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Innehåll

• Utvecklingen av och utbildning i ämnet 
sexologi

• Ett allt större fokus på sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättighet (SRHR)

• Kort om befolkningsstudien SRHR 2017 i 
Sverige

• Samhälleliga utmaningar
• Som en röd tråd behovet av tvärvetenskap
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Den första 
svenska 
sexologen
Carl von Linné 
(1707-1778)
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Från pionjärer
till 
professionella
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Begrepp och 
definitioner

• Sexologi – sexualvetenskap av 
tvärvetenskaplig och kunskapsbaserad 
karaktär

• Klinisk sexologi – handlar om att förstå, 
råda, hjälpa människor med sexuella 
problem och funktionsnedsättningar

• Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter  (SRHR) – används alltmer för 
att beskriva tillstånd av fysiskt, 
emotionellt, mentalt och socialt 
välbefinnande
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Sexologiska
traditioner

Den 
experimentella

Masters & 
Johnsson, 

sexterapi, 1960-
talet och fram

till 1980) 

Social-
konstruktivistisk
Gagnon & Simon, 

interaktionism
1970-pågående)

Den kliniska
Freud, 

psykoanalysen, 
1800-talet och
fram till 1990)

Den 
bokförande

Kinsey, 
intervjustudier
1940-50-talet

SRHR
(ICPD Kairo, 

deklarationer, 
1994-och 
framåt) 

Medicinska
traditionen

löper parallellt 
genom alla 
traditioner Den 

framtida
?
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Varför utbilda och forska om sexualitet?
• - Sexualitet är inte enbart den enskildes ensak – samhället 

kontrollerar både implicit och explicit

- - Vetenskaplig kunskap om sexualitet betydelsefullt för dem 
som arbetar professionellt med sexologi

- - Angeläget att granska hur olika faktorer påverkar sexuella 
livsvillkor, t.ex. kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, etnicitet

- - Makt är nära förknippat med sexualitet – utsatta, 
marginaliserade grupper 

- - Kritisk granskning och kontinuerlig kunskapsutveckling 



Utbildningar 
och kurser i 
sexologi 

• Finns kurser vid olika fakulteter och 
institutioner, tex. psykologi, sociologi, socialt 
arbete, medicin och historia 

• Enbart ett fåtal lärosäten som erbjuder 
masterprogram i sexologi eller kurser på 
forskarnivå (Malmö universitet är ett)

• Hittills enbart en professor i hälsa och 
samhälle, inritning sexologi, ett flertal 
docenter i ämnet och några lektorer

• Pedagogiska utmaningar med undervisning i 
grupper med yrkesmässigt olika bakgrunder 
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Kunskap om (global) sexuell hälsa
- - stora framsteg gällande hälsofrämjande och förebyggande 

arbete, tex. mödradödligheten minskar, den medicinska 
framgångsrika behandlingen av hiv

- - stärka rättighets- och normkritiskt perspektiv inom SRHR-
området för att lokala och regionala verksamheter ska 
fortsätta förbättras

- - nationell kunskapsstyrning och samordning för att 
utvecklingen ska kunna ske 

- - särskilt angelägen är kunskapsutveckling rörande utsatta 
och sårbara grupper, tex. personer med 
funktionsnedsättningar, migranter och hbtq-personer 

- - Stora samhällsekonomiska vinster med ökad SRHR för alla



Axplock ur
SRHR 2017
Folkhälso-
myndighetens
befolknings-
studie

 Sexuella hälsan beskrivs generellt sett som 
god, skillnader utifrån kön, ålder, 
utbildningsnivå och sexuell identitet

 Minst nöjda är de yngsta männen och äldre 
kvinnor och män

 Stora könsskillnaderna gällande användningen 
av pornografi, köp av sexuella tjänster, 
utsatthet för sexuella trakasserier, övergrepp 
och sexuellt våld

 Kvinnor och män i alla åldrar använder 
internet/sociala medier  för 
sexualitetrelaterade aktiviteter

 Att använda p-piller ovanligare bland dem 
med lång utbildning och hög inkomst

 En tredjedel av alla kvinnor har genomgått en 
eller flera aborter. En tredjedel av alla kvinnor 
har erfarit missfall

 En stor grupp missnöjda med sin sex- och 
samlevnadsundervisning, fler män än kvinnor 
nöjda
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Lorem ipsum dolor sit 
amet pom

Samhälleliga utmaningar
 Parallella och motstridiga normer i det 

mångkulturella samhället

 Starka konservativa krafter, tex gällande 
abort och hbtq

 Vi lever allt längre, samtidigt med ideal om 
ungdomlighet och en levande sexualitet

 Internet med nya mötesplatser, nätdejting, 

lättillgänglig pornografi, nya sexuella 

beteenden, nät-relationer

 Vad är relevant kunskap, information och 

diskussioner för unga människor?

 Det största tabut kanske är asexualitet…

 Våghalsigt att utge sig för expert…



Behov och nytta

 Kontinuerliga förskjutningar av gränser för vad 
som ses som normalt/onormalt, avvikande etc.

 Skilda kulturella normer om sexualitet

 Kategoriseringar, benämningar och 
definitioner förändras över tid

 Hetero-, homo-, bi-, trans- eller ”disney-
sexuell”?

 Förväntningar på sexuallivet genom hela livet

 Nya sexuella uttryckssätt, nya 
kompetensbehov, nya sexuella problem – nya 
forskningsområden

 Sexuell hälsa och jämställdhet – en given del av 
ett välfärdssamhället

 Tvärvetenskaplig kompetens krävs för 
komplexa fenomen såsom sexualitet
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”Jag tror sex 
kommit för 
att stanna!”

Groucho Marx 
(1890-1977)
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