han snakket mer om seksualitet enn 

sine kollegaer, men at dette kom av hans faglige og personlig interesse for tematikken. Han 

pekte også på at psykologers interesser og teoretiske overbevisning var noe man tok med seg 

inn i behandlingsrommet; 

Det er vel dessverre sånn tenker jeg, at hvis du er opptatt av seksualitet som terapeut så vil det 

få figur, hvis du er opptatt av følelser som terapeut så vil det få figur i terapirommet, er du 

opptatt av tanker som terapeut så vil det få figur. Vi møter på en måte pasienten med det, vår 

bakgrunn og våre forutsetninger og vår teoretiske overbevisning (…) Vi styres av våre 

persepsjoner og våre teorier. Så det er jo synd på en måte. Det er jo et paradoks at det kun er 

de som har en interesse for seksualitet eller seksuell identitet som blir dem som, hvis pasienter 

får et bedre behandlingstilbud i så måte, som snakker om det (Kjetil). 
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De andre psykologene opplevde også at «de nok snakker litt mer om seksualitet enn sine 

kollegaer».  

Psykologene som ikke snakket om seksualitet på sin side, så på dette som ganske 

normalt og antok at dette var noe de ikke var alene om. Fredrik fortalte for eksempel at han 

anså seg som ganske «typisk i så måte». Trygve fortalte under intervjuet at når han skulle 

forklare folk hva psykologi var, så pleide han først å spørre om personen hadde hørt om 

Freud, for så å si at hans lære er «noe vi har gått bort fra»: 

Når jeg forteller folk nå, som ikke vet noe særlig som psykologi fra før, så sier jeg kanskje «du 

har hørt om Freud» sier jeg, og så sier de kanskje «ja, jo, kanskje, noe greier der».. «ja, for han 

begynte med å lansere fase-utviklingen og barndommens viktighet, men han la veldig vekt på 

det det seksuelle og seksuelle utviklingsfasene» og så sier jeg noe om at «det har vi ofte gått 

vekk fra, vi er ikke så opptatt av det nå lenger». Og så ler vi litt av det, hvilken betydning Freud 

tilla disse fasene og det seksuelle. 

Ved å peke på Freud sin rolle i psykologien før og nå, kan en kanskje tenke seg at det er en 

måte å forklare hvordan psykologer har beveget seg fra en tid hvor seksualitet var ansett som 

noe sentralt i terapi til noe som ikke lenger har en slik sentral posisjon. Det er også interessant 

å se hvordan psykologene i denne studien konstruerer hva de anser som «normalt» å 

«unormalt» for psykologer å snakke om, og hvordan seksualitet kan være med på å skille de 

normale psykologene fra de unormale.  

To av psykologene i denne studien fortalte i sine intervjuer om opplevelsen av å bli møtt 

med sanksjoner på arbeidsplassen fordi de var opptatt av at seksualitet burde tematiseres med 

klienter. Både Kjetil og Halvor fortalte at de ikke ønsket å være «han psykologen som alltid 

skal snakke om sex»; 

Jeg merker jo liksom at jeg er redd for å bli vurdert som den sexfikserte psykologen.. 

[men hvorfor er du redd for å bli kalt for den sexfikserte psykologen?] 

Det er jo ikke noe som er positivt.. Altså jeg kjenner på det mindre nå som jeg så mye fartstid, 

så tror stort sett at folk aksepterer synpunktene mine. Jeg kjente mer på det som fersk psykolog, 

da var jeg mer nølende (Halvor). 

I løpet av sitt intervju fortalte Halvor om to ulike klienter, hvor problemstillingene var knyttet 

til seksualitet, og som han hadde forsøkt å drøfte med sine kollegaer. Reaksjonene han fikk på 

disse problemstillingene var svært ulike. Den ene gangen opplevde han at en av hans 

kollegaer reagerte med sinne og anklaget han for å komme med «griseprat». Den andre 

gangen ble han møtt med latter. At noen reagerte med sinne forklarte han med at kollegaen 

hadde misforstått hvorfor han tok opp tematikken. At de andre kollegaene reagerte med latter 

forklarte han med at; 
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Så husker jeg at alle ble veldig fjollete. Altså jeg fikk ikke noen negative reaksjoner, men det ble 

spøkt bort (…) folk blir bare litt sånn stressa og utilpass og begynner å tulle med det. Det tror 

jeg ofte kan skje i samtaler om seksualitet (…) Det er vel det at det er tabubelagt og at det 

kanskje er noe som man spøker mye med ellers (Halvor). 

Opplevelsene av å møtes med sanksjoner i form av sinne og latter kan tenkes å bygge opp 

under opplevelsen av seksualitet som noe som en ikke skal snakke om, og som faller utenfor 

en psykologfaglig profesjonalitet.  

Et annet aspekt som kom frem i intervjuene var at alle psykologene opplevde seksualitet 

som et fraværende tema i den daglige interaksjonen mellom arbeidskollegaer (blant annet på 

team-møter og behandlingsmøter), som fraværende i interaksjonen med psykologien som 

fagfelt i form av kurs og seminarer, samt som fraværende i de strukturelle føringene som ble 

pålagt dem i form av for eksempel skjemaer for innkomstsamtaler; 

Temaet seksualitet behandles i liten grad. Det er så og si fraværende på kurs og seminarer, 

opplæringssammenhenger og dets like. Sånn at ja, det blir ikke satt på dagsordenen rett og slett 

(Fredrik). 

Fraværet av kommunikasjon om seksualitet på disse arenaene kan tenkes å være med på å 

bygge opp under antagelsen om at seksualitet er noe som ikke lenger hører til i psykologien 

og derfor ikke en del av den «normale» psykologrollen. For at seksualitet som oppleves som 

«normalt» må den forankres i det som oppfattes som den «normale» psykologien og i 

systemets føringer.  

 Så langt har vi sett på hvordan psykologene tilrettelegger for samtaler om seksualitet, 

hvilke metoder de benytter for å gjøre disse samtalene lettere og hvordan de opplevde 

seksualitet som noe som har potensiale for å utfordre psykologrollen. I det siste temaet vil vi 

se nærmere på noen forståelser som ble identifisert i analysearbeidet.  

 

Tema 4: Forståelser om seksualitet  

I løpet av intervjuene og analyseprosessen fikk jeg inntrykk av at psykologene i denne 

studien viste en viss ambivalens i forhold til seksualitet som tema i terapi. På den ene siden 

anså psykologene seksualitet som en viktig del av alle menneskers identitet og følelsesliv, på 

den andre siden var de fleste psykologene, med unntak av en, usikre på hvor viktig 

seksualiteten var for alle klientene de møtte i sin jobb. Denne ambivalensen gjorde seg 

gjeldende på to måter. Undertemaet «problemfokus» belyser hvordan psykologene i all 

hovedsak fokuserte på klientenes problemer relatert i seksualitet, og hvordan det ble «lov» å 

snakke om seksualitet når seksualitet ble konstruert som et problem. I det andre undertemaet, 
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«seksualitet som noe sekundært», ser vi på hvordan psykologene balanserte seksualitet opp 

mot hva de anså som klientenes «virkelige problemer». 

Problemfokus. Ettersom jeg ikke hadde definert begrepet seksualitet for psykologene 

før intervjuene, og heller ikke gjorde det under intervjuet, ble det opp til psykologene selv å 

bestemme hva de la i begrepet seksualitet, og hvilke områder av seksualiteten de anså som 

relevante for terapi. Gjennomgående, på tvers av intervjuene, kom det frem at psykologene 

fokuserte på klientens problemer relatert til seksualitet. Psykologene snakket for eksempel om 

å snakke med klienter om lystproblemer eller prestasjonsangst, problemer knyttet til 

kjønnsidentitet eller overgrep. Noen snakket også om at de prøvde å lære klientene sine om 

grensesetting og kommunikasjon for å hindre at klienten skulle komme ut for ubehagelige 

opplevelser;  

Altså kortversjonen er at vi tar opp ting sånn som det kommer. Åpner for muligheten uten å 

presse det på. Og innimellom så dreier det seg om sånne opplagte ting som at det ikke skal bli 

uønskede erfaringer da, enten det er en graviditet eller en relasjon som blir en dårlig opplevelse 

(Geir). 

Det kan tenkes at psykologenes problemfokus på seksualitet kan være et uttrykk for en 

forestilling om at seksualitet er noe som i større grad kan føre til noe negativt fremfor positivt 

for klienten. Videre er det også grunn til å tro at problemfokuset ikke nødvendigvis bare 

gjelder seksualitet, men også andre aspekter ved klienten. En av informantene ga eksplisitt 

uttrykk for at psykologer ofte har et problemfokus. Han begrunner det med at han møter 

mennesker som er svært syke i sin jobb;  

Det blir jo mest det sykdomsfokuset da, det er jo det vi jobber mest med her (…) For folk er her 

fordi de er syk (Aksel).  

Som det kommer frem her, opplever psykologen det som «naturlig» at han har dette fokuset. 

Samtidig var det flere av psykologene som pekte på familievernkontorer som et sted hvor en 

ville hatt et større fokus på mestring og ressurser. De begrunnet dette med at 

familievernkontor er et sted hvor de «ikke jobber med problemer i så måte»; 

Kanskje på familievernkontoret hvor de jobber med, altså ikke med sykdom i så måte som vi. Vi 

er jo på et sykehus nå. Så de er kanskje mye bedre på, eller har mer fokus på, å bruke det som 

mestring og ressurs da (Aksel). 

En kan kanskje tenke seg at mange psykologer forstår terapirommet som et 

«problemløsningsrom», hvor mennesker kommer fordi de har et eller flere problemer de 

ønsker å få løst eller få hjelp til å jobbe med. På denne måten blir også seksualitet noe en 

tilnærmer seg som et problem når det tematiseres. Dette er forståelig ettersom flere av 
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eksemplene og historiene psykologene fortalte under intervjuene illustrerte klienter som 

absolutt hadde problemer knyttet til sin seksualitet. Det en på den andre siden kan tenke seg 

som problematisk med et problemfokus er at det kan se ut som at dette fører til at seksualitet 

ikke blir et samtaleemne dersom det ikke konstrueres som et problem først. Seligman, Rashid, 

og Parks (2006) peker på at psykologisk terapi i over 100 år har hatt som fokus å reparere 

problemer og kurere det som er negativt, slik som lidelser, symptomer og mangler, med 

antagelsen om at det å få snakke om problemene sine er kurativt. Positiv psykologi, på den 

andre siden handler om å identifisere ting som gjør livet verdt å leve, å fokusere på det som er 

positivt ved klientenes liv for å fremme helse (Seligman et al., 2006). Med dette i bakhånd 

kan en tenke seg at en kan begynne å snakke om seksualitet også som en mulig ressurs hos 

personer med lidelser som ikke har problemer relatert til sin seksualitet, eller som en 

mestringsarena når andre områder er vanskelige. 

 Seligman et al. (2006) peker også på et annet aspekt ved å ha et problemfokus i terapi, 

nemlig at det kan føre til at en del ting blir oppfattet som bi-produkter av symptomlindring 

eller som «luksuriøse» aspekter, som en ikke har mulighet til å gå dypt inn i. Dette bringer oss 

over i den andre diskurstendensen som ble identifisert i analysen, nemlig at seksualitet ble 

oppfattet som noe sekundært til klientenes faktiske problem.  

Seksualitet som noe sekundært. Klientenes «hovedproblem» var noe som 

psykologene ofte viste til under intervjuene, og ble sett på som hva klientene ønsket å ta opp i 

terapi. Som tidligere nevnt i temaet «tilrettelegging» opplevde psykologene i denne studien at 

det var få klienter som kom til dem med seksualitet som en del av sin «bestilling» til terapi. 

Som oftest fortalte de om klienter som kom til dem fordi de slet med angst, depresjon, 

traumer, relasjonsproblemer, avhengighetsproblematikk med mer. Flere av psykologene stilte 

spørsmålstegn ved hvor mye plass de skulle vie seksualiteten i terapien når seksualitet i form 

av for eksempel overgrepstraumer, kjønnsidentitet eller problemer med å godta sin seksuelle 

orientering ikke lå til grunn for deres «hovedproblem».  

Flere av psykologene fortalte også at de opplevde at før de kunne komme til kjernen i 

det problemet som klienten ble henvist med, så var det ofte slik at de måtte få mye annet til å 

«falle på plass» først. Aksel sier for eksempel; 

Det er mange som er deprimerte her, det er mange som sliter psykososialt og har dårlig med 

penger og sånt, og da er det på en måte ikke sexen som står fremst da. Det er mange andre ting 

som, jeg sier ikke at det er uvesentlig eller ikke en del av det i det hele tatt, men det er på en 

måte.. Akkurat her så er det en del sånn.. Ja, man må liksom få gjennom det nav-greiene først i 

hvert fall (Aksel). 
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Trygve forteller om lignende opplevelse; 

Men jeg er nok redd for.. Denne pasientgruppens gjennomsnittspreg er at det ofte er 

støttesamtaler mer enn terapi. Det handler mye om de tingene som, til vår kjedsomhet ofte, som 

er i ferd med å brenne og å hele tiden avverge kriser.. Så sånn sett kan det ta lang tid før vi 

kommer i en posisjon hvor vi virkelig kan fordype oss i spørsmål om ditt indre liv, så det vil 

være veldig individuelt tilpasset ut fra kvaliteten i den relasjonen som jeg måtte ha til den 

enkelte pasient om vi skulle snakket om seksualitet (Trygve). 

En kan kanskje tenke seg at psykologene anerkjenner seksualitet som et relevant aspekt 

ved det mennesket de møter i terapi, men at i møte med klienten det mennesket representerer 

så vil seksualitet kunne bli sekundært dersom det ikke er en del av deres hovedproblem.  

Noen av psykologene opplevde at når seksualitet faktisk lå til grunn for deres klienters 

problemer kunne det skape et svært komplekst sykdomsbilde; 

Jeg tenker vel at det er en større del av psykisk helse enn det vi tror. Jeg har vel en opplevelse 

om at det i mange psykiske lidelser så kan seksualitet eller skam knyttet til seksualitet eller 

problemer med seksualitet, skape en veldig omfattende og variert patologi. Så jeg tenker at det 

har en veldig stor rolle (Kjetil).  

Det kan derfor tenkes at seksualitet likevel burde tematiseres av psykologer i løpet av 

terapi. I det minste for å gi klienten mulighet til å avkrefte om dette er et område de ønsker å 

se nærmere på. 

Det kan virke som at noen av psykologene i denne studien, særlig de som jobbet på 

DPS, i samtalene med meg konstruerte klientenes «problem» i to deler; den første delen 

handlet om de praktiske tingene som NAV, økonomi og bolig. Den andre delen, dersom de 

kom dit i terapien, handlet om å ta tak i klientens «hovedproblem», årsaken til at de kom for 

psykologisk hjelp. Seksualitet blir for noen av psykologene noe sekundært til dette igjen, noe 

som ikke «brenner nok» til å ta tak i, eller som oppleves som en tematikk en ikke kan gå inn 

på før relasjonen til klienten er blitt god nok. Dette er forståelig i noen tilfeller. Dersom det 

ikke er grunnlag for å snakke om seksualitet, eller en klient ikke ønsker å snakke om sin 

seksualitet, skal de selvfølgelig få slippe det. Samtidig er fallgruven med å se seksualitet som 

noe sekundært at seksualitet ikke blir tematisert i det hele tatt. Språk anses som en sosial 

handling (Burr, 2003). Det er gjennom språklig interaksjon vi konstruerer vår forståelse av 

seksualitet, og gir seksualitet dens betydning. En kan derfor tenke seg at seksualitet kan få sin 

sekundære rolle både gjennom å ikke bli tematisert med klientene, men også gjennom å bli 

snakket om som noe sekundært. Når psykologene snakker om seksualitet som noe sekundært i 

forhold til klientenes «virkelige» problemer, kan en anta at seksualitet også vil få en sekundær 

rolle i terapien. 



42 

 

Diskusjon 

Som vi så innledningsvis, har tidligere studier vist at psykologer sjeldent tar initiativ til 

samtaler om seksualitet i terapi. Dette står i sterk kontrast til både forventninger fra pasienter, 

men også anbefalinger fra WHO (2015) og Helsedirektoratet (2016). Denne studien hadde 

derfor som formål å se nærmere på hvordan psykologer forholdt seg til seksualitet i terapi 

med sine klienter. Med denne studien ønsket jeg å få en bedre forståelse for hvordan 

psykologer opplevde å snakke om seksualitet i terapi, hvilke meningssystemer de benyttet seg 

av når de snakket om seksualitet og hvordan disse kom til uttrykk. 

Det ble identifisert fire tema i denne studien som alle belyste problemstillingene. I det 

første temaet så vi hvordan psykologene på ulike måter skapte rom for å snakke om 

seksualitet enten ved å ta ansvaret selv, eller ved å gi det til klienten. I det andre temaet så vi 

hvordan psykologene konstruerte seksualitet som et ubehagelig samtaleemne, og hvordan de 

kunne rekonstruere denne forståelsen ved å benytte seg av normalisering og en åpen dialog. 

Videre så vi i det tredje temaet hvordan psykologene snakket om seksualitet som noe som 

kunne utfordre psykologenes forventning om at en psykolog skulle være kompetent og 

profesjonell i møte med sine klienter, og hvordan seksualitet kunne være med på å posisjonere 

psykologen som normal eller unormal for sitt fagområde. I det siste temaet ble det til slutt 

illustrert to forståelser om seksualitet, problemfokus og seksualitet som noe sekundært, som 

belyste hvordan psykologene snakket om seksualitet og dens plass i terapien.   

Seksualitet er viktig, men… 

Til tross for at psykologene i denne studien i varierende grad oppfattet seg selv som 

«psykologer som snakket om seksualitet», hadde de alle sammen snakket om seksualitet med 

en eller flere klienter. Gjennom hele forskningsprosessen, fra perioden jeg intervjuet 

informantene, til jeg var langt inne i analyseprosessen opplevde derimot jeg flere ganger å 

tenke at det var vanskelig å få tak i hva psykologene egentlig tenkte og følte om hvilken plass 

seksualitet burde ha i terapi. Psykologenes ambivalente forhold til klientenes seksualitet ble 

kort nevnt innledningsvis i tema fire. I følge Conner og Sparks (2002) handler ambivalens om 

å ha motstridende følelser til et holdningsobjekt. Holdningsobjekter kan være alt fra atferd til 

fenomener og oppleves ofte når et fenomen både har positive og negative aspekter (Conner & 

Sparks, 2002). I henhold til denne studien opplevde jeg å møte psykologer som på den ene 

siden anså seksualitet som en naturlig og viktig del av det å være menneske. De så på 

seksualitet som et viktig aspekt ved vårt følelsesliv, en sentral del av vår identitet og en viktig 

del av et parforhold. På den andre siden fikk jeg ofte inntrykk av at psykologene ikke 
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nødvendigvis så på seksualitet som viktig for sine klienter. Ettersom seksualitet var noe 

psykologene anså som et intimt og privat aspekt ved en selv, og noe man ikke delte med alle, 

måtte det derfor være noen kriterier til stede for at seksualitet skulle bli tematisert. Disse 

kriteriene kom særlig til uttrykk gjennom psykologenes problemfokus og forståelse av 

seksualitet som noe sekundært.  

…Det må være et problem  

I kontrast til hva som anbefales av WHO (2015) antas oppmerksomheten rundt 

seksualitet i helsevesenet i all hovedsak å være problemfokusert. Wellings og Johnson (2013) 

peker på at «forebyggingstradisjonen» er en av årsakene til at fokuset ofte rettes mot 

problemer når man snakker om seksualitet. De argumenterer for at i den grad helsevesenet og 

myndighetene har fokusert på seksuell helse, har det i størst grad vært for å forebygge dårlige 

seksuelle erfaringer, sykdommer, uønsket graviditet og infertilitet (Wellings & Johnson, 

2013). Dette viste seg også tydelig i denne studien. Psykologene ga flere eksempler på hva 

slags temaer de snakket med sine klienter om, og som tidligere nevnt, var disse eksemplene i 

stor grad sentrert rundt å løse problemer klientene hadde, eller å hindre at klientene skulle få 

nye problemer. Seligman og Csikszentmihayli (2000) peker på at psykologisk terapi siden 

andre verdenskrig har fokusert på å helbrede lidelser innenfor en sykdomsmodell for 

menneskelig funksjon, og at psykologenes rolle innenfor denne sykdomsmodellen dermed er 

blitt som «problemløsere» og «helbredere» (Seligman & Csikszentmihayli, 2000).  

Også andre studier viser at helsepersonell og utdanningsinstitusjoner har et 

problemfokus på seksualitet. For eksempel fant Miller og Byers (2010) at undervisningen 

psykologene i deres studie hadde hatt om seksualitet, i all hovedsak var begrenset til seksuelle 

problemer og dysfunksjoner. Træen og Schaller (2013) fant i sin studie at norske psykologer 

som oftest diskuterte negative seksuelle erfaringer, problemer knyttet til seksuell funksjon og 

seksuell orientering med sine klienter. Det ser også ut til at det er slik kunnskap psykologer 

ønsker å lære mer om (Reissing & DiGuilio, 2010). Som en støtte til denne antagelsen fant 

Ostman (2014) og (McCann, 2010; Östman & Björkman, 2013) at personer med psykiske 

lidelser opplevde at psykologene, i den grad seksualitet ble et samtaleemne, fokuserte på å 

kartlegge risikoatferd og dysfunksjonelle seksuelle mønstre. Det kan tenkes at psykologenes 

fokus på problemer, både når det gjelder seksualitet og andre temaer, kan knyttes til hvordan 

psykologene utdannes innen en faglig tradisjon med fokus på å «helbrede lidelser» og 

«forebygge skade».  
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Mennesker som søker hjelp hos psykologer har smerter av noe slag som de ønsker hjelp 

med å takle (Almås & Benestad, 1997). Flere av psykologene i denne studien fortalte for 

eksempel om klienter med komplekse psykiske problemer, hvor seksuelle overgrep og 

traumer ofte både var en utslagsgivende faktor, men også en del av deres liv her og nå. Andre 

igjen fortalte om klienter som slet på grunn av utfordringer knyttet til kjønnsuttrykk og 

seksuell orientering. I slike tilfeller kan en tenke seg at det oppleves som naturlig å gå inn på 

det problematiske ved seksualitet, for å endre klientenes tilstand til noe som gjør mindre vondt 

(Almås & Benestad, 1997). Samtidig er det også nødvendig å utfordre denne antagelsen om at 

det er problemene man bør fokusere på. Målet for terapi er også å endre smerte til en tilstand 

som gjør mer godt (Almås & Benestad, 1997). Ved å se til noe annet enn problemene, kan vi 

utvide vår forståelse av hva som anses som et positivt utfall i terapi (Warhus, 2001). 

Å fokusere på å forbedre seksuell helse kan derfor være viktig i sin egen rett (Willings 

& Johnson, 2013). Ebrahim et al. (2002) fant for eksempel at menn og kvinner med et aktivt 

sexliv var i bedre form, hadde lavere nivå av depressive symptomer og bedre kardiovaskulær 

helse sammenlignet med de som ikke hadde et aktivt sexliv. Å forbedre seksuell helse burde 

derfor ikke bare fokusere på å hindre negative erfaringer, men også på å fremme de positive 

erfaringene, ettersom positive seksuelle erfaringer ser ut til å bidra til god helse og livskvalitet 

(Graugaard et al., 2015). Alt som påvirker fysisk og psykisk helse, positivt som negativt, vil 

kunne påvirke seksuelle funksjoner og atferd (Vildalen, 2014). Videre kan også alt som 

påvirker seksuelle funksjoner og atferd, påvirke fysisk og psykisk helse (Graugaard et al., 

2015). Det kan dermed tenkes at det å inkludere seksualitet som et samtaleemne i behandling, 

til tross for at det ikke oppleves som et problem for klienten, vil kunne ha en positiv effekt på 

klientens psykiske problemer.  

…Hvem skal ta ansvar for å snakke om det?  

Til tross for at seksualitet både kan ha positiv og negativ effekt på psykisk helse 

(Graugaard et al., 2015), ble det, som vi har sett, tydelig i denne studien at seksualitet ble 

ansett som viktig å snakke om i den grad den ble oppfattet som et problem for klienten. Som 

vi så i det første temaet i gjeldende studie, varierte psykologene i hvem de ga ansvar for å 

tematisere seksualitet. Psykologene som la til rette for et eksplisitt rom ga ansvaret til 

psykologene. På denne måten kunne seksualitet bli forstått som et problem og nødvendig 

samtaleemne ved at psykologen spurte. Psykologene som la til rette for et implisitt rom ga 

derimot ansvaret til klienten. Ved å gi ansvaret til klienten ble seksualitet kun oppfattet som et 
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problem og nødvendig samtaleemne i den grad klienten selv tok det opp i løpet av terapien 

eller dersom det var en del av hovedproblemet de kom til terapi for.  

Som vi så innledningsvis fant Hansen (2012) og Holthe-Berg (2012) en lignende 

tendens til ansvarsfordeling i sine hovedoppgaver. Psykologene i deres studier ventet med å 

tematisere seksuell identitet og kjønnsidentitet til klientene selv tok opp dette, på bakgrunn av 

antagelsen om at de ville ta initiativ til å snakke om disse tingene dersom de ønsket (Hansen, 

2012). Gjeldende studie støttes videre også av studien til Træen og Schaller (2013). De fant at 

psykologer som ofte spurte sine klienter om seksualitet, var mer enig i at det var en selvfølge 

at seksualitet skulle tematiseres i terapi, samt uenige i påstanden om at en måtte vente med å 

snakke om seksualitet til klienten selv tok det opp (Træen og Schaller, 2013).  

En mulig begrunnelse for å gi ansvaret for å tematisere seksualitet til klientene kan være 

psykologenes forståelse av seksualitet som noe sekundært. Som vi har sett kan denne 

forståelsen se ut til å ha en sammenheng med psykologenes problemfokus. En kan tenke seg 

at når psykologene fokuserer på det de anser som klientenes hovedproblemer, så kan ting som 

seksualitet oppleves som noe mer sekundært og mindre presserende å snakke om i terapi. 

Dette funnet støttes også av andre studier som blant annet har vist at sykepleiere har en 

forståelse av seksualitet som noe sekundært til pasientens «hovedproblem» (Quinn, Happel & 

Browne, 2011b).  

En annen forklaring på hvorfor psykologene opplevde seksualitet som noe sekundært 

kan være at både klientens og psykologens manglende tematisering av seksualitet fører til en 

«loop av misforståelser». Som vi så i denne studien ønsket alle psykologene å skape rom for 

at klientene kunne snakke om alt i terapi, og det var ingen av psykologene som aktivt 

utelukket seksualitet som et mulig samtaleemne. Samtidig var psykologenes erfaring at 

klientene sjeldent tok initiativ til samtale om seksualitet selv. Psykologene som selv tok 

ansvar for å tematisere seksualitet begrunnet dette med at klientene syntes det var vanskelig å 

ta initiativ til slike samtaler, mens psykologene som ga ansvaret til klientene, antok på den 

andre siden at også klientene opplevde seksualitet som noe sekundært. Imidlertid kan 

forskning tyde på at klienter selv vegrer seg for å tematisere seksualitet (Rubin, 2004; 

Östman, 2014) og at de tolker psykologenes manglende tematisering av seksualitet som at det 

er et tabu-område (Östman, 2008, 2014; Östman & Björkman, 2013). Den manglende 

tematiseringen av seksualitet av begge parter kan dermed tenkes å konstruere en forståelse av 

seksualitet som noe en ikke snakker om i terapi, til tross for at det i noen tilfeller kan være et 

ønske fra klientens side å snakke om seksualitet. Samtidig kan en jo stille spørsmålstegn ved 

det å legge ansvaret for å tematisere seksualitet til den «svakeste» av partene. I den vestlige 
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verden er det fortsatt knyttet et stigma til psykiske lidelser (Corrigan & Watson, 2002). 

Samtidig som seksualitet er blitt et kompetanseområde (Træen, 2008). Å måtte stå frem med 

en seksuell dysfunksjon, i tillegg til en psykisk lidelse, kan dermed tenkes å være vanskelig. 

Annon (1976) introduserte PLISSIT-modellen som en måte å identifisere hvilket nivå 

av terapeutisk intervensjon som var nødvendig i møte med klienters seksuelle problemer. 

Modellen er delt inn i fire nivåer, hvor «tillatelse» representerer det laveste og viktigste nivået 

(Sørensen, 2008). Tillatelse innebærer at terapeuten tar ansvaret for å eksplisitt uttrykke for 

klienten at det er mulig og akseptabelt å snakke om seksualitet i terapi samt skaper et 

grunnlag for at seksualitet skal kunne forstås som en del av det terapeutiske rammeverket 

(Sørensen, 2008). Annon (1976) hevdet at den største begrensningen for dette nivået var 

terapeutenes motvilje til å snakke om seksualitet med sine klienter. Han argumenterte for at 

særlig manglende kompetanse kunne føre til en slik motvilje. Annon (1976) poengterte derfor 

at «tillatelse» derfor ikke bare handlet om å gi klienten tillatelse til å snakke om seksualitet, 

men også om å gi seg selv lov til å ikke være ekspert.  

Som vi så i undertemaet «kompetanse» var manglende kompetanse, og da særlig 

begrepskompetanse og psykologisk teori om seksualitet, noe flere av psykologene opplevde at 

de manglet og ønsket mer av. En kan tenke seg at manglende kompetanse om- og erfaring 

med å snakke om seksualitet kan gi psykologene en dårlig forutsetning for å gjenkjenne 

tilfeller der det kunne vært lurt å gå nærmere inn på klientens seksualitet.  

…Det er ikke noe man vanligvis snakker om 

Forståelsen av seksualitet som noe sekundært kan, som vi har sett, komme av 

psykologenes problemfokus og klientenes manglende tematisering av seksualitet. Det er også 

en mulighet for at seksualitet forstås som sekundært av psykologene på bakgrunn av et fravær 

av seksualitet i hva Goffman (2014) kalte instrumentelle krav til områdeatferd. En situasjon 

får sine krav til områdeatferd gjennom et samarbeid mellom partene i en situasjonen, og 

denne situasjonsdefinisjonen muliggjør at deltagerne i situasjonen kan handle adekvat i 

forhold til de normene og reglene som fastsettes (Goffman, 2014). Som vi så i tema tre 

opplevde psykologene at seksualitet var et fraværende tema i møte med kollegaer på team- og 

behandlingsmøter, som fraværende på kurs og seminarer, fraværende i deres utdanning, samt 

et tema som ikke ble dekt i for eksempel inntaksskjemaer. Fraværet av seksualitet på disse 

områdene kan føre til manglende instrumentelle føringer for hvordan de skal forholde seg til 

seksualitet i terapi. Videre kan det føre til en forståelse av seksualitet som noe som faller 
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utenfor det som blir ansett som «vanlig» psykologisk virke, og dermed også underbygge 

forståelsen av seksualitet som noe sekundært. 

En måte å forstå seksualitet som en manglende del av de instrumentelle kravene til 

psykologene er å se til flere av psykologenes opplevelse av å ha manglende kompetanse. 

Dersom seksualitet ikke er en del av den faglige forståelsen psykologene tar med seg inn i 

terapi, kan en tenke seg at de vil måtte benytte seg av sin personlige og kulturelle forståelse av 

seksualitet i møte med klientene. En kan tenke seg at psykologenes manglende kunnskap om- 

og erfaring med å snakke om seksualitet, kan føre til at de ikke har den samme 

profesjonaliserte måten å forholde seg til klientens seksualitet på, som de har i møte med 

andre aspekter ved klienten (Træen & Schaller, 2013). Noen av psykologene i denne studien 

opplevde manglende kompetanse om seksualitet som ubehagelig i møte med klienter, og som 

en grunn til å ikke snakke om seksualitet. For at seksualitet skal bli en del av det terapeutiske 

rammeverket kan en dermed tenke seg at seksualitet må være en del av den faglige forståelsen 

som blir bragt med inn i terapirommet av psykolog og klient.  

I denne studien så vi at psykologene benyttet seg av en kulturell «tatt-for-gitt»-sannhet 

om at seksualitet var et privat og intimt tema, og noe vi sjeldent snakker med andre om. De 

antok dermed at det var knyttet et ubehag til å dele denne siden av seg selv i terapi. Denne 

antagelsen baserte de både på erfaringer med klienter som var blitt flaue og brydd av å bli 

spurt om seksualitet, men også gjennom å forestille seg hvordan de selv ville reagert dersom 

noen hadde spurt dem om deres seksualitet. En kan tenke på antagelsen om seksualitet som 

privat og intimt som konstruert. Dette viste seg også gjennom hvordan psykologene ved å 

benytte seg av normalisering og en åpen dialog forsøkte å rekonstruere seksualitetens 

betydning. De var særlig opptatt av å normalisere overfor klientene hvorfor de spurte dem om 

deres seksualitet. Videre normaliserte psykologene også fortellingene klientene kom med og 

de sørget for å ha en åpen dialog slik at klienter ikke skulle opplevde å måtte avkrefte at de 

var heterofile. 

Samtidig som det finnes få instrumentelle krav for å snakke om seksualitet i terapi, 

finnes det strenge moralske og etiske krav for hvordan psykologer skal forholde seg til 

seksualitet i møte med klienter. Psykologforeningen (1998) skriver blant annet at psykologer 

ikke skal misbruke sin makt og stilling gjennom å utnytte klientens avhengighet og tillit, at de 

skal opprettholde en profesjonell distanse til sine klienter, være oppmerksomme på «hvordan 

intimitet og seksualitet indirekte og direkte kan påvirke relasjonen mellom psykolog og 

klient» og at «seksuell omgang mellom psykolog og klient ikke skal forekomme». I henhold 

til denne studien kan et eksempel på hvordan disse kravene slår ut være hvordan flere av de 
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mannlige psykologene i denne studien var redde for å gi feil signaler til sine klienter gjennom 

å stille spørsmål om deres seksualitet. Andre studier støtter opp under dette. Som vi så 

innledningsvis fant for eksempel en kvalitativ studie blant sykepleiere som jobbet med 

personer med mentale lidelser, at deltagerne var bekymret for at det at de spurte om 

seksualitet kunne lede til mulige anklager om seksuelle overgrep, eller at deres handlinger 

skulle tolkes av kollegaer som grenseoverskridelser (Quinn et al., 2011a). I denne studien ble 

ikke samme tendens sett hos de kvinnelige psykologene, men andre studier har vist at kjønn 

spiller en rolle for hvor komfortable psykologer er med å snakke om seksualitet. For eksempel 

fant Quinn et al. (2011a) at kvinnelige sykepleiere opplevde det mer komfortabelt å snakke 

med kvinnelige pasienter.  

Goffman (2014) argumenterte for at vi benytter oss av både instrumentelle og moralske 

krav som motivasjon for å handle (eller ikke handle). Dersom en situasjon ikke har 

instrumentelle krav for hvordan en skal forholde seg til seksualitet, kan en tenke seg at en vil 

benytte seg av de moralske (Goffman, 2014). Så lenge det finnes en forventning om å 

internalisere kravene i en gitt situasjon, vil det ikke være av betydning om kravene er 

moralske eller instrumentelle, de vil uansett ha en avgjørende betydning for våre handlinger 

(Goffman, 2014). Dersom en tenker seg at fraværet av de instrumentelle kravene underbygger 

forståelsen av seksualitet som noe sekundært og uvanlig for terapeutisk virksomhet, og de 

moralske kravene samtidig stiller strenge krav for hvordan en ikke skal forholde seg til 

seksualitet i terapi, kan en tenke seg at dette bygger opp under forståelsen av seksualitet som 

noe det er vanskelig å bevege seg inn på i terapi. Videre kan en tenke seg at dette også bygger 

opp under opplevelsen av seksualitet som noe som skiller den «normale» pykologen og 

psykologien fra den «uvanlige».  

Seksualitet viste seg som et «uvanlig» tema særlig gjennom hvordan psykologene kunne 

benytte seg av seksualitet for å posisjonere seg som eller «typisk» og «utypisk» for sin 

faggruppe. Det er når meningssystemer blir utfordret eller kommer under press at de blir 

synlige (Toverud et al., 2002), og det kan dermed se ut som at seksualitet kan utfordre hva en 

anser som «normalt» for psykologer å snakke om og å være opptatt av.  

Begrensninger  

Det finnes begrensninger ved denne studien som må adresseres. Den første 

begrensningen relaterer til i hvilken grad funnene i denne studien kan generaliseres til en 

annen kontekst enn til den konteksten forskningen fant sted i. Studiens lille og formålsrettede 

utvalg, samt den kvalitative metodologiske tilnærmingen begrenser funnene i denne studien til 
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den aktuelle gruppen av psykologer som var med i studien, noe som hindrer 

generaliserbarheten. En kan ikke være sikker på at en ville identifisert de samme temaene 

dersom utvalget og forskeren var noen andre. Imidlertid var ikke formålet med denne studien 

å forstå hvordan alle psykologer opplever å snakke om seksualitet. En studie med et 

kulturpsykologisk teoretisk rammeverk og et sosialkonstruksjonistisk ståsted har ikke som 

formål å søke en objektiv og universell viten, men derimot å skape viten (Toverud og 

kolleger, 2002; Kvale & Brinkman, 2012). Denne studien illustrerer med andre ord en måte å 

forstå hvordan ni norske psykologer forholder seg til seksualitet i sitt arbeid, ikke hvordan alle 

norske psykologer typisk forholder seg til seksualitet. Det er allikevel grunn til å tro at 

funnene har en viss overførbarhet. Psykologene i denne studien jobbet ved ulike 

arbeidsplasser, og var utdannet ved ulike institusjoner. Videre var det et bredt spenn i både 

alder og klinisk erfaring og en relativt god fordeling av psykologer som sa de snakket om 

seksualitet i terapi versus psykologer som sa de ikke gjorde dette. Denne fordelingen 

muliggjorde en god variasjon i datamaterialet.  

Tematisering av seksualitet blant psykologer har stort sett blitt utforsket ved hjelp av 

kvantitative metoder tidligere. En styrke ved denne studien er derfor at den er ny i sitt slag. 

Videre ga denne studiens kvalitative metodologisk tilnærming deltagerne mulighet til å 

fortelle hvilke faktorer som de anså som viktige for om de snakket om seksualitet eller ikke 

med klienter. Denne studien kan derfor være behjelpelig i å generere nye faktorer en kan 

inkludere i seinere kvantitativ forskning.  

Implikasjoner og videre forskning 

Resultatene i denne studien gir en forståelse for hvordan psykologer forholder seg til 

seksualitet i møte med klienter. Disse funnene kan dermed ha en relevans på et praktisk nivå, 

for de enkelte psykologene som jobber med terapi. Studien peker på at mye av forskjellen for 

hvordan psykologene forholdt seg til seksualitet lå i om de anså seksualitet som noe 

sekundært til klientenes hovedproblem og hvem de ga ansvaret for å tematisere seksualitet. 

Den mest fremtredende implikasjonen av dette funnet kan tenkes å være at det viser, slik som 

annen forskning før, at det viktigste er at psykologer først og fremst gir klientene eksplisitt 

tillatelse til å snakke om seksualitet i terapi. Denne studien kan derfor være av interesse for 

psykologer selv og gi dem en mulighet til å utforske sine egne forståelser og antagelser om 

seksualitet, og hvordan disse kommer til uttrykk i deres terapirom. Videre kan denne studien 

også tenkes å ha mer systemiske implikasjoner, ved å peke på hvor viktig det er at seksualitet 

inkluderes i de systemiske føringene rundt psykologene for at dette temaet skal tematiseres i 
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terapi, særlig i utdanningen. På bakgrunn av dette kunne det vært interessant med videre 

studier om i hvilken grad psykologstudenter opplever å være forberedt på å snakke om 

seksualitet med klienter når de skal ut i arbeid.  

I henhold til gjeldene studie hadde det vært interessant å også inkludere klienter for å 

også få et innblikk i deres opplevelse av å snakke om seksualitet i terapi. Det hadde derimot 

ikke vært innenfor rammene av denne studien å også inkludert denne gruppen. Ettersom det 

mangler forskning på hvordan personer med psykiske lidelser i Norge opplever å forholde seg 

til seksualitet i terapi, kan dette være et interessant område for videre forskning.  

 

Konklusjon 

Resultatene i denne studien kan tyde på at psykologer møter klienter med et 

problemfokus. Dette kan se ut til å være med på å gi seksualitet en sekundær rolle i terapi. I 

tillegg til dette er psykologenes opplevelse av seksualitet som fraværende i de instrumentelle 

føringene som psykologene må forholde seg til i sitt arbeid, med på å støtte opp under 

forståelsen av seksualitet som noe som ikke er en del av den «normale» psykologien og 

terapeutisk virksomhet. Disse meningssystemene kommer til uttrykk i psykologenes noe 

ambivalente tilnærming til seksualitetens plass i terapirommet. På den enes siden forstår de 

seksualitet som viktig for alle mennesker, på den andre siden anser de ikke nødvendigvis 

seksualitet som viktig for de klientene de møter i terapi. Samtidig peker studien på at 

forskjellen mellom de psykologene som snakket om seksualitet og de som ikke gjorde det, lå i 

hvem de ga ansvaret for å tematisere seksualitet. En normalisering av seksualitet som både en 

del av de instrumentelle føringene rundt psykologen, samt i samtale med klienter, kan tenkes 

å være med å gi psykologer en forståelse av seksualitet som en del av hele mennesket, og ikke 

bare et vedheng. For å ivareta klientenes seksuelle behov og gi et helhetlig helsetilbud må 

helsepersonell være forberedt på å ta opp og snakke om seksualitet med sine klienter. Et første 

skritt på veien mot dette kan tenkes å være å øke psykologers kunnskap om- og erfaring med, 

å snakke om seksualitet med klienter.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

Forespørsel om deltakelse i et forskningsprosjekt om 

«Seksualitet som tema i arbeid med klienter» 

Bakgrunn og formål 

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et kvalitativt forskningsprosjekt med formål om å 

se på hva som gjør at psykologer velger, eller ikke velger, å tematisere seksualitet i arbeid 

med klienter. Du forespørres om å delta i dette prosjektet fordi du er praktiserende psykolog. 

Prosjektet er et masterprosjekt ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltagelse i prosjektet innebærer å stille til ett intervju med varighet på en til to timer. Du kan 

selv bestemme tid og sted for intervju. Det vil hentes inn informasjon om kjønn, alder og 

arbeidssted, men det vil ikke bli oppbevart noen opplysninger om deg som kan knyttes til deg 

som person. Spørsmålene i intervjuet vil blant annet omhandle kunnskap om seksualitet, og 

opplevelsen av å møte dette temaet i arbeid med klienter. Intervjuene vil bli tatt opp på en 

båndopptaker, og vil bli merket med et lydfilnummer. Lydfilen vil ikke kunne bli sporet 

tilbake til deg.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun undertegnede og 

prosjektets veileder som vil ha tilgang på lydfilene og de transkriberte intervjuene. Opptakene 

av intervjuene vil lagres på en kodelåst minnepenn og oppbevares i et låst skap når de ikke er 

i bruk. De transkriberte intervjuene vil bli lagret på en passordbeskyttet datamaskin og på en 

kodelåst minnepenn. Deltagerne i prosjektet vil ikke kunne bli gjenkjent ved publisering av 

masteroppgaven. Alle sitater som brukes i oppgaven vil anonymiseres. Prosjektet skal etter 

planen avsluttes 15.april 2017. Datamaterialet vil da destrueres i henhold til Psykologisk 

Institutt sine retningslinjer.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst under intervjuet trekke ditt samtykke 

uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg slettes.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål angående studien, ta kontakt med Ingeborg Helle 

Vedde på telefonnummer 478 84 602 eller via mail ingebove@student.sv.uio.no. Du kan også 

ta kontakt med min veileder Sidsel Schaller på telefonnummer 918 38 518 eller via mail 

sidsel.schaller@psykologi.uio.no 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS 

 

mailto:ingebove@student.sv.uio.no
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Takke for intervjudeltagelse, presentere meg selv og studien, og fortelle hvor lang tid jeg 

forventer at intervjuet vil ta. Gå gjennom informasjonsskriv og samtykkeerklæring, informere 

om og få godkjennelse til å ta opptak, anonymitet, retten til å ikke svare på spørsmål og retten 

til å trekke seg underveis.  

Introduksjonsspørsmål: 

- Kjønn 

- Alder 

- Års erfaring som psykolog 

- Arbeidsoppgaver 

- Pasientgruppe 

Kunnskap om seksualitet: 

- I hvilken grad har du hatt undervisning om seksualitet? 

- Hvordan har seksualitet blitt tematisert i veiledningene du har hatt opp igjennom 

arbeidslivet så langt? 

Seksualitet og psykologrollen 

- Hvor viktig synes du seksualitet er i forståelsen og behandlingen av mennesker med 

psykiske lidelser? 

- Hvor relevant opplever du at det er å ta opp seksualitet i arbeid med dine pasienter? 

- Hvor vanlig tenker du at din oppfatning om å tematisere seksualitet i arbeid med 

klienter er? 

Seksualitet hos pasienten? 

- Snakker du om seksualitet med dine pasienter? 

- Hvordan opplever du å tematisere seksualitet i arbeidet ditt? 

- Fortell om en gang seksualitet kom opp som tema, hvordan opplevde du det? 

- Opplever du at seksualitet er et tema som dine pasienter ønsker å snakke om? 

- Har det hendt at du har tenkt at seksualitet kunne vært tatt opp, men valgt å ikke gjøre 

det? 

- Hva gjør du nå seksualitet kommer opp som tema, og du synes at du ikke kan nok for 

å hjelpe? 

Ansvar: 

- Har du noen tanker om hvem som kan ta opp seksualitet som tema i terapi? 

- Har du noen tanker om hvem i helsevesenet som skal snakke om seksualitet? 

- Har du noen tanker som hva som er good practice når det gjelder å snakke om 

seksualitet med pasienter? 
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Lettere/vanskeligere, kunnskap/holdning 

- Hva kunne du tenkt deg ville gjøre det lettere å ta opp, forholde seg til og jobbe med 

seksuelle tema i terapi? 

- Har du noen tanker om hva som kan gjøre det vanskelig å ta opp seksualitet i terapi? 

 

Er det noe vi ikke har snakket om enda, eller som du synes jeg burde ha spurt om som du 

tenker kan være viktig i denne sammenhengen?  
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Vedlegg 3: Etisk godkjennelse 

 

 

University of Oslo  
Faculty of Social Sciences – Departement of Psychology  

 

 

 

Ingeborg Helle Vedde   
ingebove@student.sv.uio.no   

  

CC: Hovedveileder: Sidsel Schaller  

        Biveileder: Bente Træen   

  

Ref.number: 1278164  
Date: 28 June 2016  

Etisk vurdering av forskningsprosjekt  
Ditt prosjekt, «Barrierer og fasilitatorer; Psykologers opplevelse av å tematisere seksualitet i 

klientarbeid», er blitt etisk vurdert av Psykologisk institutts interne forskningsetiske komité.  

Prosjektet baserer seg på datainnsamling gjennom 10 informanter. Informantene skal være 

praktiserende kliniske psykologer. Informantene skal rekrutteres gjennom snowballing 

metoden.   

Intervjuene tas opp for videre å transkriberes. Prosjektet søker NSD om godkjennelse da 

audio kan identifisere informantene. Data samlet vil lagres på sikker server ved Psykologisk 

institutt, informert samtykke gis før intervju starter.  

  

Ditt prosjekt, «Barrierer og fasilitatorer; Psykologers opplevelse av å tematisere seksualitet i 

klientarbeid», er fritatt for full vurdering og derfor akseptert av Psykologisk institutts interne 

forskningsetiske komité betinget av NSD godkjenning av prosjektet.  
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Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Sidsel Schaller 

Student Ingeborg Helle Vedde 

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er 

meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i 

personopplysningsloven. 

  

Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med 

opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer 

samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av 

personopplysninger kan settes i gang. 

  

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til 

de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger 

gis via et eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal 

også gis melding etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til 

ombudet. 

  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 

http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

  

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt
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Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 15.04.2017, rette en henvendelse angående 

status for behandlingen av personopplysninger. 

  

Vennlig hilsen 

Kjersti Haugstvedt 

Anne-Mette Somby 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Personvernombudet for forskning  
  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 49116 

  

Utvalget skal informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. 

Informasjonsskrivet er godt utformet. 

  

Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger Universitetet i Oslo sine rutiner for 

datasikkerhet. 

Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc/mobile enheter, bør opplysningene 

krypteres. 

  

Forventet prosjektslutt er 15.04.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger 

da anonymiseres. Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen 

enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres ved å: 

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) 

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 

bakgrunnsopplysninger somf.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn) 

- slette digitale lydopptak 

 


