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SAMMANFATTNING 
 
Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till att vi existerar. Den påverkar vår 
hälsa och är ständigt närvarande och påverkar vår vardag. Sexualiteten är med oss från vaggan 
till graven, även om vi inte är sexuellt aktiva. Sexualiteten är ett laddat ämne för många av oss 
och ett svårt ämne att prata om. Skam, fördomar och missnöje är känslor och tankar vi 
kommer i kontakt med då vi studerar vår egen och våra klienters sexualitet. Våra tankar om 
sex avspeglar vår inställning till livet som helhet. I stället för att koncentrera oss på yttre 
faktorer, borde vi rikta blicken inåt och där hitta vägen som leder till vår sanna sexuella 
identitet. 
 
Att hitta sig själv sexuellt leder till ett mera harmoniskt och lyckligt liv – också utanför 
sängen. Vår sexuella historia har vi byggt upp under vårt liv och den styr vårt sexuella 
beteende. Ursprungsfamiljen, samhällets normer och massmedia är några av de faktorer som 
har påverkat vårt förhållande till sex. Alla partners och alla upplevelser vi haft följer med oss 
resten av vårt liv och påverkar oss och våra förväntningar. För att kunna hela oss sexuellt är 
det viktigt dels att förstå hur vi påverkas och att lära oss så mycket som möjligt om sex i 
allmänhet. När vi har mera kunskap inser vi kanske att det vi uppfattat som ”onormalt” är i 
högsta grad ”normalt” och allmännare än vi trott. 
 
Vi använder oss ofta av sex för att tillfredställa andra behov än de rent sexuella – oftast helt 
omedvetet. Sådana behov kan vara en längtan efter närhet, acceptans, kärlek eller makt. Med 
självkännedom och förståelse av vårt sexuella jag kan vi lära oss att identifiera de verkliga 
behoven. När vi klarar av det slipper vi tomhetskänslan och självföraktet som ofta är priset vi 
betalar för att ha sex av ”fel” orsaker. Efter att ha identifierat våra behov behöver vi kunna 
dela med oss av våra insikter med vår partner. Att kunna prata om förväntningar, rädslor, 
fantasier och behov i den egna sexualiteten, tillsammans med sin partner kan kännas både 
obekvämt och skrämmande. Det kan också upplevas som pinsamt att ta upp ämnet i en 
terapisituation. Det är därför ytterst viktigt att terapeuten har arbetat med sin egen sexualitet 
och känner sig bekväm inför ämnet.  
 
Många av psykosyntesens metoder är ypperliga redskap att arbeta med då vi bearbetar vår 
egen eller vår klients sexuella identitet. Mycket av det som styr oss sexuellt ligger djup 
begravet i det undermedvetna. Genom samtal som inkluderar ledda visualiseringar kan vi 
komma i kontakt med ”material” som vi inte varit medvetna om. Det vi tror vara vårt sanna 
sexuella jag kanske är en eller flera starka delpersonligheter. Att identifiera dessa 
delpersonligheter är första steget till att bli fria från omedvetna handlingar som håller oss 
fångna. Vi behöver träna vår vilja för att kunna bryta oss ur gamla, inrutade mönster som 
begränsar oss och hindrar oss från att leva fullt ut. Då vi arbetar fram vårt sanna sexuella jag 
och avstår från ett tidigare sexuellt beteende, som skadat oss på något sätt, kan vi arbeta med 
en ”idealmodell” som har de kvaliteter vi önskar oss. Ibland kan vi ha ett ”överskott” av 
sexuell energi som vi inte just då kan ge utlopp för på det sexuella planet – då kan s.k. 
sublimering av den energin kanske vara en lösning. 
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 1. INLEDNING 

 1.1 VEM ÄR JAG? 

 
Jag heter Christel Abborre och är 46 år gammal. Jag har varit gift två gånger och lever för 
tillfället ensam. Jag har två döttrar som inte längre bor hemma från mitt första äktenskap. Min 
tredje dotter bor varannan vecka hos mig och varannan vecka hos sin pappa. Min äldsta dotter 
har en dotter på drygt två år och väntar sitt andra barn. 
 
Jag har tidigare studerat miljövetenskap, språk och utvecklingspsykologi. Jag är också artesan 
och beröringspedagog. Jag har provat på en massa olika jobb ss. servitris, lärare, krögare, 
konferenschef och rörmokare. Till mina intressen hör konst, hantverk, naturen, vinterbad, 
djur, feng shui och böcker. Andra saker som är viktiga för mig är människorättsfrågor och 
miljöfrågor. En av mina drömmar är att någon gång i framtiden starta ett holistiskt vårdhem 
för ungdomar med psykiska och sociala problem. 
  
Mitt liv har varit väldigt innehållsrikt och också rätt så tungt ibland. Jag har prövat på och 
”råkat ut” för mycket och ofta känt mig ensam, annorlunda och rotlös. I och med att jag 
hittade psykosyntesen känner jag att jag hittat hem – må vara att många rum ännu är 
bristfälligt undersökta och att en hel del renoveringsarbeten behöver utföras för att öka 
trivseln och ändamålsenligheten. 
 
 

 1.2 VARFÖR SKRIVER JAG DET HÄR? 

 
Sexualiteten är en stark kraft i våra liv – en av de starkaste. Den kan och borde vara en källa 
till njutning, kraft, livsglädje, välbefinnande och hälsa. Alltid är det inte så, istället kan vi 
uppleva vår sexualitet som en börda och en orsak till lidande och missnöje. Sexualiteten är en 
viktig del av vår personlighet och vårt liv. Tillit och acceptans av vår sexualitet är en 
betydande pusselbit då vi vill leva i fullständig närvaro och utan rädsla i vår kropp. Även om 
vi har sexuella trauman i vår ryggsäck är det aldrig för sent att bearbeta dem för att möjliggöra 
läkning. 
  
Jag hörde någon säga att ett bra sexliv i ett förhållande är 10 % av förhållandet, medan ett 
dåligt sexliv är 90 % av förhållandet. Detta påstående illustrerar klart sexlivets betydelse. I ett 
parförhållande där man öppet pratar om sex och ger varandra utrymme fungerar också 
förhållandet bättre på andra plan.  
 
Trots att sexualiteten spelar en så stor roll i våra liv upplever jag att ämnet behandlas alltför 
ytligt och flyktigt i vår utbildning till samtalsterapeuter.  
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 2. BAKGRUND 

  2.1 SEXUALITETEN UR ETT EVOLUTIONÄRT OCH HISTORISKT PERSPEKTIV 

 
Man kan lugnt säga att sexualiteten är det mest grundläggande för vår existens. Den är 
urkraften och ur ett biologiskt perspektiv sett är vår uppgift att föra vårt DNA vidare och vi är 
alla egentligen ingenting annat än sexobjekt. Ur en evolutionär synvinkel är vi skapta endast 
för att locka till oss en eller flera partners och föröka oss. Eftersom våra avkommor föds 
hjälplösa, med en outvecklad hjärna och oförmåga att förflytta sig och att det dessutom dröjer 
många år förrän de är kapabla att överleva på egen hand är det ur ett överlevnadsperspektiv 
viktigt att modern inte ensam tar hand om avkomman eftersom det avsevärt skulle minska 
chansen att barnet uppnår vuxen ålder. Det har med andra ord varit viktigt att skapa 
långvariga monogama och ibland polygama förhållanden för att kunna säkra fortbeståndet. 
Det är just här sexualiteten spelar en avgörande roll, och då främst den ständiga kvinnliga 
sexualdriften som lockar mannen till att stanna kvar hos henne. Kvinnan har alltså ingen 
brunsttid och mannen känner därför inte till när kvinnan kan befruktas, och för att vara säker 
på att avkomman har hans gener - inte någon annan mans – måste han stanna hos henne 
permanent. Med tanke på detta kan man konstatera att sex fungerar som ett slags ”lim” i de 
flesta förhållanden. 
 
Enligt vilka kriterier har vi genom tiderna valt våra sexpartners? Under hela evolutionen har 
mannen letat efter kvinnor som ser ut att ha goda förutsättningar att föda och amma barn. 
Höfterna och brösten har varit de starkaste visuella signalerna. Att hon utstrålat god hälsa och 
varit förhållandevis ung d.v.s. i reproduktiv ålder är andra egenskaper som väckt mannens 
intresse. Kvinnan har dragits till indikationer som tyder på goda gener – god fysik och 
möjlighet till att trygga hennes och deras kommande barns framtid. Åldern har spelat en 
mindre roll eftersom mannen är reproduktiv i snitt trettio år längre än kvinnan. Dessa 
generaliseringar gäller i hög grad fortfarande i vårt moderna samhälle. Om möjligt väljer 
kvinnor män med hög inkomst (trygghet) och framgång i arbetslivet (hög status) framom 
utseende och ålder. För männen är åldern (fruktbarheten), utseendet, sexuell stimulans och 
sexuell lojalitet fortfarande av större betydelse. Vänlighet, intelligens och förståelse är 
egenskaper som uppskattas av bägge könen. 
 
Våra sexuella signalsystem passar inte in vårt moderna samhälle – vår livsstil har helt enkelt 
sprungit ifrån oss. Systemen utvecklades i små jägar-samlar samhällen och våra urbana, 
moderna miljöer gör oss lätt förvirrade – även sexuellt. Sexualiteten har förtryckts i de senaste 
ca tusen åren i vår del av världen (längre söderut i Europa i ca två tusen år) och vi tvingas 
försöka anpassa oss till de kulturella normerna som inte motsvarar vår biologi. Från att ha 
betraktats som något högst naturligt och ofta t.o.m. gudomligt, har vår avsexualiserade kristna 
värld sedan 700-talet, med jungfrufödsel och allt, inte officiellt accepterat sexualiteten längre 
utan ansett att sexuella handlingar är syndfulla (framför allt utom äktenskapet och i annat 
syfte än att alstra barn inom äktenskapet). Detta förtryck av människans främsta biologiska 
drivkraft är antagligen en av orsakerna till varierande relationsproblem i vårt samhälle. För att 
kunna förstå och också undvika många problem som vi möter idag som uttrycks som 
sexualiserat våld behöver vi en djup kunskap om sexualiteten som en dominerande biologisk 
drivkraft. Vi måste förstå vår sexualitet för att kunna hantera den. 
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 3. SYFTE 
 
I denna uppsats vill jag undersöka hur man genom att lära identifiera sina verkliga sexuella 
behov och förstå dem, kan komma till att acceptera sin sexualitet och även på denna punkt 
verkligen bli den man är.  
 
 

 4. METOD 
 
Som arbetsmetod har jag valt att fördjupa mig i litteratur i ämnet. Det finns en uppsjö av 
böcker, tidskrifter samt artiklar på Internet, som behandlar ämnet ur olika synvinklar och på 
olika sätt. Jag har tagit del av en liten del av det utbud som finns och därifrån valt några 
böcker och artiklar som belyser ämnet.  
 
 

 5. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

 5.1 DEN SEXUELLA IDENTITETEN 

 
”Sexualiteten är ständigt närvarande och finns invävd i varje mans och kvinnas liv, 
sexualiteten är mönstret för allt som finns i vårt liv ” – Havelock Ellis: The New Spirit 
 
”När man utforskar en persons inre upplevelse av sexualiteten finner man ofta de mest 
skiftande implikationer, de mest djupgående former av betingning. Mycket få människor 
upplever sexualiteten på ett enkelt, omedelbart sätt. För de flesta av oss blandas den med 
kompletterande funktioner: t ex funktionen att utplåna spänningar eller undvika ensamhet, 
funktionen att fly från sin egen verklighet eller väcka kärlek eller utöva kontroll, och så 
vidare. Ofta fyller sexualiteten mer eller mindre neurotiska behov. Vidare kan en person som 
medvetet utforskar den sexuella kärleken komma att se klarare på sin jagbild och sin egen 
uppfattning om sitt eget värde. Vi finner också att människans inställning till sex faktiskt 
avspeglar deras inställning till livet som helhet.” (Piero Ferrucci: Bli den du är, s.185-186, 
2002) 
 
John Bradshaw skriver i sin bok Frigör barnet inom dig att ”den sexuella identiteten är 
kärnan i vår egen identitet” samt att ”könet inte är något vi har, det är vad vi är.” Han 
uppmanar oss till att utforska vår sexualitet, ifall vi inte redan gjort det, eftersom våra ”inre 
barn” är belastade med våra föräldrars attityder och förmåga att behandla sexuella frågor. Vi 
längtar efter att hitta våra sexuella gränser och att göra dem tydliga för oss. Det är fråga om 
våra val, som vuxna individer. Som en effektiv metod i detta arbete föreslår han, att vi gör en 
lista över alla tankar vi har gällande sex. Bradshaw uppmanar oss att göra listan så komplett vi 
förmår. Han räknar upp några punkter, som är viktiga att ta med på listan: tillåtna sexuella 
beteenden, sexuellt prat, samlagsfrekvens, rätt tid för sex, förspel, pervers sexualitet, manliga 
sexuella reaktioner och kvinnliga sexuella reaktioner. När vi gjort listan och skrivit ner våra 
tankar om de olika sakerna vi tagit upp, ställer vi oss frågan ”varifrån har jag fått den 
inställningen”? och skriver ner svaret intill varje sak. Som exempel ger han att om vi vid 
pervers sexualitet skrivit oralsex, bör vi fundera över varifrån den inställningen härstammar. 
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Ifall svaret är annat än egna personliga erfarenheter eller egna val, kan det vara skäl att 
överväga möjligheterna att experimentera med sådana sexuella beteenden. 
 
I vår oro över vad andra människor tycker, skammen och missnöjet vi kanske känner inför vår 
egen kropp och skulden vi känner över att ha sexuella behov, saboterar vi vårt sexliv. Istället 
borde vi rikta vår uppmärksamhet inåt och upptäcka vår egen sexualitet. Dessa inre demoner 
kan besegras genom att vi ökar vår medvetenhet, genom att helt enkelt bli sexuellt 
intelligentare. Människor som är sexuellt intelligenta, känner sig själva. 
 
 

 5.2 VAD PÅVERKAR VÅR SEXUALITET? 

 
Vi föds alla med en sexualitet. Den påverkas senare av främst vår familj, släkt, kamrater, 
dagvårdare, lärare, massmedia, sexpartners, militär, kyrka och samhällets normer i övrigt. 
Också om vårt samhälle anser sig var ”frigjort” och vi som individer anser oss vara flexibla 
och fördomsfria gällande könsroller, känner många av oss dock ett tryck att leva upp till de 
normer som råder för sexuellt beteende och här är skillnaderna ännu stora gällande accepterat 
beteende för kvinnor och accepterat beteende för män. En allmän stereotyp uppfattning är 
t.ex. att det är mannen som ska ta initiativet till sex och att mannen är mera intresserad av sex 
än kvinnan.  
 
Vi behöver alla ovillkorlig kärlek i början av vårt liv. Vi behöver få spegla oss i en icke 
dömande förälder eller vårdare. Vi behöver kunna lita på den vuxna som vårdar oss och känna 
oss älskade. Vi behöver veta att varje del av oss blir accepterad och är värd att älska.  
Vi är i behov av fysisk närhet och kroppskontakt för att få en sund bild av oss själva. Våra 
första, ursprungliga kroppsupplevelser finns kvar i våra kroppar och påverkar vår inställning 
till våra kroppar, relationer till andra och våra förväntningar av andra på ett fysiskt plan. En 
sund och naturlig inställning hos föräldrar till den egna kroppen, barnets kropp och alla 
kroppsfunktioner, bäddar för en naturlig inställning till den egna sexualiteten hos det växande 
barnet. Det lilla barnet har rätt till att utforska sin kropp utan att det väcker skamkänslor hos 
barnet. Det lilla barnet har också rätt att leka sexuella lekar utan att bli beskylld för att göra 
något smutsigt och fult. Om föräldrarna är hämmade, kontrollerande och bestraffande lär sig 
barnet inte att utveckla sin egen känsla för rätt och fel, utan att istället reagera för externa 
kontroller. Detta resulterar inte sällan i vuxna med mycket liten insikt i sitt sexuella jag. 
Föräldrar som diskuterar sex på ett varmt, ärligt och öppet sätt med sina tonårsbarn utan att 
döma och bestraffa och som annars också är tillgängliga och engagerade i deras liv har största 
chansen att få friska, balanserade barn.  
 
Vad våra kamrater har att berätta påverkar oss starkt och deras ”expertis” leder ofta till helt 
felaktiga uppfattningar, rädslor och förväntningar. Dessa felaktiga expertråd kan följa med 
långt in i det vuxna livet. Grupptryck kan leda till att ungdomar har sin sexdebut långt innan 
de är färdiga att ha den, ofta med tråkiga konsekvenser som följd. 
 
Dagvårdspersonalens och lärarnas inställning till deras egen sexualitet, kan smitta av sig på 
barnen de arbetar med. De är ju ofta viktiga rollmodeller och förebilder, speciellt för små 
barn. Små barn har ju en naturlig nyfikenhet till allt, också till sexualitet och det motsatta 
könet och det är viktigt att denna nyfikenhet bemöts på ett naturligt och avslappnat sätt. 
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De negativa konsekvenserna av ett sexuellt förhållande, kan vara så mycket mera än 
eventuella oönskade graviditeter eller könssjukdomar. Allt vi någonsin upplevt lagras inom 
oss på ett medvetet eller undermedvetet plan och påverkar nuet och framtiden. Sigmund Freud 
sade: ”Vi är bärare av alla de förhållanden vi har.” Framförallt påverkar våra tidigaste 
sexuella upplevelser oss starkt och formar vår sexualitet och vår förmåga att trivas med den. 
Det sexuella gensvaret är alltså i största grad en inlärd funktion och varje sexuell akt påverkas 
av tidigare akter, i form av associationer, känslor och kroppsförnimmelser - såväl medvetna 
som förträngda. Huruvida sex associeras med skuld och i vilken grad, är nyckeln till sexuell 
tillfredställelse i framtiden. 
 
Massmedierna har ”sexualiserat” vårt samhälle och uppmuntrar ofta människor till att betrakta 
sex närmast som en konsumtionsvara, som kan lösa de flesta problem. Populärkulturen bidrar 
till att ge oss en förvriden bild av sexualiteten. Denna bild är väldigt kroppsfixerad och kan ha 
en oerhört negativ inverkan på vår kroppsuppfattning och den vi har av andra, samt hur vi 
beter oss mot andra. Kvinnor är speciellt utsatta och istället för att koppla av och få orgasm 
ligger många kvinnor och koncentrerar sig på att dra in magen, i ett försök att se så attraktiva 
ut som möjligt. Massmedierna framställer också människor som fördomsfria och sexuellt 
mycket aktiva och ger oss en bild av att, alla andra har ett fantastiskt sexliv och det bidrar till 
att öka på våra prestationskrav och oro inför vår egen sexualitet. 
 
Militär och kyrka formar också vår inställning till sexualitet, inte minst då det gäller homo- 
och bisexualitet. Många religiösa samfund betraktar homosexualitet som synd. Såväl kyrkans 
som militärens, mera eller mindre, uttalade negativa inställning till sexuella minoriteter, 
förstärker homofobin i samhället och förorsakar skuldkänslor och lidande. 
 
Vårt samhälle spelar en mycket viktig roll i, att forma våra attityder, också gällande vårt 
sexuella beteende. Mycket av det vi tror vara skillnader mellan män och kvinnor, är sådant vi 
fått lära oss och har egentligen ingen verklig grund och kunde därför läggas bort. Den rådande 
dubbelmoralen gör oss förvirrade. Framförallt, har ungdomarna svårt att hitta sin sexuella 
identitet utan att påverkas av samhällets snedvridna normer. Samhället bidrar till att tidigt 
lägga grunden till de olika sätten att se på mäns och kvinnors sexualitet. Det anses t.ex. att det 
är gulligt när småpojkar leker med sina snoppar, medan småflickor får höra att det är fult att 
”peta där”. Småflickor får också ofta växa upp med ett namnlöst kön, medan pojkarnas kön 
har många smeknamn. Dessutom används benämningar på kvinnans kön oftare som skällsord, 
än männens. Onani, är också något som tonårspojkar sysslar med, medan flickornas behov 
inte anses existera. I en svensk lärobok i biologi, lär det ha stått, att killar börjar onanera i 
puberteten och tjejer menstruera! Våra könsroller är ordentligt inrotade och synen på den 
kvinnliga sexualiteten bottnar i hora-madonna myten. Vi har blivit lärda att ”ordentliga 
flickor” inte tar initiativet, framförallt inte i början av ett förhållande. Kvinnor som öppet 
visar sin lust, passar inte in i de oskrivna lagarna för gott uppförande hos kvinnor. Mannen 
skall vara ”erövraren”, den som tar initiativet. Ombytta roller gör att mannen upplever att 
hans potens hotas. Män med stor sexuell aptit beundras och kallas ”tjurar” eller ”hingstar”, 
emedan kvinnor med stor sexuell aptit kallas ”billiga”, ”lösa på foten” eller ”nymfomaner”. 
En kvinna som dagligen har lust till sex då hennes man har lust en gång per vecka, anses vara 
sexgalen och ha problem. Ifall rollerna är ombytta är hon frigid, i båda fallen är problemet 
hennes!  
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 5.3 ATT IDENTIFIERA PROBLEMEN SOM STÅR I VÄGEN  

 
Vi tror att vi vet vilka vi är sexuellt. Vi är antingen hetero-, homo-, bi- eller asexuella. Vi 
föredrar vissa fysiska drag framom andra. Vi attraheras av utåtriktade individer eller av mera 
reserverade sådana. Vi gillar vissa saker i sängen och andra ogillar vi. Eller? Kanske vi inser, 
att vår sexualitet innefattar företeelser vi inte är medvetna om. Ofta sker det först efter att en 
situation oförklarligt har urartat. Det är då vi, förhoppningsvis, kommer till insikten att vi 
behöver utforska vår sexualitet mera ingående. Det är inte vanligt att uppmuntras till att göra 
det, dels p.g.a. vår egen obekvämlighet inför ämnet, kombinerat med samhällets olust. Det 
gäller att se vart nålen i vår inre sexuella kompass pekar och att ha mod att följa den, så att vi 
kan känna oss trygga, tillfredställda och avslappnade i ett sexuellt möte. Vi måste lära känna 
vår egen, unika sexualitet, att helt enkelt våga öppna dörren till vårt hemliga sexuella jag för 
att bland tvivlet, rädslan, förvirringen och skammen kunna hitta en värld av äkta sexuell 
mening.  
 
Författarna till boken ”Smart sex” är övertygade om att ”sexuell intelligens, förmågan att 
närgånget och obevekligt lära känna sin egen sexualitet, ger oss en enorm makt att förändra 
våra liv. Härigenom får vi en sann kunskap som vi kan förlita oss på och utgå ifrån och denna 
förmåga skänker oss en äkta källa till passion, och gör oss fria att fatta beslut om våra sexliv 
som är till vår egen fördel, vilket i slutänden gör det möjligt för oss att känna oss tillfreds – 
och överens – med oss själva. ” 
Vi kan alla uppnå ett tillfredställande sexliv. Detta sker inte utan ansträngning, utan kräver att 
vi är villiga att arbeta för att erövra kunskaper och insikter om, i första hand vår egen 
sexualitet, vår anatomi, sex i allmänhet och hur andra, inklusive vår sexpartner, upplever sitt 
sexliv. Att förvänta sig att sex är något magiskt och som inte kräver någon ansträngning är en 
illusion. Det kräver målmedvetenhet och tålamod att skaffa sig kunskap och att kunna omsätta 
den i praktiken. Vår kultur genomsyras av en massa myter gällande sex och det gäller att 
utveckla en förmåga, att se och utmana dessa, eftersom många av dem baserar sig på 
oprövade antaganden, felaktigheter och t.o.m. vidskepelse.  
 
Vårt äkta sexuella jag är en oerhört värdefull del vår personlighet, vårt jag. Att komma i 
kontakt med sin äkta sexualitet är som att hitta kartan till ett landskap som innefattar våra 
förträngda behov, känslomässiga konflikter vi inte utforskat och antaganden om oss själva 
och våra kroppar som vi aldrig ifrågasatt. Denna karta leder oss till ett konstruktivt och 
lyckligare sexliv. Vi behöver lära känna sanningen om vårt sanna, hemliga sexuella jag och se 
hur den har förvrängts av massmedia, hämningar inom familjen, den negativa bild vi 
eventuellt har av vår egen kropp, våra egna smärtsamma upplevelser och andra negativa 
budskap om sex i vår omgivning. Vårt sexuella jag är lika unikt som våra fingeravtryck. Det 
består dels av våra sanna, konstruktiva impulser, dels av personliga preferenser, plus alla 
intryck vi får av vår omgivning. Vår egen, speciella sexuella historia är något vi byggt under 
vårt liv och den styr vår lust och skapar rädslor, förväntningar, föreställningar och en känsla 
av otrygghet. Den täcker oss i ett lager av skuld och skam. Vi kan konstatera att dessa faktorer 
avgör vårt sexuella beteende, genom att omedvetet skapa våra sexuella behov. Några exempel 
för att belysa detta påstående: en person som blivit sviken av en partner, som varit otrogen, 
kanske väljer att helt avstå från sex. Det finns i så fall risk för att personen töms på hopp, 
passion och kreativitet. I stället för att försöka förstå varför förhållandet fick det slut det fick 
och att också fundera över varför förhållandet överhuvudtaget inleddes, väljer personen ifråga 
att betrakta sex i sig som något farligt med tråkiga konsekvenser som följd. Eller låt oss tänka 
oss en kvinna, som omedvetet lärt sig tro, att det är mannens sak att ta initiativet till sex och 
som känner sig osäker på sin kvinnlighet och sexuella attraktionsförmåga p.g.a. att hon jämför 
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sig med de orealistiska skönhetsideal massmedia öser över oss. Dessa två faktorer kanske 
leder till att hon aldrig förmår ta initiativet till sex och förblir frustrerad, otillfredsställd och 
besviken på sin partner. Eller, låt oss tänka oss en person som i brist på erkänsla, 
känslomässigt stöd, värme och närhet i barndomen, febrilt försöker kompensera dessa behov i 
en mängd sexuella förbindelser, utan att varken känna sig sexuellt eller känslomässigt 
tillfredställd. Att ha sex i tron att det kan lösa känslomässiga problem, förvärrar oftast bara 
situationen. Som exempel kan nämnas att, försök att tillfredställa behovet av att bli älskad 
genom tillfälliga sexuella förbindelser, ofta endast leder till minskad självaktning. Många av 
oss kvinnor har blivit uppfostrade till att tro, att ”killar bara utnyttjar en för sex och när de fått 
vad de vill, så sticker de”. Detta är en stereotyp bild och en synnerligen dyster syn på det 
motsatta könet, som om tagen för sann resulterar i missförstånd, bitterhet, misstänksamhet 
och kanske till och med i ensamhet. 
 
Att lära sig så mycket som möjligt om sex och kunna skaffa sig insikt i, hur otroligt 
varierande vi människor beter oss sexuellt, är ett bra sätt att börja bearbeta den skam många 
av oss känner inför vår egen sexualitet. När vi inser, hur varierande dessa beteenden är, hur 
litet som inte prövats på eller funderats att pröva på blir det lättare att hantera de egna 
skamkänslorna och fördomarna. Det finn en hel del olika beteenden som förhållandevis 
många har gemensamt. Sådana är till exempel exhibitionism, voyeurism, masochism och 
sadism. Dessutom finns det minoriteter som sysslar med mera extrema former av dessa. Vi är 
ju oerhört olika, i våra behov och beteenden, vad vi njuter av, med vem vi vill göra det, våra 
fantasier, antalet sexpartners och samlagsfrekvens för att nämna några. Många av oss väljer 
att förneka eller gömma sin sanna lust i en önskan att anpassa sig till det vi som individ lärt 
oss uppfatta som ”normalt”. Det är viktigt att kunna undersöka sin sexualitet, på ett icke 
dömande sätt, för att bli fri att hitta sin identitet som den sexuella varelse var och en är och 
hitta friheten att välja hur vi verkligen vill bete oss sexuellt, att helt enkelt kunna fungera på 
ett sådant plan som känns tillfredställande utan att kännas hämmande. Att gömma undan den 
sexuella biten av vårt jag, är som att lägga lock på våra känslor. Vårt liv töms på äkta känslor 
och kreativitet och vi tappar bort vårt sanna jag. Vår sexualitet är en viktig del av vår 
personlighet, under dygnets alla timmar, inte enbart då vi aktivt idkar sex och behöver 
integreras i vår övergripande identitet. Det betyder inte, att man ska leva ut sin sexualitet var 
som helst och när som helst utan att man accepterar den som en del av sin personlighet. 
Samhällets homofobi är ofta orsaken till smärtan, förvirringen och skammen, som homo- och 
bisexuella känner när de upptäcker sin sexuella läggning. Att förneka människor deras sanna 
sexuella jag, är allt annat än hälsosamt och förorsakar stort lidande. 
 
Sexualiteten är en del av oss och på samma sätt som den påverkar våra andra delar, påverkas 
den också av våra inre och yttre omständigheter. Problem i sexlivet tyder ofta på andra 
problem i förhållandet. Vi kanske stänger av vår sexualitet för att vi är alltför utmattade av 
småbarnsuppfostran, har helt gått upp i karriären eller studierna, lever i ett passionslöst 
förhållande, har ekonomiska problem eller problem med hälsan eller för att vi inte har haft en 
sexpartner på länge. Fortfarande är det kvinnorna som utför merparten av hushållssysslorna i 
hemmen och en alltför stor arbetsbörda och känsla av ojämlikhet kan knappast fungera som 
en lustförhöjare. Vi kanske väljer, att på ett omedvetet eller medvetet plan, välja bort ett aktivt 
sexliv för att sexualiteten känns för skrämmande efter negativa traumatiska upplevelser, 
besvikelser och svek. Ibland är vi helt enkelt för lata när det gäller att ta hand om den här 
delen av vårt liv. Av en eller annan orsak, har vårt sexliv svalnat eller upphört helt. Vi 
upplever kanske, att det kräver för stora ansträngningar, att få ett fungerande sexliv och 
känner att det är ett faktum vi får leva med – att sex (eller åtminstone tillfredställande sex) är 
något som är över för vår del. Rädslan att misslyckas i våra försök är ofta överhängande och 
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kan vara så stor, att den hindrar oss från att ta det första steget mot ett sexuellt 
självförverkligande. 
 
Lösningen till ett bra sexliv, är inte så mycket fråga om teknik, utan mera om det som pågår i 
vår hjärna medan vi utövar sex. Denna hjärnverksamhet sker ofta på ett omedvetet plan. 
Huruvida vi har känslomässigt behagliga, positiva associationer eller inte till sex, är något vi 
sällan tänker på. Istället märker vi, att när vi kommer i kontakt med negativa associationer, för 
att vi till exempel känner skam inför vår lust eller har blivit påverkade av massmedia och 
känner äckel inför våra kroppar, blir besvikna. Sex som kunde ha varit en njutning blir ett 
problem. Utgående från detta kunde man till och med påstå att hjärnan är vår viktigaste 
erogena zon.  
 
 

 5.4 ORSAKER TILL ATT HA SEX 

 
Människor har sex av en massa olika orsaker. Man kan skilja mellan tre huvudtyper av sex. 
Den första är den biologiska, rent köttsliga lusten. Här är det kemiska reaktioner i hjärnan som 
styr vår sexuella lust. Vårt sexuella beteende styrs utgående från cellaktiviteten i den del av 
vår hjärna som kallas hypotalamus. Våra instinktiva beteenden, som att äta och ha sex, 
kontrolleras främst av just denna del av vår hjärna. Hypotalamus reglerar nivån på 
könshormonerna testosteron och östrogen som är aktiva vid sexuell upphetsning och sexuell 
aktivitet. Också andra substanser, d.v.s. neurotransmittorer (”budbärare” mellan cellerna i 
hjärnan) som dopamin och hormonerna oxytocin och vasopressin, har bevisligen sitt finger 
med i spelet när det gäller sex och kärlek. Utsöndringen av oxytocin, som frigörs i stora 
mängder under orgasmen, speciellt från hypotalamus i hjärnan, men också från kvinnans 
äggstockar och mannens testiklar, får oss att känna oss lyckliga och avslappnade efter 
samlaget. Vasopressin har visat sig befrämja anknytningen av känslomässiga band som 
förstärker monogami. De olika signalsubstanserna och hormonerna förstärker varandras 
verkan. Forskare har också kunnat påvisa, att kvinnor som har regelbundet sex är mindre 
stressade och nedstämda än sina mindre sexuellt aktiva medsystrar och detta gäller i första 
hand kvinnor vars partners inte använder kondom. Man har kommit till att sädesvätska 
innehåller ett slags hormon som på något sätt stimulerar kvinnor och ger deras humör ett lyft. 
(Illustrerad Vetenskap nr 3/2005) 
 
Ibland tror vi, att ett förhållande handlar om kärlek, när vi i verkligheten har ett förhållande 
som enbart är av sexuell natur. Speciellt par, som har sex mycket tidigt i ett förhållande och 
inte hunnit knyta känslomässigt starka band och lärt känna varandra före, kan råka ut för 
detta. Om de fysiska upplevelserna är starka, kan man missta njutningen för ett tecken på 
kärlek. När man sedan upptäcker, att man inte har något annat gemensamt att bygga 
förhållandet på, kan besvikelserna bli mycket stora och leda till problem. Med självkännedom 
och förståelse av det sexuella jaget kan man undvika sådana misstag. Om vi vet, vad vi vill ha 
ut av ett förhållande före vi inleder det och lär oss skilja mellan lust och närhet, är risken för 
missförstånd och besvikelse inte lika stor. Vi behöver identifiera våra behov, på ett ärligt och 
öppet sätt och göra klart för oss, om det vi egentligen är ute efter är rent fysisk sex eller en 
nära relation, där vi vill dela vårt intellektuella liv och känsloliv med någon, eller både och. 
Att kunna skilja på de olika behoven, ökar våra chanser att lyckas i ett förhållande. 
 
Sexualiteten i sig är en resurs, en stark, sund och livsbejakande kraft. Men då vi använder sex 
i ett försök att lindra och gömma undan psykologiska problem eller känslomässiga behov som 
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inte blivit tillfredställda, skadar vi oss själva och kommer in i en ond cirkel som är svår att 
bryta sig ut ur. Resultatet blir då, att vi försvårar våra möjligheter till ett tillfredställande 
sexliv, samtidigt som vi inte ger oss en chans att möta våra sanna behov. Sex kan t.ex. vara en 
strategi till att undvika smärta. Då ångesten och ensamheten kommer krypande, och 
illamåendet och självföraktet växer, söker vi tillfällig lindrig i sex. Eftersom lindringen är 
kortvarig, mår vi snabbt sämre igen. Det egentliga underliggande behovet som kan vara 
ensamhet, längtan efter äkta kärlek eller dåligt själförtroende, blir inte tillgodosett då vi väljer 
den lättaste vägen ut. Ett sådant val gör att vi missar möjligheten till att göra verkliga 
förändringar i vårt liv som skulle stärka vårt självförtroende och hjälpa oss till ett lyckligare, 
tryggare liv. Att känna, att man får sin manlighet eller kvinnlighet bekräftad känns skönt, 
problemet är bara att det kan göra ont efteråt. Rent fysiologiskt, är sexuell upphetsning och 
tillfredställelse mycket givande och fungerar därför som substitut för andra behov. Bakom 
varje könsorgan, gömmer sig en människa och den människan betalar ofta ett högt pris för 
den tillfälliga bekräftelsen om känslorna har kopplats bort och sex använts enbart som ett 
njutningsmedel. Prislappen är ofta en smärtsam tomhet efter en kort stunds påminnelse om 
hur nära två människor kan vara varandra. En orsak till att idka så kallad substitutsex kan vara 
en önskan att bli accepterad och leder ofta till att man samlar på sig den ena smärtsamma 
erfarenheten efter den andra, då man går från partner till partner. Man kanske har sex, trots att 
man egentligen inte vill, i hopp om att bli älskad och omhändertagen. Det kanske i själva 
verket handlar om, att man vill bli älskad och accepterad av en fadersgestalt. För kvinnor har 
också hustru-mamma rollerna ofta betytt, att hon inte satt sig själv i första hand och det 
försvårar ibland igenkännandet av de egna behoven. När man oftast låter andras behov gå före 
de egna, kanske ett försök att prioritera de egna behoven väcker ett dåligt samvete. Ett sådant 
här beteendemönster, har ofta med vår uppväxt att göra och kan vara ett resultat av att inte ha 
fått redskapen till att lära sig tycka om sig själv och istället ha fått signaler till att alltid sätta 
andra i främsta rummet.  
 
I boken ”Smart sex” påpekar författarna att ”Den största utmaningen människor ställs inför 
när det gäller att förstå sin sexualitet och uppnå ett tillfredställande sexliv är, att inse när de 
ersätter otillfredsställda känslomässiga behov med sex”. De har också sammanställt några 
frågor som kan göra att man undviker att ”falla i fällan”: 
 
”1. Vilka känslor har jag omedelbart innan jag inleder en sexuell kontakt – oavsett om det 
handlar om ett samlag eller bara om en flirt? 
 2. Finns det situationer när jag helt enkelt bara måste ha sex, som t.ex. när det går dåligt på 
jobbet, när min partner och jag har grälat, när jag är ensam och mår dåligt? 
 3. Hur känner jag mig när jag haft sex i de här situationerna? Nöjd? Tillfredställd? 
Deprimerad? Tom? Utnyttjad? 
 4. Finns det ett mönster i mitt sexuella beteende som är självdestruktivt, eller destruktivt för 
andra? 
 5. Finns det någon gemensam nämnare hos de sexpartners jag haft?” 
 
Syftet med frågorna är att de fungerar som en vägledning till ett ärligt förhållningssätt till 
sexualitet och att genom det förhållningssättet kunna uppleva en trygghet, uppriktighet och ett 
självförtroende på det sexuella planet såväl som på andra plan i livet. Det är viktigt att göra 
klart för sig skälen till ett sexuellt möte – är motiven kärlek? Lust? Ensamhet? Makt? Närhet? 
Vi behöver ställa frågan: ”Är jag sann mot mina verkliga behov, begär och preferenser?” och 
”Vad har mitt handlande för konsekvenser?” 
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Eftersom sex frigör endorfiner – en kroppsegen substans som lindrar smärta och ger en 
euforisk känsla och som påminner till sin kemiska uppbyggnad om heroin och opiater – kan 
behovet av substitutsex också ha biologiska orsaker. Kroppen kan helt enkelt bli beroende av 
upplevelsen av välbefinnande som utsöndrandet av endorfinet skänker. 
 
 

 5.5 SEX OCH HÄLSA 

 
Regelbunden sex har många hälsobefrämjande effekter. Såväl vår fysiska som psykiska hälsa 
påverkas av vårt sexliv. Man har kunnat konstatera att sex sänker kolesterolvärdet, ökar 
kroppens syreupptagningsförmåga, sänker risken för hjärtsjukdomar, sänker stressnivån, höjer 
testosteronnivån hos män, höjer östrogennivån hos kvinnor, höjer immunförsvaret och 
förlänger livet, för att nämna några exempel. Ett aktivt sexliv gör det också lättare att 
acceptera åldrandet. 
 
Ett otillfredsställande sexliv påverkar livskvaliteten som helhet, eftersom ett bra, regelbundet 
sexliv spelar en betydande roll för vårt känslomässiga välbefinnande.  
 
 

 5.6 FÖLJDER AV SEXUELLA ÖVERGREPP 

 
Olika sexuella övergrepp på barn, också övergrepp som inte omfattar penetration, lämnar 
djupa ärr och påverkar offrets sexliv som vuxen. Offer till sexuella trauman i barndomen lider 
vanligen av mycket liten självinsikt, sexuella dysfunktioner som vuxna, otillfredsställande 
sexliv och riskerar utveckla sexuella tvångsbeteenden. En del förlorar lusten till sex totalt 
medan andra har ett stort antal sexpartners och är vårdslösa med sitt sexliv. Då offren tidigt 
fått lära sig, att dålig behandling är ”normalt”, inleder de ofta förhållanden med personer som 
kommer att behandla dem illa och förnedra dem sexuellt. I sällsyntare fall utvecklas dessa 
offer till personer som själva gör andra illa sexuellt. Andra följder kan vara starka sexuella 
skuldkänslor och låga sexuella krav. Också risken för sexuella övergrepp i tonåren är större 
hos dem som fallit offer redan i barndomen, likaså ökar risken för att falla offer för våldtäkt  
(enligt en studie utförd av psykologerna Robyn Walser och Jeffrey Kern, University of 
Nevada, Las Vegas, 1996). Vissa våldtäktsoffer blir helt enkelt sexfixerade för att på så sätt 
försöka övertyga sig själva om att sex inte är ett problem för dem. Att kunna känna förtroende 
för andra och att kunna knyta nära vänskapsband är svårt för de flesta som blivit sexuellt 
utnyttjade som barn. Detta tillsammans med behovet av kontroll och rädslan för att deras 
”hemlighet” upptäcks, leder ibland till isolation från andra människor. 
 
En följd av barndomstrauman kan vara sexmissbruk. Denna form av missbruk börjar ofta 
redan i tonåren och utvecklas till komplicerade och problematiska relationer som vuxen. Sex 
kan missbrukas på samma sätt som alkohol, narkotika, mediciner och mat. Vad är då 
skillnaden mellan normal lust och sexmissbruk? Missbruk är en besatthet och inte längre en 
passion. Det upptar oerhört mycket tid och energi, kan också kräva en hel del pengar, hotar 
den fysiska hälsan i form av ökad risk för könssjukdomar och skador, och den psykiska hälsan 
genom att förstärka tomhetskänslan och självföraktet. 
 
Oförmåga att möta våra upplevelser gör det svårt, kanske t.o.m. omöjligt att berätta om dem 
för våra partners och vänner. Ofta har offren också förträngt sina upplevelser. Istället för att 
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bearbeta sina trauman tillsammans med en förstående partner, kan det verka lättare att förneka 
sitt förflutna och istället leva ett ytligt sexuellt liv med många partners. 
 
 

 5.7 ATT HANDSKAS MED SIN OCH ANDRAS SEXUALITET PÅ ARBETSPLATSEN 

 
Sexualiteten är en del av vår personlighet under dygnets alla timmar och är inte något vi kan 
stoppa ner i en låda och plocka fram när vi tycker. Det är därför viktigt att integrera den i vår 
identitet och lära oss hantera den, istället för att försöka kväva den när den gör sig påmind 
under dagen. Ett ställe där vi behöver ta itu med detta är t.ex. på arbetsplatsen, där det kan 
vara lätt att hamna i obekväma situationer. Att acceptera sin sexualitet, innebär inte att man 
lever ut den hela tiden, utan det att man ser den som en naturlig del av sig själv, som inte 
behöver gömmas för omvärlden. Det är viktigt att genast konfrontera eventuella sexuella 
spänningar som kan uppstå på arbetsplatsen och att hitta ett tryggt sätt att uttrycka 
sexualiteten utan tråkiga eller pinsamma följder. På samma sätt som på andra områden i livet, 
kan ett behov på arbetsplatsen förväxlas med ett annat. Det kan vara, att det som upplevs som 
sexuell attraktion, i själva verket är ett substitut för behovet att bli uppskattad för gjorda 
arbetsprestationer eller begåvningar eller att känna samhörighet. Det kan också hända, att sex 
används i syftet att få en tjänst man vill ha. Fall där en lärare inleder ett förhållande med en 
elev, är ett maktmissbruk och ett sviket förtroende. Detsamma gäller givetvis 
läkare/patientförhållanden och terapeut/klientförhållanden. Sexuella trakasserier förekommer 
ibland på arbetsplatser och det kan vara svårt att avgöra, vad som är trakasserier och vad som 
är komplimanger – skillnaden kan ibland vara hårfin. Här är det väldigt viktigt att sätta tydliga 
gränser! Det är vanligare att män tolkar vänlighet, som sexuellt intresse än att kvinnor gör det. 
Attityden hos en del män, att ”kvinnor har sig själv att skylla”, gör att de lättare ägnar sig åt 
sexuella trakasserier. 
 
 

 5.8 OTROHET I ETT PARFÖRHÅLLANDE 

 
Orsaken till otrohet, kan vara att man inte upplever att ens behov blir tillgodosedda eller en 
dålig kommunikation i relationen. Dålig kommunikation leder ju till frustration, då behoven 
inte uttalas. Par som har lätt att diskutera vardagens problem, såväl små som stora - och hur 
dessa påverkar även sexlivet, är mera sällan otrogna. Otrohet kan också vara ett sätt att avsluta 
ett förhållande när känslorna svalnat, ett sätt att utnyttja ”draghjälp” för att komma ur en svår, 
låst situation. Att lösa problem i ett parförhållande eller att söka tröst genom att vara otrogen, 
är ett tecken på en dåligt utvecklad sexuell empati jäntemot ens partner. Det är möjligt att 
minimera riskerna för otrohet, genom att lära sig kommunicera bättre och ärligare, genom att 
lära känna sin sexualitet bättre och genom att anpassa sin livsstil, så att färre risksituationer 
uppstår. Och framförallt genom att utveckla förmågan till sexuell empati – d.v.s. att på ett 
levande sätt kunna föreställa sig hur ens partner skulle må i en viss situation och kunna se 
följderna av ett eventuellt snedsprång. Benägenheten till otrohet, är större hos människor med 
vissa personlighetsdrag som t.ex. narcissistiska människor eftersom de saknar förmåga till 
empati. 
 
Utan att vilja påstå att otrohet är bra för ett förhållande, kan slutresultatet ibland bli mycket 
positivt för båda parterna. Otrohet kan leda till separation (vilket ibland kan vara den bästa 
lösningen) men behöver inte göra det. Istället kan otroheten leda till att problemen i ett 
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parförhållande lyfts fram. Otrohet är ofta ett tecken på, att det finns problem i förhållandet och 
det behöver nödvändigtvis inte vara enbart den som varit otrogen, som har problem. Det kan 
vara en kombination av olika faktorer, som lett till problem, som sedan resulterat i att den ena 
parten eller båda varit otrogen. Det är sällan själva otroheten som är problemet, snarare är den 
ett symptom. Den situation som uppstått efter ett snedsteg, kan ge parterna en chans att tala ut 
och möta problemen i förhållandet.  
 
Att ge hämnas, ”att ge igen” genom att själv vara otrogen efter att ha upptäckt att ens partner 
varit det, är väldigt destruktivt och förorsakar mera lidande och löser knappast några problem! 
Borde man överhuvudtaget berätta för sin partner ifall man varit otrogen? Eller är det själviskt 
att lätta på sitt samvete på bekostnad av sin partner? Hur är det då om man väljer att inte 
berätta? Att inte berätta, leder till en situation då man känner skuld resten av livet. De 
bakomliggande orsakerna till otroheten blir antagligen också obearbetade i så fall. Riskerna 
för sexuellt överförbara sjukdomar, är också ett starkt argument för att erkänna det skedda, för 
sin partner. 
 
 

 5.9 FAKTORER SOM PÅVERKAR VÅRT VAL AV PARTNER 

 
Vi väljer ofta en partner, som bemöter oss på samma sätt som våra föräldrar gjorde när vi var 
små. Det är alltså väldigt långt fråga om hurudan bindningen mellan oss och våra föräldrar har 
varit när vi bildar romantiska förhållanden som vuxna. Vi söker oss till välbekanta, för oss 
”normala” relationer. Neuropsykologen James W Prescott anser, att det finns två viktiga 
inlärningsperioder då det gäller njutning – den första infaller då barnet är riktigt litet, den 
andra i tonåren. Enligt Prescott är njutning och våld varandras motsatser. Forskning visar att 
barn som upplevt våld, har svårare att njuta av sin sexualitet som vuxna. Om en människa fått 
uppleva njutning, vill den uppleva njutning också i fortsättning. Har hon berövats beröring 
och kanske dessutom blivit fysiskt bestraffad och fått sin sexualitet hämmad, kanske hon 
fortsätter att söka våld. Det är just därför kroppskontakt och närhet är så viktiga, för att ett 
barn ska utvecklas till en balanserad, icke våldsam vuxen med en sund jagbild och ett 
tillfredställande sexliv.  
 
En biologisk förklaring till sexuell attraktion är en luktfri doft (uppfattas enbart på det 
omedvetna planet) – feromoner, som utsöndras för att signalera sexuell villighet. En hög 
feromonhalt ökar attraktionskraften hos både kvinnor och män. Alltför effektiv hygien och 
användandet av deodoranter och parfymer gör, att vi tvättar bort och kamouflerar våra 
naturliga feromoner och stör därmed det biologiska partnerurvalet. 
 
En annan ”naturlig” orsak till attraktion är, att vi (medvetet eller omedvetet) söker en partner 
vi kan fortplanta oss med och därför faller för individer som utstrålar hälsa och fruktsamhet. 
Våra val styrs också av kulturella normer av vad som anses vara attraktivt och massmediernas 
påverkan. Inte sällan upplevs en partner som en besvikelse både prestationsmässigt och 
utseendemässigt, då han eller hon jämförs med skådespelare i porrfilmer. Ju mindre medveten 
på ett sexuellt intelligent plan man är, desto större är t.ex. filmindustrins påverkan på vårt val 
av partners. 
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 5.10 EN DJUPARE DIMENSION AV SEXUALITETEN 

 
Vår västerländska sexualsyn är väldigt sekulariserad vilket betyder att vi främst försöker 
förstå sexualiteten utgående från praktiska och biologiska termer. Visst är det viktigt att 
preventivmedel, könssjukdomar och dylika saker tas upp i t.ex. skolundervisningen. Det vore 
viktigt att också kunna behandla sexualiteten ur ett större, holistiskt, perspektiv. 
 
Psykiatern Massimo Rosselli (ledande personlighet inom psykosyntesen) ser den sexuella 
energin som en strävan efter enhet. ”Den sexuella energin ligger nära kreativiteten och måste 
cirkulera fritt” säger han och definierar sexualiteten ”som en lek där den sexuella energin 
ingår, men där energier från andra centra i kroppen kan medverka”. Han poängterar också 
vikten av att hjärtat finns med i sexualiteten eftersom hjärtchakrat är det, som knyter samman 
det mänskliga och det gudomliga. Enligt honom blir den sexuella akten för många en 
prestation, en uppvisning som inte uttrycker hela sexualiteten då man idkar genital sex, utan 
känslor inkopplade. ”I unionen mellan två personer finns en möjlighet att riva barriärerna 
mellan deras egon. Även i andligheten, kan egots gränser överskridas och man kan känna 
union med alltet. Det andliga kan också uttryckas i det närmaste sexuellt, påpekar Rosselli.” 
Han är också av den åsikten att vissa personlighetstyper, som är mera mentala kan leva i 
återhållsamhet d.v.s. celibat medan andra, som är mera sensuella, gynnas i sin utveckling av 
att ha en sexuell relation. 
 
Också den tyske filosofen och religionshistorikern Walter Schubart tar upp samma 
tankegångar i sitt arbete ”Religion und Eros” (1941). Han hävdar att det är en tragedi att 
erotiken och religionen är åtskilda i västerländerna. Han menar att ”de två är nära besläktade 
och sprungna ur samma källa: en längtan och strävan efter enhet och helhet”. Han skriver 
vidare: ”Det religiösa och det sexuella är de två starkaste krafterna i människolivet. Den som 
menar att de är födda motståndare till varandra, bekänner sig därmed till tron på själens eviga 
splittring. Den som gör dem till oförsonliga fiender, sönderriver människohjärtat.” Han 
efterlyser därför en ny, nära och lycklig relation mellan religionen och erotiken för att vi ska 
kunna få uppleva en pånyttfödelse av religionen och försona människans sexuella värdighet. 
Om det lyckas ”kommer Eros att få en ny, sakral värdighet, religionen ny, vital kraft, och 
människan, som blivit hård i årtusendens villfarelser, splittrad och berövad sin enhet, skulle 
med själens enhet också återfå finna dess förlorade frid”. Enligt Schubart frigör erotiken 
människan och att också kroppen hör till människans gudomliga väsen, detta i motsats till vår 
kristna tanke där kroppen betraktas som syndig och tillhörande världen, medan anden tillhör 
Gud. Han anser att en sexuell askes är onaturlig för människan och hänvisar till bl.a. det 
sedliga förfall som rådde i de medeltida klostren och till präster som levde ohämmat 
tillsammans med sina ”hushållerskor”. Sexuellt utnyttjande av församlingsmedlemmar och 
pedofili hos enskilda präster, är ju fortfarande saker vi kan läsa om i massmedierna. Schubart 
hävdar att ”den sexuella kärleken gör sinnet mjukt och öppet för intuitioner, den gör det lätt 
för hängivelse och offer”. Han menar, att den som lever i ett erotiskt nådetillstånd, har den 
rätta inställningen till allt! 
 
Psykoanalytikern och familjeterapeuten Björn Wrangsjö förklarar den andliga dimensionen i 
vårt sexliv, som något vi ger vår partner, utan att ha någon särskild tanke på att få ett eller 
annat tillbaka. Vi har alltså inga förväntningar, utan gör det som vi har lust till och som faller 
sig naturligt. Vi försöker inte kontrollera den erotiska situationen, utan den är villkorslös. Ett 
sådant förhållningssätt gör, att vi inte känner oss utnyttjade, lurade, bestulna eller tomma. 
Wrangsjö säger att den erotiska upplevelsen är en form av gränsöverskridning och att 
sexualiteten är en möjlig väg att komma utanför sig själv. Vi ges en möjlighet att öppna oss 
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för känslan av samklang, mellan det universella och med varandra och uppleva en helhet i 
livet. Om vi öppnar oss i total närvaro, utan ambitioner märker vi att kärlek flödar inom oss 
på ett sätt som är okontrollerbart och gör en gränsöverskridning möjlig.  
 
Gabrielle Björnstrand skriver i en artikel (Ottar nr 1, 1993) att ”den andliga dimensionen 
växer till när vi inte längre tror att vi vet allt, men anar att det finns något mer: ett mystiskt X 
i universum som inte är overksamt ens i sängen – några kallar det ”det andliga”, andra kallar 
det ”Gud” och författaren Colin Wilson talar om ”upplevelsen X” – en känsla av att springa 
rakt in i tillvarons mening och fröjd”. 
 
Det är viktigt att då vi behandlar temat ”andlighet” inom det sexuella, förstår att det inte 
enbart är njutningen som är givande, utan att också lidande (menar inte här masochistiskt 
lidande) och svårigheter, är en möjlighet till utveckling.  
 
Grunden till ett fysiskt möte, är öppenhet, ärlighet och ömsesidig uppskattning. Om de 
sexuella mötena handlar lika mycket om kärlek som om åtrå, ges det en möjlighet för de 
känslomässiga och andliga sidorna av sexualiteten att växa fram. Eftersom sexualiteten är 
stark och positiv kraft, kan den användas till att öka medvetandet – det förtroliga mötet ger 
form åt det heliga.  
  
Vi kan låta sex bli ett sätt att tillåta kärlekens ljus att strömma in i varje cell, jaga bort rädslan 
och få två människors hjärtan att smälta samman i varandets oändliga strålar. I ”Kärlekens 
alkemi och sex” skriver författaren David Deida att sex antingen kan vara upplyst eller så inte. 
Han menar, att eftersom de flesta tar sina problem med i sängen (som kan vara stress och 
konflikter på jobbet, tidigare sexuella misslyckanden eller ett behov av att känna samhörighet 
eller känna sig älskad) speglar dessa problem också sig i det sexuella mötet. Syftet med boken 
är, att förklara ”hur man förvandlar det ofta viljelösa flödet av stimulerad genital energi till 
djupt kännande, öppenhet och förkroppsligad extas” och Deida menar att vi kan lära oss att 
fylla våra kroppar med ljus, via den sexuella energin, låta sinnet fyllas av lycksalighet och 
smälta samman alla olikheter till gränslös kärlek som strålar likt ett gemensamt hjärta. Han 
säger vidare att vårt verkliga jag är oändlig kärlek och att det är något de flesta av oss vägrar 
vara. På ett eller annat sätt önskar kärlekens ljus stråla genom vår kropp men att vår 
innerligaste kärlek och dess sexuella gåva begränsas av vårt emotionella motstånd och vår 
rädsla i att öppna oss. Genom upplyst sex, kan vi lösa upp de knutar som uppstått i vårt 
förflutna. 
 
”Energipsykiatern” Judith Orloff lär ut att ”sexualiteten också är en energiport till liv, ande 
och, viktigast av allt, till dig själv”. Hon säger att fokus ligger på mer än den rent fysiska 
kärleken mellan partners. Hon anser att det är svårt, att ha ett intimt förhållande utan att ha 
öppnat det hon kallar energicentret och att det är fullt möjligt att hålla detta center öppet även 
om man aldrig mer har en älskare och ändå kunna leva ett tillfredställande, 
självförverkligande liv. Liksom Rosselli, poängterar Orloff chakrornas betydelse för 
välbefinnandet. Chakrorna (våra energicenter) är placerade i en mittlinje längs kroppen och 
representerar olika egenskaper. Rotcentret som ligger i genitalområdet är sammankopplat med 
vår sexualitet, hjärtchakrat med kärleken och kronchakrat med andligheten. Sexualiteten är 
alltså en komponent i detta energiflöde. Den återuppladdning, som är möjlig via sexualiteten 
löser upp både känslomässig och fysisk ångest vilket i sin tur sänker stressnivån och 
balanserar hormonnivåerna. Orloff skriver i kapitlet ”Utveckla hjärtcentrerad sexualitet” i sin 
bok ”Positiv energi”:”Positiv sexuell energi ger ditt erotiska liv en hjärtcentrerad fokus – 
vilket är långt mer sexigt än att bara vara fixerad vid könsorganen ”. Ett sunt förhållningssätt 
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är a och o för att den sexuella energin ska kunna flöda på ett positivt sätt och detta 
förhållningssätt omfattar hur du behandlar dig själv och din partner. Orloff poängterar 
upprepade gånger att vår sexualitet inte behöver läggas på is bara därför att vi inte involverade 
i ett förhållande. Hon uppmanar oss till att vidga erotikens omfång och känna att vi är sexuellt 
kära i livet! På så sätt kommer vi att känna större passion oberoende om vi är ensamma eller 
tillsammans med en partner. 
 
 

 5.11 ATT ARBETA MED SEXUALITETEN SOM EN DEL AV DEN PERSONLIGA 
PSYKOSYNTESEN 

 
Personlig utveckling, med mål att bli sin egen herre kräver hårt arbete, en stor portion humor 
och tillräckligt med vila. Att jobba med sin sexualitet förutsätter öppenhet, ärlighet och 
acceptans. Att våga titta på de sanna sexuella behoven och lära sig att känna igen dem, 
acceptera dem och ge dem utrymme, öppnar portarna till befriande ärlighet, bortom skuld och 
skam. 
 

 5.11.1 Det omedvetna 
Assagioli har utvecklat ett ovalt diagram, ”äggdiagrammet”, för att åskådliggöra vårt psyke. 
Han har placerat jaget i centrum av psyket omgivet av vårt medvetandefält som i sin tur ligger 
i det mellersta omedvetna. I det mellersta omedvetna ligger den kunskap och de färdigheter vi 
har samt olika sinnestillstånd. Dessa kan vi plocka in i vårt medvetande efter behov. Ovanför 
ligger det övre omedvetna. Här hittar vi enligt Assagioli ”vår högre intuition och inspiration – 
konstnärliga, filosofiska eller vetenskapliga, etiska ”imperativ” och maningar till humanitär 
och heroisk handling. Det är källan till de högre känslorna, t ex altruistisk kärlek, till genial 
begåvning och till tillstånd som kontemplation, upplysning och extas”.  
 
 
 
 

 1. Det lägre omedvetna 
 2. Det mellersta omedvetna 
 3. Det högre omedvetna  
 4. Medvetandefältet 
 5. Det medvetna självet/jaget 
 6. Det transpersonella Självet 
 7. Det kollektiva omedvetna 

 
 
 
 
 
Det är i det undre eller lägre omedvetna som vårt personliga förflutna ligger gömt, fyllt av 
bortträngda komplex och glömda minnen. Här hittar vi allt det vi fått förtränga och förneka 
för att bli ”godkända” och för att ha kunnat anpassa oss i vårt sammanhang. I vårt lägre 
omedvetna finns våra grundläggande drifter och elementära psykologiska verksamheter – dvs. 
faktorer som styr kroppens liv. Det är här vi lagrat händelser och upplevelser som styr vårt 
sexuella beteende väldigt långt, utan att vi är medvetna om vad som får oss att handla så som 

1. 

2. 

3. 

4. 7. 5. 

6. 
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vi gör. För att kunna gå vidare i vår utveckling behöver vi utforska vårt undre omedvetna. Gör 
vi inte det, styr det vårt handlande, lagrar bortträngd energi, håller oss fångna och är allmänt 
en källa till svårigheter i vårt liv. Lika viktigt är det, att bli medveten av, acceptera och 
integrera även material från vårt övre undermedvetna. När vi utforskar såväl vårt övre som 
vårt undre omedvetna ser vi att inte behöver vara offer för våra begär eller omedvetna drifter, 
utan har kapacitet att styra våra liv och utnyttja vår potential, som finns lagrad i det 
övermedvetna samt styra energierna och mönstren i det lägre undermedvetna.  
 

 5.11.2 Delpersonligheter 
Redan som mycket unga, utvecklar vi olika strategier för att få våra behov tillfredställda. Vi 
bygger upp, formar och anpassar vår personlighet så att den motsvarar kraven vi ställs inför. 
Vi utvecklar olika strategier, för olika situationer, och dessa gör att vi skapar olika 
delpersonligheter, som alla är en del av vår egentliga personlighet. Det är runt Jaget (kärnan, 
det man skulle kunna vara) delpersonligheterna formas och det omedvetna jaget identifierar 
sig med dem och tror att delpersonligheterna är ”jag”. Dessa delpersonligheter som grundar 
sig på beteenden, känslor och tankar har kanske varit nödvändiga i något skede för vår 
överlevnad och har hjälpt oss, att tillgodose våra behov på de lägre nivåerna. Då ett litet barn 
får beröm för ett visst beteende, som en delpersonlighet står för, förstärks den 
delpersonligheten. Det kan t.ex. vara fråga om, att inte ”störa”, inte vara till besvär – att vara 
”snäll”. Då gäller det, att sätta andras behov i första hand, att vara till lags, inte kräva – för att 
få behovet av att känna sig accepterad och älskad tillfredställt. Ett sådant beteende, är ofta så 
inrotat och ”automatiskt” att det följer med oss, också efter att det inte längre fyller den 
ursprungliga funktionen. Vissa av våra delpersonligheter, kan vara värdefulla för oss i våra liv 
och kommer till nytta medan andra saboterar och begränsar våra liv. Den i exemplet nämnda 
delpersonligheten som vill vara till lags, kan vara så stark att det är just den som är ”aktiv” i 
sängen. Om så är fallet är ju endast en del av oss sexuellt aktiv, och är det av helt andra 
orsaker än att tillfredställa sexuella behov. Delpersonligheten har utvecklats så, att vi ska 
känna oss älskade och har som strategi gått inför att vara föräldrarna till lags. Ifall detta 
fungerat med önskat resultat är det nära tillhands, att beteendet fortsätter när vi inleder ett 
parförhållande. Denna anpassade del av vår personlighet, kanske utvecklar sex till en metod 
att vara till lags i syfte, att vi kan känna oss älskade av vår partner eftersom vi har lärt oss, att 
kärlek är något som vi måste ”köpa” med en ”motprestation”. I så fall är det lätt hänt att 
sexlivet är förvirrande och otillfredsställande eftersom sex utövas av helt fel orsaker och inte 
av åtrå. Det kan vara så att delpersonligheten inte ställer några krav på att själv få sexuell 
tillfredställelse, för att inte vara ”besvärlig” – det enda som är av betydelse är hoppet om att 
partnern är nöjd och visar sin ”uppskattning” genom att säga ”jag älskar dig”.  
 
För att kunna arbeta med vår sexualitet, behöver vi identifiera de delpersonligheter som 
påverkar vår sexualitet. Det är viktigt att vi lär oss känna igen dem, för att kunna kontrollera 
dem. Om vi inte lyckas med detta, håller delpersonligheten oss ”fången” och då utesluts 
automatiskt andra beteendemönster. Om det enda beteendemönstret är det delpersonligheten 
”utövar”, blir vårt beteende tvångsmässigt eftersom inga alternativ är tillgängliga. Då vi blir 
medvetna om våra delpersonligheter och lär oss styra och kontrollera dem har vi en möjlighet, 
att undvika att halka in i ett visst beteende utan valmöjligheter. Målet med, att arbeta med 
våra delpersonligheter är att stärka jagkänslan, så att vi åter kan bli ”ett”. Det är viktigt, att vi 
behandlar våra delpersonligheter med respekt och förståelse, och att vi accepterar dem för att 
de ska öppna sig. Det är då, vi kan hjälpa varje delpersonlighet att nå sin potential och låta de 
olika delpersonligheterna samarbeta. När vi identifierar våra delpersonligheter och 
desidentifierar oss från dem – d.v.s. stiger ur dem och observerar dem – klär vi av oss våra 
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masker och närmar oss vår kärna, vårt sanna jag. Desidentifikation gör det möjligt för oss, att 
bli fria från omedvetna handlingar. Då hela jaget är ”med” i sängen är upplevelsen något helt 
annat, såväl på det psykiska som på det fysiska planet, än när någon eller några 
delpersonligheter har herraväldet över oss. 
 

 5.11.3 Viljan 
Vår vilja kan jämföras med en muskel som behöver träning för att inte förtvina. Många av oss 
har fått sin vilja krossad som barn av sina föräldrar. Barn får ofta anpassa sig till andras vilja 
och lära sig ”lyda” och inte ifrågasätta auktoriteter. Man lär sig bete sig ”som man ska” (som 
andra förväntar sig att man ska göra), man kanske ”väljer” yrke och t.o.m. partner enligt sina 
föräldrars vilja. Då man inte har fått möjligheter till att utveckla den egna viljan, upplever 
man, att man inte har en egen vilja överhuvudtaget. Olustskänslor, depressioner, fysiskt 
illamående, ett diffust missnöje och en känsla av att vara offer för omständigheterna är 
konsekvenserna av en otränad vilja. Att ta ett större ansvar för sitt eget liv genom, att träna 
upp sin vilja är krävande och samtidigt mycket givande och befriande. Arbetet att träna upp 
viljan delas in i tre faser. I den första erkänner man att ”den finns”, följande är insikten att 
”jag har en vilja” och den tredje att ”jag är en vilja” (vilket inte är detsamma som att enbart 
”ha” en vilja). Detta arbete kan upplevas som förvirrande och man kanske har svårt, att förstå 
att man har en vilja, eftersom det kan vara mycket svårt att veta vad man vill!  
 
Upptäckten, att det går, att desidentifiera sig från sina tankar, känslor, delpersonligheter och 
andras vilja leder till kontakt med den egna viljan. Assagioli skriver: ”Vi inser att vi är 
”levande subjekt” med förmåga att välja, relatera till andra, åstadkomma förändringar hos 
oss själva, hos andra och i förhållandena omkring oss. Denna förstärkta medvetenhet, detta 
”uppvaknande”, denna varseblivning av nya obegränsade möjligheter till inre växt och yttre 
handling ger en ny känsla av självförtroende, trygghet, glädje – en känsla av att vara hel”. 
(Om Viljan 2003) 
 
Det är genom viljan som jaget påverkar, styr och reglerar våra andra psykologiska funktioner. 
Viljan centrala roll illustreras, i förenklad form, av Assagiolis ”stjärndiagram” nedan: 
 
 
 
 

 1. Sinnesförnimmelse 
 2. Känslor 
 3. Impuls - begär  
 4. Fantasi 
 5. Tanke 
 6. Intuition 
 7. Vilja 
 8. Mittpunkt (Jaget eller det personliga 
självet)  

 
 
 
 
Identifikationen och utforskningen av den egna viljan, är ett av de viktigaste redskap vi har till 
vårt förfogande då vi arbetar med vår personliga utveckling. Då vi vill hitta vår sanna 

1. 

2. 

4. 

6. 

5. 

3. 

7. 
8. 
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sexualitet och för att kunna leva ut den, behöver vi komma i kontakt med vår vilja. Vi behöver 
bl.a. fråga oss ”Vill jag eller vill jag inte utföra en viss sexuell handling?” Vi behöver 
klarlägga motiven bakom vårt sexuella agerande – vill jag dethär eller gör det för att någon 
annan vill? Använder jag sex till att tillfredställa andra behov än mina sexuella behov?  
 

 5.11.4 Idealmodellen 
Om man har klart för sig, vad det är man strävar efter blir det betydligt lättare, att välja väg. 
En idealmodell är något som är individuellt för varje enskild person. Modellen, behöver vara 
just en modell, inte en levande person (för att undvika ”hjältedyrkan”) utan en idé eller 
föreställning – ett dynamiskt, inre, kreativt mönster. Att arbeta med idealmodeller är effektiva 
i psykosyntesarbetet mellan terapeut och klient. För att kunna jobba med idealmodeller, 
behöver man först få klienten, att visualisera sina fel och icke önskvärda drag i de situationer 
han/hon är rädd för eller undviker. Avgörande är, att inte kämpa emot utan att ge efter för 
känslorna och acceptera och uppleva dem. Därefter kan man börja arbeta med idealmodellen. 
Assagioli räknar upp ”modeller som förhindrar eller fördunklar vår insikt om vad vi 
egentligen är just nu:” (Psykosyntes 2003) 
 

1. Det vi tror att vi är – antingen så att vi övervärderar eller undervärderar oss själva. 
2. Det vi skulle vilja vara – idealiserade, ouppnåeliga modeller. 
3. Det vi skulle vilja se ut att vara i andras ögon. 
4. Modeller som andra projicerar på oss – med andra ord det andra tror att vi är. 
5. Det andra skulle vilja att vi är. 
6. Sådana bilder som andra har manat fram om oss själva. 

 
Efter att ovanstående hinder har blivit förklarade och genomgångna kan man börja arbeta med 
själva idealmodellen. Detta sker genom att terapeuten uppmuntrar klienten, som har aktiverat 
sin vilja till att göra jobbet. Tekniken som används för att arbeta med idealmodellen går helt 
enkelt ut på, att klienten föreställer sig att han/hon har just de önskade egenskaperna som 
representeras av modellen.  
 

 5.11.5 Medvetet Jag 
Om vi har en medvetenhet och tar ansvar över våra liv har vi kapacitet att känna, uppleva och 
utstå många impulser, utan reagera på dem omedelbart. Det medvetna Jaget identifierar 
impulsen och fattar ett medvetet beslut att antingen utföra en handling som svar på impulsen 
eller intrycket, eller att låta bli. Då vi identifierat ett negativt sexuellt beteende, ett beteende 
som skadar oss på något sätt och tagit in det i vårt medvetandefält, ger vi oss själva en 
möjlighet till, att välja hur vi agerar när vi står inför en sådan situation nästa gång. 
 

 5.11.6 Övning 
Nedanstående övning (Pierro Ferrucci, Bli den du är, sid. 184-185) kan användas för att 
undersöka den rådande situationen och titta på deras outtalade samband och betydelser: 
 
Sexualitetens dimensioner 
 

1. Föreställ dig en stängd dörr. På dörren står skrivet Sexualitet. Den leder till 
sexualitetens värld, där du kan finna alla slags människor, varelser, föremål, minnen, 
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situationer och medvetande tillstånd. Ägna litet tid åt att iaktta dörren, dess handtag 
och inskriften. 

2. Öppna nu dörren, och låt de första spontana intrycken komma upp till ytan utan att i 
förväg bestämma vilka de bör vara. De kan uppträda i vilken form som helst – en bild, 
en fysisk förnimmelse, en känsla, ett ljud, en lukt och så vidare. 

3. Vänj dig gradvis vid världen bakom den där dörren. Utforska den. Vad du än hittar, 
vare sig det är behagligt eller obehagligt, är din uppgift tvåfaldig: 

a. Se klart och utan kritik eller tolkning på det som du iakttar. Rusa inte iväg, 
utan ta tid på dig med eventuella föreställningsbilder som dyker upp. Ge 
bilden tillfälle att visa sig helt för dig. 

b. Inse att den här bilden bara är en av de otaliga manifestationer som kan 
förknippas med sexualiteten. Säg till dig själv: ”Detta finns också i 
sexualitetens värld.” Gå sedan vidare. 

4. Gå därifrån och stäng dörren. När du avslutat övningen, tänker du på bilderna du 
funnit. Du vill kanske försöka förstå deras innebörd och samband med sexualiteten 
och ditt liv. Du kan skriva om dina upplevelser eller teckna det som du sett för dig för 
att lättare komma till insikt. 

 
Denna övning är värd att upprepas för att få större förståelse för hur omfattande 
sexualiteten är som fenomen, våra förutfattade åsikter gällande sexualitet, hur vårt 
förflutna påverkar våra upplevelser och vilka framtida möjligheter vi har. Ferrucci 
understryker att ”till och med sexualitetens grövsta och mest primitiva yttringar kan med 
rätta betraktas som en form av kärlek – tendensen att förenas med en större enhet.” 

 

 5.11.7 Sublimering 
Sublimering kan vara ett alternativ att ta vara på sexualdriftens överskott på ett konstruktivt 
sätt. Sublimering betyder att de psykologiska eller biologiska energierna omvandlas. 
Assagioli skriver: ”Detta är särskilt värdefullt till exempel när mannens och hustruns 
sexuella lust ska balanseras eller när man ska anpassa sig till situationer där normala 
sexuella relationer inte står till buds”. En objektiv attityd till sex som är fri från fördömande 
och rädsla (sexualdriften är ju varken ”ond” eller ”god” – den bara ”är” helt enkelt) är det 
första steget. Freud har uttalat sig i ämnet såhär: ”Sexualinstinktens element utmärks av en 
förmåga till sublimering, för att bryta de sexuella syftena mot andra av ett annat slag och mer 
socialt acceptabla. Vi har troligen de sammanlagda energierna som på så sätt vunnits för 
våra psykologiska alster att tacka för vår kulturs ädlaste yttringar”.(Freud, 1919, s. 61-62) 
Freud Påvisar med detta uttalande att det är fel att betrakta de fysiska och instinktiva 
aspekterna av sexualiteten separerade från de emotionella och andra psykologiska aspekterna. 
 
Sublimeringen kan ske antingen spontant eller på ett medvetet plan. Vill man omvandla den 
sexuella energin kan man försöka sig på följande tillämpningar: 
 

1. Att aktiv utöva medveten kontroll över driften, utan att pressa ner den i det omedvetna 
genom att fördöma den. Detta sker bäst om man respekterar och godtar sina närstående 
och inte betraktar dem som objekt till tillfredställande av ens sexuella lustar. Fysisk 
aktivitet i form av rytmisk andning och energisk muskelaktivitet. 

2. Att på ett aktivt sätt frigöra, utveckla och uttrycka de olika dimensionerna av kärlek – 
börjande med de närmaste relationerna och genom, att utöka den till att omfatta allt fler 
människor och att sträva ”uppåt” mot det andliga. Att uttrycka kärlek genom altruistiska 
och humanitära gärningar. 
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3. Genom att styra sina energier och sin entusiasm på kreativt arbete. Detta kan ske t ex 
via bildkonst, musik eller dans. 

4. Genom att använda symboler att identifiera sig med. Dessa symboler kan vara 
mänskliga idealgestalter eller andra upplyftande modeller. 

5. Ett sätt är, att skapa en psykologisk gemenskap med personer eller grupper som strävar 
efter eller har uppnått samma mål. Den psykologiska omvandlingen underlättas av 
dessa ”mänskliga katalysatorer”. 

 
Assagioli jämför sublimering av sexuell energi (och av alla andra drifter) med regleringen av 
vattnet i en mäktig flod. Emedan en del av vattnet får rinna obehindrat mot sitt mål, styrs en 
del av vattnet i anläggningar där dess energi kan förvandlas till elektricitet istället för att det 
skulle förorsaka översvämningar.  
 
 

 5.12 SLUTSATSER 

 
Det är klart att man kan välja att utesluta sex ur sitt liv – men det är inte möjligt att välja bort 
sin sexualitet. Sexualiteten är något vi har med oss ända sedan födseln och t.o.m. före – 
moderna forskningsmetoder (t.ex. ultraljudsundersökningar) har kunnat påvisa att pojkfoster 
har erektion och t.o.m. utlösning. Detsamma gäller antagligen också flickfoster, fastän det är 
svårare att bevisa. 
 
Det är viktigt att bli ”jag” med sin sexualitet för att kunna leva livet fullt ut. Det gäller 
oberoende av om man är hetero-, homo-, bi-, eller asexuell. Sexualiteten utövar ett 
dominerande inflytande på vårt liv också om vi väljer bort ett aktivt sexliv – den är helt enkelt 
en väsentlig del av att vara människa! Vi kan uppleva och uttrycka vår sexualitet förutom i 
relationer, också i tankar, önskningar, fantasier, attityder, normer och värderingar. Vår 
sexualitet påverkas bl.a. av biologiska, psykologiska, kulturella, ekonomiska, religiösa och 
andliga faktorer. Vi behöver närma oss sexualiteten på ett positivt och respektfullt sätt. 
Förutom att vi hittat vår egen sexuella identitet, behöver vi också godta och respektera andras 
sexuella identitet. 
 
 

 6. DISKUSSION 
 
Sexualiteten är ständigt med oss och kan uttryckas på så många olika sätt. Jag vill dela med 
mig av mina personliga tankar kring ämnet. För det första tror jag, att vi behöver njuta av och 
trivas med vår egen kropp. Vi behöver respektera den och lyssna på dens behov. För mig är 
sex också en stor portion humor. Kreativitet och lekfullhet är andra viktiga ingredienser. Att 
förverkliga sig sexuellt tillsammans med en partner förutsätter ärlighet, respekt och tillit för 
att ”fungera”. Hörde någonstans, antagligen var det i någon film, repliken ”I want a man to 
fuck my brain, too!” Ack, så sant, har jag tänkt sedan dess! Ja, och sen har vi kärleken… alla 
som upplevt en verklig, lycklig kärlek, där dessutom hjärnan och underlivet kommunicerat 
med varann, vet vad jag syftar på! Sex är så mycket mer än sex med en partner eller onani. 
Personligen kommer jag i kontakt med min sexualitet när jag dansar. Ofta gör jag det ensam i 
mitt hem, t ex till musik av Brian Ferry. Eller när jag går barfota i gräset en varm 
sommarmorgon… iklädd endast en tunn sommarklänning… och känner sommarvinden smeka 
låren, ansiktet… Eller kanske då jag köper ett par lyxiga spetstrosor. Eller står länge i 
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duschen… låter vattenstrålarna smeka kroppen… smörjer in mig med en svagt doftande 
lotion… klär på mig de nya trosorna… OCH ALLT DETTA ENDAST FÖR MIN SKULL! 
Frukter kan också vara väldigt sensuella. Tänk dig en saftig vattenmelon eller mango… 
smaken… doften… saften som rinner ner längs din hals, när du låter dina tänder sjunka in i 
fruktköttet… Dofter är en annan av mina favoriter! Listan över dofter toppas av doften av 
solexponerad hud. Jag kunde räkna upp andra saker jag upplever som sensuella, men jag 
avstår. Istället hoppas jag, att du inspireras och kommer i kontakt med de saker, du upplever 
som sensuella!  
 
Ett otillfredsställande sexliv kan bero på en massa olika faktorer. Svåra upplevelser i 
barndomen, ungdomen eller i vuxenåldern, som övergrepp, sjukdom och skilsmässor kan leda 
till komplikationer på det sexuella området. Sexuella problem påverkar förhållandet i övrigt 
och vise versa. Om förhållandet är spänt mellan föräldrarna påverkas också barnen av 
stämningen. Det är därför så väldigt viktigt att kommunikationen, också den sexuella 
kommunikationen, är god eftersom miljön då är tryggare för alla inom familjen. 
 
För att kunna arbeta med och utveckla vår sexualitet behöver vi hjälp och stöd av andra. I mitt 
arbete som terapeut har jag sett hur viktigt det är att kunna prata om sex. Många saker kan 
vara svåra att prata om och varierar från individ till individ. Själv har jag stött på tre ämnen 
som för de allra flesta är, mer eller mindre, tabubelagda. De är, förutom sexualiteten, döden 
och alkoholrelaterade problem. Som jag förstår saken är det omöjligt att leva om man inte 
accepterat döden som en (naturlig) del av livet. Vi bagatelliserar och vägrar ofta, att ta itu med 
alkoholproblem, oberoende om vi själva har sådana, någon i vår familj eller vänskapskrets har 
drabbats eller någon på vår arbetsplats uppenbart har problem med sin relation till alkohol. 
Vår inställning till sexualitet avspeglar vår inställning till livet som helhet. Hur viktigt är det 
då, att jobba med sin sexualitet? Sexuella problem uppfattas ofta som skamliga. Sorg och 
skuldkänslor över att ha en dålig sexuell relation till sin partner påverkar förhållandet som 
helhet. Att inte våga prata om de sexuella problemen med sin partner leder till en känsla av 
ensamhet. Rädslan över att vara krävande eller otillräcklig väcker ångestkänslor. Jag ser ingen 
annan utväg ur detta dilemma än att hitta en samtalspartner. Visserligen behöver också 
eventuella medicinska problem redas ut. För att denna samtalspartner ska kunna erbjuda sitt 
stöd behöver han/hon vara ”bekväm” i sin egen sexualitet samt vara så fri som möjligt från 
fördomar och dömande.  
 
När man lyckas hitta en lämplig samtalspartner, som kan vara en kompis, ens partner eller 
någon professionell, finns förutsättningarna till ett läkande.  
 
Jag vill lämna er med följande fråga: Vem bär ansvaret för att skapa en framtida generation av 
sexuellt intelligenta vuxna? Jag anser att föräldrarna behöver se över sin roll i detta 
hänseende. Som det är nu har porrfilmen långt ersatt föräldrarnas roll som sexualupplysare. 
Den snedvridna bild porrfilmer ger och grupptrycket under ungdomsåren gör att sex alltmer 
blivit en sällskapslek och många barn som föds kan betraktas som erotiskt avfall! 
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