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Syftet med studien var att undersöka några behandlares 

erfarenheter och upplevelser när det gäller att inkludera frågor om 

sexualitet och relationer i missbruksbehandling samt se om det 

finns faktorer som kan vara hindrande respektive främjande när det 

gäller att ställa dessa frågor. Studien utgår ifrån en hermeneutisk 

forskningstradition med en kvalitativ ansats. Undersökningen är 

baserad på fyra semistrukturerade intervjuer från behandlare som 

har flera års erfarenhet av missbruksbehandling. Resultatet tolkas 

utifrån Moira von Wrights punktuella och relationella perspektiv. I 

resultatet har det framkommit att samtliga intervjupersoner är 

överens om att bemötande och relation mellan klient och 

behandlare har en stor och avgörande faktor för hur och vad man 

kan prata om i behandling. De är även eniga om vikten av att ställa 

frågor om relationer, eftersom det är vanligt att många människor 

som har någon typ av missbruksproblematik också har problem 

med sina relationer och att fokus inte bara ska ligga på själva 

missbruket. Det som skiljer sig åt i resultatet är att alla inte tar upp 

frågor om sexualitet, anledningar till detta kan bero på 

behandlarens egen syn på ämnet eller att de aldrig har testat att 

ställa frågor och därför inte vet vilken respons de kan få av 

klienterna. Studien är viktig eftersom att resultatet visar att det är 

positivt att inkludera frågor om sexualitet och relationer i 

missbruksbehandling. 

  



  



Förord 

Vi vill tacka de fyra intervjupersoner som har ställt upp och bidragit med sina 

erfarenheter. Utan deras deltagande hade studien inte gått att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare Katarina Magnusson som bidragit med 

konstruktiv kritik och vägledning. Ett extra stort tack till de personer som tagit sig 

tid till att granska och ge feedback till studien.  
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INTRODUKTION 
Människors livssituationer påverkas mycket av både när- och frånvaro av olika typer av 

relationer. En relation kan kännetecknas av stabilitet, närhet, förhoppningar och 

intensitet samtidigt som den kan bestå av besvikelser och destruktivitet. Ett missbruk 

påverkar människors relationer på olika sätt. De kan präglas av ambivalens och instabila 

relationer som utgör en trygghet i en otrygg värld (Skårner, 2001). 

 

Sexualitet ses som en integrerad del i människors hälsa och livskvalité och om det 

uppstår något problem med sexualiteten kan livskvalitén och hälsan påverkas (Plantin & 

Månsson, 2012). Många yrkesverksamma inom behandlingsarbete väljer att inte beröra 

ämnet sexualitet då de känner sig obekväma eller inte vet hur de ska prata om det. Det 

är behandlarens uppgift att kunna prata om det och att våga ställa frågor och även när 

klienten tar upp ämnet eller ställer frågor ska behandlaren på ett professionellt sätt visa 

att det är ett accepterat ämne att prata om (Statens institutionsstyrelse, 2010). 

 

I denna studie har vi valt att undersöka behandlarens erfarenheter och upplevelser när 

det gäller att inkludera frågor om relationer och sexualitet i missbruksbehandling. Alla 

människor har integritet vilket gör att det kan vara svårt att ställa frågor om ett ämne 

som sexualitet. Ämnen som sexualitet och relationer är stora delar av människors liv 

och om man har problem med dessa delar utöver missbruket ser vi det betydelsefullt att 

man även arbetar med de bitarna och inte bara fokuserar på missbruksproblematiken. 

Därför är det intressant att undersöka om behandlare inkluderar frågor om relationer och 

sexualitet i behandlingsarbetet, på vilket sätt det i så fall kommer upp i samtalen och om 

det finns faktorer som kan hindra eller möjliggöra detta.  

 

Syftet med studien är att undersöka några behandlares erfarenheter och upplevelser av 

att inkludera frågor om sexualitet och relationer i missbruksbehandling samt se om det 

finns några faktorer som kan vara hindrande respektive främjande när det gäller att 

ställa dessa frågor.  

Sexualitet 

Nationalencyklopedin (2014) definierar sexualitet som ett grundbehov för alla 

människor och att det är en del av en människans personlighet. Med sexualitet menas 

inte bara samlag, det handlar mer om något som finns i energin som gör att vi söker 

efter kärlek, kontakt och närhet. Sexualiteten uttrycks i vårt sätt att känna och den 

påverkar både vår psykiska och fysiska hälsa genom tankar, handlingar och känslor. Det 

är denna definition av sexualitet som studien grundar sig på.  

 

Sexualitet handlar om både kropp och psyke och därmed är både sociala och kulturella 

perspektiv viktiga faktorer för att få en helhetsbild av begreppet sexualitet. Det innebär 

att vad som anses vara en accepterad sexualitet ofta är kulturellt inlärt. Sexualiteten ses 

som en integrerad del i människors hälsa och livskvalité och om det uppstår något 

problem med sexualiteten kan livskvalitén och hälsan påverkas (Plantin & Månsson, 

2012).   
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Behandlingspedagogiskt perspektiv 

Sexualitet är något som är integrerat i alla människors liv. Om klienter får hjälp med sin 

sexualitet kan deras hälsa och behandling främjas och på grund av att sexualitet är en 

viktig och stor del av människans liv är det viktigt för behandlare att våga ställa frågor 

om saker som kan vara privata och känsliga för en del människor (Statens 

institutionsstyrelse, 2010). Det är viktigt ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då 

studien tar upp interaktionen mellan behandlare och klient. Studien belyser även 

relationer, vilket är ett centralt begrepp inom behandlingspedagogiken och har visat sig 

vara mycket viktigt och i de flesta fall även viktigare än vilka behandlingsmetoder som 

används. Sexualitet är en del av människans identitet och ett ganska så outforskat ämne 

och därför ser vi det betydelsefullt att även inkludera det i vår studie. Begrepp som 

bemötande, förhållningssätt och empati är viktiga och centrala delar inom 

behandlingspedagogik och de områdena berörs i studien.  

 

Den här studien är viktig för att vi som behandlare behöver lära oss om att våga ställa 

frågor som är av stor betydelse för människors liv.  

 

Förförståelse 

Vår förförståelse var att ämnen som sexualitet och relationer skulle bli intressant att 

skriva om samtidigt som vi trodde att det skulle vara svårt då vi hade tankar om att 

sexualitet var ett begrepp som fortfarande var tabubelagt. Att ställa frågor om sexualitet 

är inget som någon av oss har erfarenhet av men relationer har vi en viss erfarenhet av 

via studier och arbeten. Att relationer har en avgörande betydelse för vad man ska 

kunna prata om hade vi redan en förförståelse om då vi tidigare gjort en litteraturstudie 

om detta.  

Bakgrund 

I följande avsnitt kommer rubriker som sexualitet och missbruk, relationer, 

relationskompetens, förhållningssätt samt kommunikation att presenteras för att ge 

läsaren en bredare förståelse till studien.  

Sexualitet och missbruk 

Plantin och Månsson (2012) nämner vikten av att det måste finnas kompetens inom 

sexualitet i behandlingsarbete för de personer som har haft någon sorts 

missbruksproblematik eftersom att det är så många personer som inte vet hur de ska 

hantera sin sexualitet eller sina relationer när de har lämnat missbruket.  

 

Plantin och Månsson (2012) menar att drogruset har stor påverkan på alla individer vid 

sexuella upplevelser och handlingar och kan visas i olika variationer. Författarna vill 

visa att det inte råder någon tvekan om att sexualitet och droganvändande är 

sammanflätade och har en stark koppling. Användandet av drogen kan befria individen 

från hämningar, förstärka självförtroendet och självkänslan. Detta resulterar i att den 

sexuella lusten ökar och vidgar de sexuella kontakterna. De menar även att risken är stor 

för att sexualiteten ska påverkas negativt vilket preparat som än används om det 
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används i en stor omfattning. Nästan alla de personer författarna har intervjuat har även 

haft problem med sexualiteten när de lämnat sitt missbruk (Plantin och Månsson, 2012). 

 

I behandlingsarbetet är det viktigt att samtala och ge stöd om sexuell hälsa eftersom att 

alkohol och droger idag kan förknippas med sex och relationer. Alkohol och droger 

ökar känslan av samhörighet, ökar den sexuella lusten och det kan leda till att en 

människa blir blind av att hålla sig inom de sexuella normerna. En av de största 

utmaningarna för personer som har missbruksproblematik är att ge upp fördelarna som 

alkoholen och drogerna ger och därför är det extra nödvändigt att samtala om detta i 

behandlingsarbetet så att det inte leder till återfall. Det är behandlarens uppgift att kunna 

ge råd och stöd så att klienten kan hantera sin sexualitet på ett hälsosamt sätt (Statens 

institutionsstyrelse, 2010). 

Relationer 

Nilsson (2007) beskriver begreppet relation som ett band eller förbindelse, som 

tillsammans med människor skapar en egen identitet, grupp, samhälle och kultur. 

Samspelet mellan två eller fler individer styrs av samhälleliga och kulturella faktorer 

som sedan bildar en relation. Relationer utgörs huvudsakligen av erfarenheter och 

upplevelser för vårt samspel med andra individer. Idag är vi mer beroende av andra 

människor än tidigare, då vi värderar att få den psykologiska närheten och de sociala 

behoven tillfredsställda. Vi är i behov av andra människor för att vi ska kunna se 

meningen med livet och för att ta itu med vardagsproblem och kriser som kan uppstå. 

Nilsson (2007) påstår även att det idag är svårare att handskas och hantera sina 

relationer, i och med att relationerna idag är mer krävande och utsatta för mer 

påfrestningar.  

 

För uppbyggnaden av ett missbruksfritt socialt liv är en av de viktigaste faktorerna 

meningsfulla och stödjande relationer till andra människor. Därför är det viktigt att 

inkludera klientens sociala nätverk i behandlingsarbetet. En svårighet när man har en 

nära relation till någon som också missbrukar är att det förstärker tillhörigheten till 

missbruksvärlden. Det innebär att det blir svårare att sluta missbruka om en människa 

också måste välja bort nära och betydelsefulla personer. När en person slutar missbruka 

finns det en risk för att bli väldigt ensam och för att klara alla de utmaningar som följer 

så är det viktigt att man får stöd genom hela processen (Skårner, 2012)  

Förhållningssätt 

Holm (2001) definierar professionell förhållning som en ständig strävan att i 

behandlingen styras av det som på kort och lång sikt gynnar klienten, inte av 

behandlarens egna behov, känslor och impulser. Att hålla ett professionellt 

förhållningssätt innebär att visa respekt, intresse, ödmjukhet, medmänsklighet, empati 

och ett personligt bemötande.  

Billqvist och Skårner (2009) beskriver tydligt att klienten ska bemötas som en unik 

person. För att klienterna har kommit till ett ställe av samma anledning betyder inte det 

att de behöver bli bemötta likadant eller överhuvudtaget vara samma person. Alla är 

olika oavsett missbruk och som behandlare ska du både kunna se till de yttre och inre 

faktorerna för att det ska bli ett så gott bemötande som möjligt. 
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Som behandlare är det viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt i mötet med 

klienter. Det kan innebära att man ska ha ett empatiskt tänkande och inte vara dömande. 

Det är viktigt att vara medveten om sina egna värderingar så att inte de blir styrande i 

behandlingsarbetet. Personalens förhållningssätt kan ha en avgörande betydelse för hur 

öppna klienterna kommer att vara om sina upplevelser och erfarenheter. Det är viktigt 

att personalen får en rättvis bild av klienten så att bästa möjliga stöd kan ges. Målet är 

att klienterna ska känna sig trygga och inte känna obehag gentemot att vara öppna om 

sin sexualitet. På så sätt kan de lättare erhålla sig kunskap, färdigheter och 

förhållningssätt som rör sexualitet. Mycket kretsar kring behandlarens egen syn på 

sexualitet och hur pass trygg personen är i sig själv. Även om det inte finns möjlighet 

till att diskutera kring ämnet så har förhållningssättet ändå en stor betydelse. Mycket 

märks genom ansiktsuttryck, tonläge och kroppsspråk. Du som behandlare kan med ett 

lyhört och respektfullt bemötande förstärka klienternas sexuella identitet (Statens 

institutionsstyrelse, 2010). 

 

Bohlin och Eklund (2013) definierar empati som att leva sig in i en annan människas 

tankar och känslor genom att se hennes situation utifrån hennes sätt att se den. Rökenes 

och Hanssen (2007) menar att med empati ska man kunna leva sig in i den andres inre 

subjektiva upplevelser samtidigt som det ska präglas av avstånd och avgränsningar. 

Inom behandlingsarbete spelar empati en stor och viktig roll. Om behandlaren bemöter 

klienten med ett empatiskt tänkande uppstår andra reaktioner av känslor och upplevelser 

än när samma upplevelser bemöts utifrån med bara en förklaring. Det är viktigt som 

behandlare att ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt för att kunna uppfatta andras 

upplevelser och erfarenheter. Empati innebär inte att vi ska uppleva samma sak som den 

andre, utan det handlar om förmågan att förstå den andres värld utifrån sitt eget 

perspektiv och detta görs genom att lyssna, förstå och vara bekräftande. 

 

Holm (2001) beskriver professionell hållning utifrån ett empatiskt synsätt. Det innebär 

att försöka sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och psykiska situation. 

En behandlare med ett empatiskt tänkande har större möjlighet att se vad som ligger 

bakom den hjälpsökandes beteende, provokationer eller beroendehållning. Detta leder 

till att behandlaren har en större möjlighet till att agera på ett sätt som är anpassat efter 

den andres behov och inte styrt av de egna känslorna. Relationen mellan klient och 

behandlare är viktig för att ge klienten den trygghet han eller hon behöver och det 

innebär att relationen måste baseras på respekt. 

Relationskompetens  

Rökenes och Hanssen (2007) beskriver relationskompetens som att känna sig själv, 

förstå den andres upplevelser samt att förstå vad som händer i samspelet med den andre. 

Som professionell ska man kunna gå in i en relation och förhålla sig på ett sätt som gör 

att det blir bäst för den andre. Det är viktigt att man ser människan som ett subjekt, en 

medmänniska och att man visar respekt för personens integritet och självbestämmande. 

I första hand ska behandlaren ta hänsyn till klientens behov och inte tillgodose sina egna 

på den andres bekostnad. Relationskompetens kan även handla om att behandlaren ska 

kunna finna sig själv och veta hur man fungerar tillsammans med andra människor. En 

behandlare som inte funnit sig själv kommer i slutändan har det svårt att försöka hjälpa 

någon annan att göra detsamma.  
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Rökenes & Hanssen (2007) beskriver hur du som behandlare skapar en bra relation till 

din klient och hur en relation uppstår. En god relation har sin grund på samverkan som 

skapar tillit, trygghet, anknytning, känna sig förstådd och även trovärdighet. När 

samverkan har nått en punkt som känns bra och fungerande växer relationen framåt och 

skapar en samverkanscirkel som sedan förstärker de olika parterna emellan. 

 

Rökenes och Hanssen (2007) beskriver intersubjektivitet som en delad upplevelse 

mellan olika individer i sociala situationer. Dessa personer ingår i en dialog där de är 

aktiva, delar med sig och lever sig in i varandras psykologiska tillstånd. Intersubjektiv 

gemenskap uppstår i dialog tillsammans med andra. Dialogerna leder till olika impulser 

av reaktioner för att visa förståelse för andra, på så sätt blir vi mer medvetna om oss 

själva och kan sätta oss in och förstå andra personer. Personerna i gemenskapen möts 

och delar en verklighet, men det behöver inte alltid handla om enighet utan kan omfatta 

mångfald. Intersubjektiviteten förutsätter att behandlaren har ett öppet och genomtänkt 

förhållningssätt till sig själv och sitt sätt att se och uppfatta vad klienten säger. 

 

Kommunikation 

Nilsson och Waldermarson (2007) belyser kommunikation på ett sätt som gör det 

möjligt att möta andra människor och det är genom kommunikationen som vi visar hur 

vi uppfattar och reagerar på den person som vi samtalar med. Genom att själv ha en bra 

självkänsla kan medföra att vi tolkar andra människor mer positivt och att vi blir mer 

accepterande mot andra. Det kan också medföra att vi fungerar mer kreativt med andra 

människor och skapar ett bra klimat i relationerna till dem. För att kommunikationen 

ska fungera så bra som möjligt så är det nödvändigt att komma överens om vilken 

relation man har till varandra.  

 

Professionella och stödjande samtal handlar om att inte blanda in sina egna känslor och 

problem, utan att kunna lyssna på den andre och använda sig själv som ett redskap för 

en annan individs skull. De professionella samtalens mål är bland annat att kunna ge 

stöd, hantera olika typer av problematik, skapa delaktighet och förmedla information 

(Nilsson och Waldermarson, 2007).  

 

Vad som innefattar svåra samtal skiljer sig från individ till individ. Det kan handla om 

att relationen mellan två människor gör att det blir svårt att prata om något, att man är 

rädd för hur den andra personen ska reagera, om samtalsämnet känns svårt eller om man 

är rädd för att inte kunna hantera samtalet på grund av bristande kunskap om det man 

ska prata om. När man ska arbeta med svåra samtal så finns det vissa strukturer att följa 

för att underlätta för sig. Använda sig av öppna frågor, göra uppläggningen av samtalet 

tydligt för den andre, visa att man är ute efter att reda ut saker tillsammans och att man 

inte är där för att anklaga. Gå aldrig in i en argumentation då det inte handlar om någon 

maktutövning utan snarare mer om samtal och samspel (Nilsson och Waldermarsson, 

2007).  

Tidigare forskning 

Skårner (2001) belyser vikten av att ingå i relationer med andra människor då det är en 

stor och central del i många människor liv. Människors livssituationer påverkas mycket 
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av både när- och frånvaro av olika slags relationer. En relation kan kännetecknas av 

stabilitet, närhet, förhoppningar och intensitet samtidigt som den kan bestå av 

besvikelser och destruktivitet. Ett missbruk påverkar människors relationer på olika sätt. 

De kan präglas av ambivalens och instabila relationer som utgör en trygghet i en otrygg 

värld.  

 

För uppbyggnaden av ett missbruksfritt socialt liv är en av de viktigaste faktorerna 

meningsfulla och stödjande relationer till andra människor. Därför är det viktigt att man 

inkluderar klientens sociala nätverk i behandlingsarbetet. En svårighet när man har en 

nära relation till någon som också missbrukar är att det förstärker tillhörigheten till 

missbruksvärlden. Det innebär att det blir svårare att sluta missbruka om man också 

måste välja bort nära och betydelsefulla personer. När en person slutar missbruka finns 

det en risk för att bli väldigt ensam och för att klara alla de utmaningar som följer så är 

det viktigt att man får stöd genom hela processen (Skårner, 2012)  

 

Morrissette (2010) beskriver att par som kämpar med någon typ av missbruk ofta 

upplever ett emotionellt tillbakadragande från sin partner, lever ett parallellt liv och 

upplever att relationen blir frånvarande av tillgivenhet. De glider längre ifrån varandra, 

som gör att de misslyckas med att bygga upp grundläggande vänskap och tillgivenhet 

och därmed blir alltmer avlägsna och ensamma. I huvudsak lever båda parter i 

förnekelse och beklagar att de har förlorat den person de först förälskade sig i. 

Morrissette (2010) belyser även att klienter som söker behandling för missbruk tenderar 

att vara känslomässigt avtrubbade, har förhöjda nivåer av ångest, och har högre nivåer 

av rädsla för intimitet. Författaren tar även upp frågan om anknytningsteori i relation till 

missbruk och påtalar att personer som missbrukar uppfattar drogen som ett säkert 

underlag och därmed har möjlighet att dra sig ur sina nära relationer och intimitet.  

 

I en undersökning kom Svensson och Skårner (2014) fram till att många personer som 

lämnar ett problematiskt missbruk ofta upplever problem med sexualiteten i den nya 

livssituationen. Den behandling som de har deltagit i har inte gett dem någon hjälp för 

att hantera eventuella sexuella problem, vare sig problemen är relaterade till missbruket 

eller om det är allmänna upp- och nedgångar avseende den sexuella lusten som sker för 

alla människor. Den konsekvens som kan bli av detta är att det finns en risk för återfall 

för de personer som upplever att sexualiteten var bättre under missbruket än när de 

lämnat missbruket. Därför menar de även att de borde få en större plats inom 

missbruksbehandlingen. Om man bara fokuserar på själva drogen under en behandling 

så finns risken att man missar alla andra viktiga problemområden som kan dyka upp för 

vilken människa som helst.  

 

Behandlingsprogram borde lägga mer tid på att fokusera på olika frågor som innefattar 

sex och droger så att de blir lättare att hantera för klienten. För att gynna förbättrandet 

av behandlingsresultat krävs det att behandlare är medvetna om vad som behövs i 

behandling, samt är delaktiga i att driva fram utvecklandet och genomförandet av att 

inkludera frågor som rör sex och droger och på vilket sätt de är sammankopplade 

(Rawson, 2002). 

 

Svensson och Skårner (2014) tar upp hur tolvstegsprogrammet ser på sexualitet. Där får 

klienten som råd att helt avstå från sexuella relationer under första året som drogfri, men 
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man får däremot inte någon hjälp eller information om hur man ska kunna hantera sin 

sexualitet. Författarna menar att behandlingshemmen ibland kan ses som ett kloster där 

intima handlingar ses som ett normbrott. Detta leder till att det inte ges någon positiv 

bild av sexualitet i behandling och att det istället ses som något negativt.  

 

Brandenburg och Britzer (2009) menar att det är betydelsefullt att den professionella är 

öppen och kommunicerar på ett bra sätt när klienten talar om sin sexualitet. Det är 

viktigt att de som ska samtala om detta har kunskap om ämnet och om hur man ska 

prata om det. Vidare nämner författarna att det har visat sig att klienter hellre tar emot 

information om sexualitet från personer som är bekväma att prata om det. Det är viktigt 

att den professionella lyssnar aktivt, visar att man är öppen och intresserad av att höra 

klienten, visar respekt, att man inte är dömande och att man kan hantera klientens olika 

känslor som till exempel skam. Klienten kan ibland känna att det kan vara svårt att prata 

om sexualitet och det kan bero på olika orsaker. Några av orsakerna kan vara att 

klienten skäms, man är rädd för hur den professionella ska se på en, man tror att de inte 

har tid att samtala om det eller att klienter tror att det inte finns något att göra om man 

har problem med sin sexualitet.  

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka några behandlares erfarenheter och upplevelser av 

att inkludera frågor om sexualitet och relationer i missbruksbehandling samt se om det 

finns några faktorer som kan vara hindrande respektive främjande när det gäller att 

ställa dessa frågor. 

 Vilka erfarenheter har behandlare av att inkludera frågor om sexualitet och 

relationer i missbruksbehandling? 

 Vilka faktorer är hindrande samt främjande när det gäller att inkludera frågor om 

sexualitet och relationer i missbruksbehandling? 

Många yrkesverksamma inom behandlingsarbete väljer att inte beröra ämnet sexualitet 

då de känner sig obekväma eller inte vet hur de ska prata om det. Eftersom att relationer 

och sexualitet är en stor del av människans liv tror vi att det är viktigt att man frågar om 

dessa ämnen i behandling. 

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig på von Wrights (2000) pedagogiska 

rekonstruktion av Meads teori och människors intersubjektivitet och det relationella och 

punktuella perspektivet. von Wright (2000) förklarar intersubjektivitet på följande sätt: 

deltagarna i en interaktionssituation möts i kommunikation och delar en verklighet som 

kommer till dem ur detta möte. Intersubjektivitet handlar alltså om det som sker mellan 

minst två människor. 

Punktuella perspektivet 

von Wright (2000) beskriver det punktuella perspektivet som en individcentrerad 

subjektsuppfattning där enskilda individer och deras beståndsdelar utgör grundheten för 

analysen och den kommunikation som sker mellan människor förstås som ett samspel 
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mellan fristående subjekt. Utifrån det punktuella perspektivet ser man inte vem klienten 

är utan istället vad. Ett punktuellt perspektiv, från både behandlare och lärare, kan leda 

till att man uppfattar sig själv som centrum i de olika processerna. Om man ser sig själv 

utifrån punktuella termer så kan det tolkas och stärka en egocentrisk jaguppfattning och 

utifrån behandlarens perspektiv menas det att han eller hon ser på sig själv som expert. 

Till skillnad från det relationella perspektivet så utbyter man inte här information, jag 

får information, men ger inget tillbaka. I det punktuella perspektivet lägger man inte 

vikten på relationer personer emellan utan det handlar mer om en 

envägskommunikation. I behandlingsarbete kan det handla om att arbeta efter manualer 

eller mallar där behandlaren styr mötet.  

von Wright (2000) belyser detta på ett bra sätt, att det som är utmärkande för det 

relationella perspektivet är dess dubbelsidighet som gör att man inte sätter det 

punktuella som en motsats, utan som en infallsvinkel. 

Relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet tittar inte bara på den enskilda individen utan där tittar man 

på relationen mellan andra människor. Subjektiviteten blir inte enskilda egenskaper som 

i det punktuella perspektivet utan här blir det de handlingar som framträder i relationer 

mellan människor (von Wright, 2000).  

von Wright (2000) skriver att utifrån ett relationellt fenomen kan behovet av att bli sedd 

förstås som en vilja om delaktighet, och genom att bjuda in någon till delaktigheten blir 

behovet omförhandlat i den sociala situationen. Det relationella perspektivet ser till att 

behandlaren avstår från omdömet av klienten och istället ser till vem hon är. Med det 

menar hon att det relationella perspektivet ser klienten för vem hon är och 

uppmärksammar klientens unika individualitet oavsett klassifikationer. Detta gör att 

klienten kan bidra till att ge större tolkningsutrymme. När behandlaren är nyfiken på en 

klient och vill veta mer om vem hon är så hittar man inte svaret i denna person, utan i 

den relation som skapas mellan dem i deras gemensamma handlingar, 

intersubjektiviteten. Relationellt perspektiv kan diskuteras utifrån sina egna åsikter och 

värderingar. Man diskuterar med varandra och lär sig av varandra, man utbyter kunskap 

och information. 

Metod 
I detta avsnitt kommer studiens val av metod för att uppnå syftet och frågeställningen 

att beskrivas. Studiens metodologiska utgångspunkt är hermeneutiken och för att samla 

in material till studien har kvalitativa intervjuer använts. 

 

Metodologiska utgångspunkter 

Thurén (2007) belyser två huvudinriktningar inom vetenskapsteori och dessa är 

hermeneutiken och positivismen. Hermeneutiken handlar om att få förståelse för 

människor och resultatet av människors handlingar till skillnad från positivismen som 

handlar om att få en förklaring till människors handlingar. Positivismen söker efter 

säker kunskap som man får genom människans fem sinnen. Utöver ett empiriskt och 

logiskt tänkande har även hermeneutiken inkännande och empati (Thurén, 2007). 
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När man ska tolka ur ett hermeneutiskt perspektiv kan det belysas av fyra principer. Den 

första går ut på att hela tiden variera mellan helhet och delar, att delarna tolkas ur 

textens helhet och sedan tolkas helheten från textens tolkade delar. Den andra principen 

handlar om att när man kommit fram till ett sammanhang i texten avslutas tolkningen. 

Den tredje principen innebär att man testar de delar man tolkat i jämförelse med hela 

texten, vilket i sin tur kan leda till att man lättare förstår innebörden av respondentens 

uttalanden. Den sista principen handlar om att utifrån sitt eget sammanhang förstå 

texten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Den metodologiska utgångspunkten i studien kommer att vara hermeneutiken eftersom 

att den innefattar och belyser människors handlingar, upplevelser och känslor till 

skillnad från positivismen som eftersträvar säker kunskap. Hermeneutiken är viktig för 

denna studie eftersom att vi vill ha svar på människors egna upplevelser och 

erfarenheter och det hade inte varit lika lätt att få svar på genom en kvantitativ studie. 

Hermeneutik som tradition passar bättre när man är ute efter upplevelser än den 

positivistiska som mer är ute efter data och hård fakta.  

Kvalitativ ansats 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats då vi använde oss av semi-

strukturerade intervjuer. Genom att använda sig av kvalitativ metod kan man få svar på 

människors egna upplevelser och erfarenheter, vilket inte hade varit lika lätt om man 

gjort studien utifrån en kvantitativ metod.  

Bryman (2011) menar att den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

är att kvalitativa studier kännetecknas av att forskningen är inriktad på ord och 

förståelse, medan kvantitativa studier framförs i siffror och analyser. Det finns många 

möjliga metoder inom den kvalitativa forskningen, såsom intervjuer i olika former, 

observation, fältarbete, bildbaserad forskning, arkivforskning/dokumentstudier och 

diskursanalyser.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att det är vanligt att forskare som använder sig utav 

kvalitativa metoder utformar och tillämpar sina egna tolkningar. De anser vidare att för 

att bli en bra kvalitativ forskare ska man ha en god överblick över hela kvalitativa 

forskningsfältet och att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin egen variant av 

metod. 

 

Bryman (2011) belyser fem olika steg i en kvalitativ undersökning. Under det första 

steget diskuterades olika frågeställningar fram och tillbaka som kunde vara relevanta för 

studien. Nästa steg var att hitta lämpliga verksamheter och intervjupersoner som var 

villiga att delta som skulle passa studiens problemområde.  När vi fått tag i fyra 

intervjupersoner och intervjuat dessa så började transkriberingen och sedan analysen av 

den för att kunna få ett resultat. Vidare jämfördes och diskuterades det insamlade 

materialet med den litteratur och tidigare forskning som finns med i studien.  När alla 

dessa delar var färdiga kunde studiens frågeställning och syfte specificeras.  

 

Den kritik som finns mot den kvalitativa forskningen är att de ibland är för subjektiva, 

det vill säga att de ofta innehåller forskarnas egna uppfattningar om vad som är viktigt 

och betydelsefullt eller inte. Det är även svårt att replikera en kvalitativ studie eftersom 

att det är forskaren som är det viktigaste redskapet när det gäller att samla in data och 
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för att det som observeras ofta beror på forskarens egna intressen. Det finns också 

problem med att generalisera kvalitativa studier då undersökningen ofta sker med ett få 

antal personer vid ett visst område eller en viss verksamhet. Det kan vara svårt att exakt 

få reda på hur forskaren har kommit fram till sina svar då det inte finns noggrant 

beskrivet hur forskaren valt ut olika undersökningspersoner (Bryman, 2011). 

 

Vi valde att arbeta utefter en kvalitativ metod eftersom att vi intresserar oss för 

personliga erfarenheter och upplevelser av att arbeta med den här typen av frågor. 

Utifrån vår kvalitativa studie är det möjligt att få kunskap om hur ämnet sexualitet 

hanteras och samtalas om på olika verksamheter genom att belysa några behandlares 

erfarenheter och upplevelser av att inkludera dessa ämnen i missbruksbehandling. 

Skulle det visa sig att det är något behandlarna inte pratar om så är det också ett resultat 

i sig.  

Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) tar upp den kvalitativa forskningens olika kvalitetskriterier som är 

tillförlitlighet och äkthet. Dessa är alltså motsatsen till den kvantitativa forskningens 

validitet och reliabilitet.  

Inom tillförlitlighet finns de fyra olika kriterier:  

 

Trovärdighet (“credibility”): handlar om att skapa en trovärdighet i både beskrivningar 

och resultat. Resultatet ska skickas till de som intervjuats så de kan styrka att forskaren 

har uppfattat uppgifterna korrekt.  

Den slutgiltiga versionen av studien kommer att erbjudas de intervjudeltagare som har 

varit med. Studien har även granskats av handledare, andra studenter, ett par 

utomstående och kommer även att granskas av examinatorer.  

 

Pålitlighet (“dependability”): motsvarar kvantitativa forskningens reliabilitet. 

Pålitlighet handlar om att forskaren ska ha ett granskande synsätt och även utföra en 

detaljerad beskrivning av forskningsprocessens delar så som problemformulering, val 

av personer i undersökningen, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående 

analysen av data, etc. Under forskningens gång och när undersökningen börjar bli färdig 

kan även kollegor eller handledare fungera som en granskare som ska bedöma 

kvaliteten på den process som har valts och tillämpats.  

Hela forskningsprocessen har dokumenterats och den kommer att granskas av både 

handledare och examinatorer.  

Överförbarhet (“transferability”): innebär att forskaren gör en noggrann beskrivning 

av resultatet så att det är möjligt att överföra resultatet till ett annat sammanhang. 

Kvalitativa studier handlar om djup och inte om bredd. Med detta menas att fokus ligger 

på att producera täta eller fylliga redogörelser som sedan förser andra personer med 

databas som används till hjälp att bedöma om resultaten är överförbara till andra 

miljöer. 

För att göra resultatet överförbart har vi gjort en tydlig redogörelse av resultatet med 

hjälp av utförliga citat och deskriptiv text som har förtydligat innehållen av citaten. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera (“confirmability”): innebär att man ska agera på 

ett sätt som är rimligt, vara medveten om sin förförståelse samt perspektivmedvetenhet. 
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Motsvarar objektivitet, forskaren ska kunna lägga sina egna personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar åt sidan och inte låta det påverka utförandet och slutsatserna i 

undersökningen. 

Under hela arbetets gång har det diskuterats om värderingar för att bli medvetna om 

dessa och för att inte låta de påverka studiens resultat.  

 

Det andra kvalitetskriteriet inom kvalitativ forskning som är äkthet kan även det delas in 

i fem olika kriterier och de kommer att diskuteras i metoddiskussionen: 

 

Rättvis bild: handlar om att man ska ge undersökningen en rättvis bild av de olika 

åsikter och uppfattningar som man fått ut av de personer som har studerats. 

 

Ontologisk autenticitet: Handlar om ifall studien varit till en hjälp för 

intervjupersonerna att komma fram till en bättre förståelse av både sin sociala situation 

och den sociala miljö de lever i. 

 

Pedagogisk autenticitet: Handlar om ifall intervjupersonerna har fått en bättre bild av 

hur andra personer upplever saker och ting. 

 

Katalytisk autenticitet: Handlar om ifall intervjudeltagarna har kunnat förändra sin 

situation efter undersökningen.  

 

Taktisk autenticitet: Handlar om ifall intervjudeltagarna fått bättre möjligheter att 

vidta de åtgärder som krävs.  

 

 

Planering och genomförande 

Denna del kommer att beskriva på vilket sätt studien genomförts genom att förklara 

urval, avgränsningar, förberedelser, tillvägagångssätt, databearbetning, analysmetod 

samt insamling av data. 

Urval 

Vi valde att ta kontakt med tre olika verksamheter som på något sätt arbetar med 

människor som har missbruksproblematik. Vi tog kontakt med verksamheterna genom 

att ringa dit och informera om studien och tid för intervju kunde bokas redan under de 

första telefonsamtalen. Det var ingen respondent vi tog kontakt med som tackade nej till 

att delta utan alla var väldigt positivt inställda. Efter telefonsamtalet mejlades mer 

information där vi nämnde de teman som skulle tas upp under intervjun samt två 

bilagor, varav det ena var missivbrevet (se bilaga III) med de etiska riktlinjerna samt 

både våra, handledarens och examinatorernas kontaktuppgifter. Den andra bilagan som 

skickades var förfrågan om medverkan till examensarbetet (se bilaga II). Fyra 

intervjupersoner valdes och de arbetar alla som behandlare inom missbruksvården med 

klienter i åldrarna 18 år och uppåt. Alla intervjudeltagare har flera års erfarenhet inom 

detta område. Respondenterna var utbildade till skötare, alkohol- och drogterapeut, 

behandlingspedagog och en av dem hade läst en högskoleutbildning om vård och 
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missbruk. Intervjudeltagarna var i åldrarna 45-65 år. Verksamheterna vi har varit i 

kontakt med är behandlingshem och öppenvård i mindre kommuner i södra Sverige. 

Intervjuerna har skett på respektive verksamhet. Den urvalsmetod som studien använts 

av är målinriktat urval som innebär att urvalet görs utifrån en önskan om att intervjua 

personer som är relevanta för studiens problemområde (Bryman, 2011).  

Avgränsningar 

Vi gjorde en del avgränsningar när vi skulle ta kontakt med de olika verksamheterna då 

vi medvetet valde bort verksamheter som arbetade med ungdomar då vi ville ha kontakt 

med personer som arbetar med människor som är minst 18 år. Detta på grund av att vi 

tar upp ämnet sexualitet och vi tänkte att det fanns en risk att fokus skulle hamna mer på 

sexuella övergrepp om intervjudeltagarna arbetade med yngre personer. Vi avgränsade 

oss också på så sätt att vi bara ville kontakta verksamheter som inriktade sig mot 

missbruk och hade vi valt andra verksamheter så hade vi fått andra svar än det vi var ute 

efter.  

Förberedelser 

Inför undersökningen gjordes en intervjuguide med olika frågor som utgick från olika 

teman (Se bilaga I). Vi läste även på om de olika verksamheterna vi skulle besöka och 

läste litteratur som var relevant för det valda problemområdet. Innan intervjutillfällena 

ställde vi intervjufrågorna till varandra för att upptäcka eventuella brister som vi sedan 

justerade. 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna spelades in med hjälp av två telefoner för att inte missa viktig information 

som intervjudeltagaren delgav. Båda var aktiva under intervjun och utefter vad 

intervjudeltagaren berättade kunde sedan följdfrågor ställas som kunde ge ett mer 

utvecklande svar på frågorna. När intervjuerna var färdiga sparades dessa för att sedan 

kunna transkriberas. Under hela skrivprocessen har vi använt oss av Google docs som är 

ett dokument där båda författarna har tillgång till att skriva på samma dokument från 

olika datorer. 

Databearbetning och analysmetod 

Genom att få in datainsamling användes semi-strukturerade intervjuer. Det gav ett mer 

fritt utrymme för deltagarna att berätta om den kunskap och de erfarenheter som de 

besitter. Studiens intervjuanalys användes av meningskoncentrering och enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) sker detta genom att man gör kortare formuleringar utav det som 

intervjudeltagarna har berättat. När man använder sig av meningskoncentrering kan man 

analysera intervjuerna genom att hitta meningsenheter och sedan utveckliga olika 

huvudteman. Analysen av intervjun sker genom fem olika steg: 

 

1.   I det första steget ska man få en känsla av helhet och detta sker genom att texterna läses 

och bearbetas många gånger (Kvale & Brinkmann, 2009). Texterna som arbetats fram 

lästes noggrant flera gånger och detta gjordes på två olika håll för att se det från olika 

perspektiv och för att inte missa viktig information. 
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2.   I det andra steget ska de naturliga meningsenheterna i texterna fastställas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Denna del gjordes också till en början på två olika håll då. Viktiga 

och relevanta delar ur texterna ströks under med överstrykningspenna 

 

3.   I nästa steg ska olika teman och rubriker formuleras utifrån de meningar som tidigare 

fastställts (Kvale & Brinkmann, 2009). De viktigaste meningarna som arbetats fram 

fördelade vi tillsammans in i olika teman. 

 

4.   I det fjärde steget ska frågor ställas till de meningar som arbetats fram utifrån studiens 

syfte och frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009). Resultatet lästes ett antal gånger 

och utefter de material vi fått fram ändrades frågeställningen till en mer passande fråga 

som resultatet svarade på. 

 

5.   I det femte och sista steget ska intervjuns centrala teman bindas samman (Kvale & 

Brinkmann, 2009). De teman som till en början formulerats fick ändras eftersom att det 

inte var någon tydlig struktur. Efter att de arbetats om var det lättare att börja med 

resultatet och det fanns en tydligare röd tråd och det underlättade när resultatet skulle 

sammanställas. 

Insamling av data 

De databaser som användes för att få fram artiklar från tidigare studier var Swepub, 

Academic Search Elite och psycINFO. Utifrån de artiklar vi hittade kunde vi sedan söka 

relevanta artiklar genom att leta i referenslistan, av de tidigare sökta artiklar, och hitta 

material till undersökningen. Vi har även använt oss utav Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog för att söka efter relevant litteratur som har kunnat användas till 

bakgrundsfakta. 

Forskningsetiska överväganden 

När man ska forska finns det fyra olika etiska riktlinjer som man måste ta hänsyn till. 

Det innebär att forskaren har ett etiskt ansvar inför sina undersökningspersoner och 

syftet med det är att deltagarna inte ska lida någon skada av att delta i undersökningen 

samt att man ska visa största möjliga respekt för varje deltagare (Vetenskapsrådet, 

2011). 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att man ska informera om sin undersökning och syftet med 

den samt hur undersökningen ska genomföras. Man ska tydligt redogöra att det är 

frivilligt att delta och att man när som helst får dra sig ur. De uppgifter man får fram ska 

endast användas till forskningen och inte till något annat syfte. Man ska även informera 

om vilka risker och fördelar som kan vara förbundna med deltagandet (Vetenskapsrådet 

2011). 

Vid den första kontakten som skedde via telefon med respondenterna berättade vi om 

vilka vi var och vad vi studerar. Sedan förklarades uppsatsens syfte och en fråga om de 

var intresserade av att delta. Efter den första kontakten mejlades missivbrevet och även 

en förfrågan om deltagande. 
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Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet menas med att forskaren inhämtar samtycke från samtliga deltagare 

där de känner att de själva bestämmer om sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). 

Muntlig information delgavs intervjupersonerna om att de själva bestämmer över sitt 

deltagande. I missivbrevet som mejlades ut till alla intervjudeltagare fanns även 

information om de olika etiska riktlinjerna.  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om personerna som deltar ska 

förvaras på ett ställe där obehöriga inte kan ta del av dem. Det är viktigt att tänka på att 

man inte lovar full sekretess eller att ingen annan kommer att läsa eller ta del av deras 

uppgifter som man får fram eftersom det finns en risk att till exempel handledaren 

kommer att ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2011). 

Respondenterna fick tydlig information att ingen annan än vi skulle få ta del av 

inspelningsmaterialet, möjligtvis handledaren om det skulle behövas och det 

accepterade alla deltagare. De blev även informerade om att inga namn på varken 

deltagare eller verksamheter skulle finnas med på grund av att ingen skulle känna igen 

dessa.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter man fått fram endast ska användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

Information om att materialet vi får in endast ska användas till vår studie och ingenting 

annat delgavs till respondenterna.  

RESULTAT 
Resultatet är baserat på de fyra intervjuer som har genomförts. Vi har valt att använda 

oss av fiktiva namn då vi inte vill riskera intervjupersonernas identitet. Alla 

intervjupersoner arbetar som behandlare inom missbruksvården med klienter i åldrarna 

18 år och uppåt. Alla intervjudeltagare har flera års erfarenhet inom området och har 

även olika utbildningar. Verksamheterna vi har varit i kontakt med är behandlingshem 

och öppenvård i mindre kommuner i södra Sverige och intervjuerna har skett på 

respektive verksamhet. Utifrån analysen visas det tydligt att respondenterna har olika 

erfarenheter och upplevelser av hur ämnen som sexualitet och relationer upplevs av 

olika klienter. I vissa fall skiljer sig deras uppfattningar om hur de tänker och ser på 

bemötandet gentemot klienterna. 

I detta avsnitt kommer intervjuernas innehåll att redovisas. De teman som valts är svårt 

att fråga samt viktigt att fråga med innehållande underrubriker för att göra resultatet så 

tydligt som möjligt.  

Svårt att fråga 

Integritet 

Några respondenter menar att sexualitet är ett ämne som inte många människor pratar 

om och att det kan bero på olika orsaker. Om behandlaren tror att klienten inte vill prata 
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om det så är risken att man inte ställer några frågor om det. Skulle det förekomma 

frågor om det från klientens sida är det viktigt att behandlaren möter klienten där han 

eller hon är. 

Det händer att vi ställer frågor om sexualitet men det är inte ofta. Alltså 

klienterna är ju på något vis normala människor och man känner såhär 

att även om man jobbar rätt intensivt med dem så pratar inte folk så 

himla mycket om sexualitet. Om det förekommer en sådan fråga så 

försöker man vara så saklig som möjligt i det. Jag menar, sexualitet är 

ju jättebred, jag ska inte säga problematik för det behöver det inte vara, 

men då får man bemöta dem på det planet dom är. (Per) 

Respondenterna menar att sexualitet för många personer kan ses som ett känsligt 

ämne och det kan vara en anledning till att man inte vill diskutera om det. En del 

av intervjupersonerna menar att generation och kön kan spela en stor roll om hur 

villig klienten är för att öppna upp sig och prata om ämnen som anses vara 

privata och känsliga för många. 

Att prata eller ställa frågor om sexualitet förekommer inte alls mycket 

hos oss. De behöver ju sådant, närhet och ömhet, det behöver ju alla. 

Jag tror att om vi hamnar i sådana situationer så kanske man kan prata 

om det, men för många av våra klienter tror jag inte många pratar om 

det för att det är ett känsligt ämne för många. Jag tror mycket handlar 

om att de inte tar upp ämnet och att man inte pratar om sina privata 

känslor med någon utomstående. Vi har en del män här och de kanske 

hellre isåfall tar upp det med en manlig behandlare och att kvinnorna 

hellre tar upp det med en kvinnlig behandlare att det kan vara så skulle 

jag tro. Med en viss generation är det mer troligt. Jag måste säga att det 

är inte många gånger jag fått den frågan som behandlare. (Karin) 

Bemötande 

Att bemöta sina klienter på rätt sätt kan ibland kännas svårt, enligt en del av respondenterna, 

då alla har olika bakgrund till varför deras liv blivit som de blivit. Det gör att många inte 

känner att de har blivit rättvist bemötta av samhället och de sätter upp en mur mot folk som 

kommer i deras närhet. Vilken inställning klienten har när han/ hon kommer till behandling 

kan ha en stor betydelse för hur behandlaren kommer bemöta denne. 

Det finns ju många svårigheter egentligen. Alla har ju haft ett tufft liv 

och det är ju dem det sparkas på i samhället och då är det ju inte lätt att 

bygga upp en relation då när de förväntar sig från början att de ska bli 

sparkade på igen, så att liksom bryta den muren kan vara problematiskt. 

(Per) 

Respondenten menar att klientens syn på behandlarna eller till den verksamhet de 

har blivit hänvisade till har också en betydelse för hur mötet ska bli. Är klienten 

från början negativt inställd så kan det vara svårt att skapa en bra relation eller att 

fortsätta arbeta vidare. 

Det som kan vara ett hinder är väl patienten själv då, tycker jag. Det är 

väl det. För det har man ju haft ibland, patienter som kommer in och 

absolut inte vill och tycker att det är bara är skit som inte kommer mer 



 

16 

 

än en gång, punkt slut och sen är de borta. Det är väl det då. Deras syn 

på oss helt enkelt. (Ann) 

När klienterna inte är tillräckligt motiverade till att göra någon förändring menar 

respondenten att det är väldigt svårt att fortsätta behandlingsarbetet. 

Behandlarens främsta uppgift blir då att finnas där för klienterna, visa att de bryr 

sig och göra det bästa möjliga för klienten. 

Svårigheter finns det ju i allt, men det beror på klienterna hur villiga de 

är att ta emot hjälp och hur motiverade de är om de inte har det så blir 

ju det en svårighet i sig. Då finns det inte mycket att göra som 

behandlare. De kanske bara kommer hit för att vara nyktra en månad 

och sen hem och dricka igen och då finns där ingen motivation. Då är 

det upp till oss och försöka göra den här tiden så den blir så bra som 

möjligt, att de blir sedda och ge dem värdighet för det är något som vi 

alla behöver. (Karin) 

Rädd att fråga 

En av respondenterna menar att behandlare ibland kan vara rädda för att ställa svåra 

frågor för att de aldrig testat tidigare eller för att de inte riktigt vet vad det ska få för 

svar från klienten. Behandlarens egen syn på ämnet spelar en stor roll för om frågor ska 

ställas eller inte. 

Om vi skulle ställa frågor om sexualitet tror jag att många skulle säga 

att detta vill inte jag prata med dig om för det har väl inget med 

missbruket att göra, kan jag tänka mig att de säger.  Förhoppningsvis 

önskar man ju att klienten tar upp det om han/hon skulle ha nått 

problem om det. Jag tror att det kan vara väldigt individuellt. Det kan 

absolut finnas en risk att de inte pratar om det för att de inte fått frågan, 

så kan det ju vara. (Karin) 

Flera respondenter menar att det möjligtvis skulle behöva ställas mer frågor om 

ämnet sexualitet, men det finns en rädsla för att klienten skulle tappa förtroendet 

för behandlaren om han eller hon skulle börja prata om detta och därför är det 

upp till klienterna om de börjar prata om det eller inte. Hur man själv ser på 

ämnet kan också ha en avgörande betydelse för om man vill prata om det eller 

inte. 

I vissa lägen kanske jag önskade att man pratade mer om det men sen är 

det ju fortfarande tabubelagt ämne ju. Jag är själv inte skrajsen att 

prata om det men som jag sa innan så tar jag inte upp det heller, utan 

det måste ju ligga hos dom. Det är möjligt att de hade tappat förtroendet 

för mig. Det är därför jag vill att det ska komma ifrån dem. Jag är inte 

säker på att det hade varit så men det är mina tankar om det. (Per) 

Sociala relationer 

Alla människor har relationer som på något sätt påverkar oss. Många personer som har 

någon typ av missbruksproblematik har ofta problem med sina relationer eller också 

förlorat många relationer. Det är därför viktigt att inte exkludera arbetet med relationer 

eftersom att man behöver goda relationer och speciellt när man ska leva ett missbruks- 
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eller drogfritt liv. Respondenten menar att det ofta är upp till klienterna om det väljer att 

de vill arbeta med sina relationer eller inte då behandlarna menar att det kanske är för 

jobbigt för klienterna att prata om.  

Att ha problem med relationerna är vanligt hos oss. Relationerna är 

utbrända kan man väl säga och då uppstår ju också problemen. Många 

har ju inte så mycket relationer kvar av dem som är här hos oss. Många 

är ju så förstörda på det viset att de kanske har skiljt sig för att 

missbruket har varit i vägen och att familjen inte har orkat med det. 

Många av våra klienter har varit i missbruk i massor av år och de har 

bränt de mesta av sina relationer, men det är inte så att vi kan säga att 

varje klient har relationer att jobba med. Att ställa frågor om relationer 

är ju jättesvårt. Asså de får ju välja det själva, vill de jobba med 

relationerna eller inte. Ibland kanske det här med relationerna känns 

jobbigt för dem och att de istället känner att de bara vill ta tag i det här 

med missbruket när man kommer hit och sen får det någonstans det här 

med relationerna komma när missbruket är mer stabilt. (Karin) 

Intervjupersonen menar att när det finns så många klienter som har problem med 

sina relationer får man se efter vart någonstans de är i sina relationer och se om 

det finns någon möjlighet till att fortsätta arbeta med dessa. Det finns en del 

personer som är utan relationer men av de personer som har sina kvar så har 

man lyckats arbeta vidare med dem. 

Alltså de som har relationerna kvar har ju nästan alla problem med 

relationer. Det knakar i fogarna alltid ju. Det är ju frågan om var de är i 

sina relationer och om det är på väg att ta slut eller om det finns någon 

möjlighet till att det ska fortsätta. Här är det väl inte så. Det har varit 

någon som har haft fasta relationer när vi har fortsatt och fått någon att 

arbeta med relationer. Annars är de flesta utan relationer här. (Per) 

Viktigt att fråga 

Arbetssätt 

Några av respondenterna som arbetar efter någon metod eller mall i behandlingsarbete 

har oftast ett antal frågor om sexualitet inkluderade men man ser en önskan om att det 

skulle behövas mycket mer frågor inom det ämnet. Fördelen med att arbeta utefter en 

mall är att det är strukturerade frågor, det är lättare att skapa en relation till klienten och 

det medför i sin tur att klienten har lättare för att skapa ett förtroende för behandlaren 

och en möjlighet till att öppna sig mer. Intervjupersonen ser sexualitet som en stor del 

av livet och att det därför är viktigt att våga ställa frågor om det. Vikten av att våga 

ställa svåra frågor kan för det mesta anses vara till en fördel för relationen mellan klient 

och behandlare. Om man som behandlare bjuder in till samtal om känsliga frågor visar 

man att det inte är något konstigt att prata om och både relationen och kommunikation 

kan bli mer ärlig och öppen. 

Jag vet att ni skrev om sexualitet. Det skulle jag vilja ha mer frågor om 

och det har jag påtalat många gånger, för det här med sexualiteten är 

det inte mycket om. Vi har diskuterat det lite på personalmöten, då har 

vi diskuterat om sexualitet och jag tror att alla tar upp det. Jag tror inte 
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att det är någon som inte gör det. Sen kanske man inte gör det varje 

gång men vi har det alltid i huvudet. Där tror jag att jag kan gå i god för 

alla. De mallar vi arbetar utefter är det bara fördelar med tycker jag. Ju 

mer man jobbar med dom ju bättre är de faktiskt för då får man en 

helhet. Man får ju inte allt givetvis, det kan man ju inte, men man får en 

relation till patienten och det är ju jätteviktigt. Då börjar man lära 

känna dom och de berättar ju saker ibland som dom aldrig har berättat 

för någon, det säger dom själva och det är verkligen något man får vara 

aktsam emot då. (Ann) 

På vilket sätt man arbetar eller vilken metod man arbetar utefter har oftast ingen 

större betydelse hos många av respondenterna, utan fokus ska ligga på 

bemötandet. Har man inte ett bra bemötande så spelar det inte någon roll vilken 

metod eller mall man arbetar efter. 

Tar till er det med bemötandet för det är jätte viktigt, sen häng inte upp 

er så mycket på metoder. Man kan ta till sig vissa delar av de olika 

metoderna, så som Motiverande samtal och KBT, men det viktigaste är 

att man hittar sin egen stil och ett eget bemötande. Det är jätteviktigt! 

(Bengt) 

Att kombinera arbets- och livserfarenheter ses som en styrka hos många av 

intervjupersonerna. Det går inte att säga vilken erfarenhet som är bättre än 

någon annan eftersom att det är så olika från person till person. Alla erfarenheter 

är bra erfarenheter.  

Det är ju en utav styrkorna här att det finns de som arbetar utifrån 

metoder. Jag arbetar utifrån min livserfarenhet och sen plus att jag 

under många år hade en utav de allra bästa handledarna man kunde ha 

när det gäller missbruk, Mats Fridell. (Per) 

Bemötande 

Flera av respondenterna menar att bemötandet oftast spelar en avgörande roll för vad 

man ska kunna samtala om. För att kunna skapa en god relation mellan behandlare och 

klient är det viktigt att behandlaren möter klienten där den är och att man inte försöker 

komma och bestämma över klienten.  

För att skapa verksamma relationer så krävs ju ett gott bemötande, att 

man inte kommer med pekpinnar, att man möter patienten där den är, att 

man inte skrämmer patienten. Se till att de får förtroende för en och det 

tror jag vi är ganska duktiga på. (Ann) 

Har man ett gott bemötande finns det goda chanser till att vägleda och motivera klienten 

åt rätt riktning. Några av intervjudeltagarna menar att bemötandet och förtroendet har 

större påverkan än vilken metod eller mall man arbetar efter. Ska man samtala om ett 

ämne som sexualitet så måste man visa klienten respekt.  

När det gäller frågor om sexualitet ska man bemöta detta med full 

respekt och inte påhoppat på något sätt. Det kommer inte naturligt 

förens den dagen eller stunden de själva känner ett förtroende för den 

som frågar. Oavsett vad du har för metod eller vilka du jobbar med så 

är det första bemötandet avgörande om du ska komma någonstans eller 
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inte. Bemöter du inte människan rätt så kan du lägga ner resten. Som 

Kirkegaard sa: “Om du vill föra en människa mot ett bestämt mål måste 

du finna henne där hon är och börjar just där och klarar du inte det kan 

du lägga ner”. (Bengt) 

Alla respondenter är överens om att man som behandlare ska vara en god 

lyssnare, vara lyhörd samt kunna motivera och vara ett stöd för klienten om man 

ska kunna skapa verksamma och goda relationer.  

För att skapa verksamma relationer ser jag att man som behandlare 

måste vara lyhörd och möta klienten där den är. Att vara en god 

lyssnare, stödja och motivera dem är viktiga bitar. (Karin) 

En av intervjupersonerna anser att se människor på samma sätt är en viktig del 

ur ett behandlingsperspektiv och försöka tänka på att det inte finns något som är 

bättre eller sämre hos människor som har hamnat fel. Man ska också vara 

medveten om att man är en medmänniska och hålla det utifrån ett professionellt 

förhållningssätt, så det inte blir en kompisrelation, men att man inte försöker 

vara någon annan än sig själv. 

Utifrån mitt sätt att se det så är det för det första att jag ser människor 

på samma sätt, det kanske låter som en klyscha i er apparat sen. De som 

känner mig vet att det är på det viset. Det är inget som är sämre eller 

bättre hos vissa människor som hamnar som de gör. Sen måste man veta 

att man är medmänniska, men man är inte kompis med dem och sen så 

är jag alltid mig själv, jag försöker aldrig bli någon annan. (Per) 

Våga fråga 

En del av respondenterna menar att det inte är ofta som en klient tar illa upp av att få 

frågor om sexualitet och relationer, det är snarare tvärtom att de faktiskt är öppna och 

inte har något problem att prata om det. Det är inte heller så svårt att ställa frågor om 

dessa ämnen eftersom att de är så viktiga delar i människors liv och många gånger 

kommer man in på ämnet ganska naturligt.  

Jag kan väl säga det, att jag har ställt frågor om sexualitet i alla fall. 

Sen ställer jag ju inte frågorna till alla heller, det är ju bara om jag 

märker och känner att det är någonting och då pratar vi om någonting 

och sen kommer det ganska naturligt. Jag tycker inte att det är så svårt, 

jag tycker inte det. Jag tycker det är viktigt. De brukar vara rätt öppna, 

det är ingen som blir kränkt. Jag har inte upplevt det. Jag tycker bara 

det är fördelar med att ta upp ett sådant ämne som sexualitet. Det är 

fördelar definitivt. Det måste man göra, för jag menar, det är en del av 

livet. Det kan man inte bara sticka under mattan med. Om man nu måste 

leva ifrån det och det får man ju göra ett eget val, men då måste man 

också få information om varför du inte kan ha ett sexualliv till exempel. 

Jag tycker det är skitviktigt. Det kanske är det enda som behövs för att 

de inte ska vara oroade för detta så jag tycker det är skitviktigt. Det är 

en del för att vi ska kunna leva.  (Ann) 

Eftersom att det är så många klienter som har farit illa på olika sätt så är det 

viktigt att man vågar fråga dem hur de mår och att man uppmärksammar deras 
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beteende och om det är något som är avvikande. Har man lyckats skapa ett 

förtroende för varandra så är det lättare att ställa frågor och då tänker man inte 

lika mycket på vad man kommer få för svar menar en av respondenterna. 

Många klienter har farit väldigt illa och känner sig inte trodda och då 

ska vi finnas där och hjälpa dem och vara vakna på deras mående och 

våga fråga hur de mår utan att vara rädd för hur de kommer reagera, 

man måste få ett bra förtroende för varandra. (Karin) 

Respondenten anser att det skulle vara nödvändigt och betydelsefullt att ställa frågor om 

sexualitet i missbruksbehandling. Pengar och tid är två faktorer som ses som hinder för 

att kunna göra detta då man känner att man aldrig hinner komma in på så djupa och 

viktiga ämnen utan att man istället främst fokuserar på att ordna med de praktiska 

bitarna.  

Jag tror absolut att frågor om sexualitet vore viktigt att ha med i 

behandlingen. Nu det tråkiga som har blivit är att allting handlar om 

pengar. I min värld är det ju på det viset att för att man ska komma 

någonstans så är det ju minst sex månader som gäller, som LVM:et har. 

Men när de blir beviljade en månad eller två månader och de inte har 

någon lägenhet och annat så hinner man aldrig komma in i det, därför 

att det blir bara de här praktiska bitarna. Man hinner liksom inte sitta 

ned och ta tag och i sådana viktiga saker som sexualitet. Det finns inte 

och det har dom inte i sin hjärna för de bryr sig bara om det rent 

praktiska. (Per) 

Sociala relationer och medberoende 

Respondenten belyser att relationer är en del av alla människors livssituation och borde 

vara inkluderat i behandlingen då det kan ha en stor påverkan och vara till stor hjälp och 

stöd under och efter behandlingsprocessen.  

Relationer är ju något man nästan kommer in på automatiskt så jag vet 

inte om jag kan säga att det är fördelar eller nackdelar. Det är ju en 

helhet när man jobbar med missbrukare och då får man ju ta in deras 

livssituation. Finns det då en relation och klienten vill att man arbetar 

med den, det finns ju dom som inte vill det heller, men de som vill så är 

det ju ett måste för det gäller ju att ge dom så mycket som man kan. 

(Per) 

När man lever i en relation med en person som har någon typ av 

missbruksproblematik så menar respondenten att alla närstående påverkas. Det 

kan leda till att de närstående tappar sin egen identitet och att personen som har 

missbruksproblematik tar över kontrollen. 

Har du en relation så är det alltid problem och de går in i ett 

medberoende. Man kan säga att det handlar om en känslomässig berg- 

och dalbana där man hoppar in i vagnen tillsammans och den dagen 

missbrukaren mår kemiskt bra så hänger familjen efter och mår bra, 

men åker vagnen ner och personen mår dåligt så känner familjen 

detsamma. Det beror helt på humörsvägningarna och att relationerna 

anpassas efter detta. Relationsbilden försvinner helt, det finns inga raka 
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och ärliga kommunikationer och när det har gått tillräckligt lång tid så 

tappar de anhöriga sin egen identitet och går in i medberoendeidentitet. 

I en sund familj är kommunikationen öppen och ärlig, den är ödmjuk 

och man är tacksam att man har den här familjen, de här syskonen, de 

här föräldrarna eller den här partnern och kommunikationen fungerar 

och det finns inget som står i vägen. (Bengt) 

Respondenten menar att en av många anledningar till att klienter har problem 

med sina relationer kan ha att göra med att många anhöriga inte längre känner 

något förtroende, utan att de istället styrs av de lögner och misslyckanden som 

tillkommer med missbruket. Istället för att se hopp om ett tillfrisknande får de 

närstående känslor av uppgivenhet och de ser inte längre möjlighet till en positiv 

förändring. 

De anhöriga måste ju flera gånger ta avstånd, för de hamnar ju i ett 

medberoende och då måste man välja själv att vissa saker får man nog 

stå åt sidan med. Jag jobbar med klienter som har haft anhöriga med på 

planeringarna, men det händer inte ofta. Många tar avstånd för de har 

tappat förtroendet och känner att de inte kan lita på personen efter varje 

misslyckande och det gör ont får de anhöriga och det gör att många inte 

orkar mer. (Karin) 

De anhöriga personer som finns till den som har missbruksproblematik är ofta arga, 

ledsna, besvikna och det finns ofta problem i relationen. Intervjupersonen menar att 

risken finns att de närstående går med i ett medberoende.  

De har nästan alltid problem med relationerna, det blir ju så. 

Närstående är ju ofta förbannade, det blir ju så. Det är ju alltid lite 

strul. Man märker det om man har en anhörig i rummet samtidigt som 

patienten så märker man en viss irritation. De försöker förstå den 

anhöriga men man märker en viss irritation ändå, det gör man. Många 

ställer ju upp för sina anhöriga, det gör de ju verkligen. Ibland kan man 

tycka att de går med i det här medberoendet. (Ann) 

Sammanfattning av resultat 

Intervjupersonerna är överens om att bemötande och relationen mellan klient och 

behandlare kan vara en avgörande faktor för vad man ska kunna prata om. De är även 

eniga om att det är viktigt att ställa frågor om relationer och att arbeta med dessa 

eftersom att många människor som har någon typ av missbruksproblematik ofta har 

problem med sina relationer. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på själva 

missbruket. Medberoende var även ett ämne som alla intervjupersoner berörde och 

kopplade samman med relationer, där de menar att de närstående som finns till 

människor som har missbruksproblematik ofta påverkas och blir identitetsförändrade på 

grund av personens upp- och nedgångar och därmed måste anpassa sig efter denne. 

Det som skiljer sig åt är att inte alla tar upp frågor om sexualitet, vilket till stor del kan 

bero på behandlarens egen syn på ämnet eller att de aldrig har testat och därför inte vet 

vilken respons de ska få av klienterna, samt att det inte finns tillräckligt med tid till att 

prata om ett sådant djupt ämne. De är däremot medvetna om att det skulle behöva pratas 

mer om sexualitet eftersom att det är en viktig del i livet.  
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De flesta arbetar utefter en metod eller mall där det inkluderas frågor om sexualitet och 

relationer och det är en fördel då det inte blir något konstigt att prata om. Om man 

arbetar efter sin egen erfarenhet och det man själv tycker är viktigt kanske man 

exkluderar vissa ämnen i samtal om man själv inte ser det som nödvändigt att diskutera.  

Teoretisk problematisering 

I detta avsnitt kommer resultatet problematiseras tillsammans med den teoretiska 

utgångspunkten. Resultatet kommer även här att relateras till den tidigare forskningen. 

I intervjuerna framkommer det att respondenterna talar gott om hur man bör bemöta 

sina klienter på ett sätt som bjuder in dem till en gemensam interaktion. Att visa respekt 

och möta klienten där han eller hon är gör det till en positiv gemenskap som sedan kan 

leda till en god interaktion. von Wright (2000) beskriver relationellt perspektiv som ett 

behov av att bli sedd som förstås som en vilja om delaktighet. Att bjuda in en person till 

delaktighet gör att behovet blir omförhandlat i den sociala situationen.  

Att se sina klienter som medmänniskor är något som betonas av alla respondenter, 

vikten av att inte ha några förutfattade meningar och att se sin klient för vem hon är, 

inte utifrån vart hon kommer ifrån eller vad för problem hon har. von Wright (2000) tar 

upp betydelsen av att behandlaren avstår från omdömet av klienten och istället ser till 

vem han eller hon är, utifrån det relationella perspektivet ser man till vem klienten är 

och uppmärksammar dennes unika personlighet och egenskaper oavsett vilken bakgrund 

och/eller problem de kommer ifrån.  

Rawson (2002) tar upp betydelsen av att inkludera frågor som innefattar sex och droger 

i missbruksbehandling, detta för att klienten ska bli mer medveten om frågorna och veta 

hur det ska hanteras. Han skriver även att behandlare ska vara medvetna om vikten av 

dessa frågor för att gynna till en förbättring av behandlingsresultaten. En av 

respondenterna belyser detta i intervjun, vikten av att inkludera frågor om sexualitet och 

relationer. Hon och hennes kollegor har flera gånger påtalat under personalmöten att det 

behövs fler frågor om sexualitet och att det är en viktig del att ta med i 

behandlingsarbetet i och med att det är något som ingår i alla människor livssituation. 

Detta förstärks även utav Skårner och Svensson (2014) som genom en undersökning 

kommit fram till att många klienter som lämnar sina problematiska missbruk ofta 

upplever problem med sexualiteten i den nya livssituationen. Många upplever att de inte 

fått den hjälp de behöver i behandlingen för att hantera de eventuella problem som 

inkluderar sexualitet. Konsekvensen som kan uppstå av detta är att det finns en risk för 

återfall, då klienterna upplever att deras sexualitet var bättre under missbruket.  

I intervjun framkommer det att en av respondenterna tar upp och belyser att 

kommunikationen i en sund familj är öppen och ärlig, den är ödmjuk och man är 

tacksam över att man har den familjen, de syskonen och den partnern man har. 

Kommunikationen fungerar och det finns inget som kan komma i vägen. Han nämner 

även att relationer som på något sätt inkluderar missbruk anpassas mycket efter 

personens humörsvängningar. Det resulteras i en känslomässig berg- och dalbana, mår 

personen dåligt mår de anhöriga dåligt och om personen mår bra så mår de anhöriga 

också bra. Skårner (2001) beskriver hur viktigt det är att ingå i relationer tillsammans 

med andra människor i och med att livssituationen påverkas mycket av när- och 

frånvaro av olika relationer. Stabilitet, närhet, intensitet och förhoppningar är några 

kännetecken av relation, samtidigt som den även kan bestå av besvikelser och 
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destruktivitet. Missbruk i relationer påverkar människor på många olika sätt. De kan 

präglas av instabila relationer och ambivalens som kan innebära en trygghet i en otrygg 

värld.  

En av respondenterna tar upp fördelar med att jobba utefter mallar och manualer, det 

bidrar till en helhet som sedan gör det lättare för behandlaren att skapa en relation till 

klienten. von Wright (2000) beskriver punktuellt perspektiv som en 

envägskommunikation där man inte lägger vikten på relationer. Det punktuella 

perspektivet ses som en infallsvinkel till det relationella perspektivet och inte som en 

motsats. Detta betyder att det punktuella perspektivet kan vara ett första steg till en 

blivande god relation.  

 

DISKUSSION 
Under följande rubrik kommer både metoddelen och resultatet att diskuteras. I 

metoddiskussionen kommer val av metod att diskuteras samt vad som kunde gjorts 

annorlunda. I resultatdiskussionen kommer tidigare forskning och studiens teoretiska 

utgångspunkt att jämföras med undersökningens resultat samt slutsatser av studien. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att få svar på missbruksbehandlares upplevelser och erfarenheter när 

det gäller att inkludera frågor om sexualitet och relationer i behandlingsarbete och 

genom intervjuerna som genomförts har studiens syfte uppnåtts. Studiens 

frågeställningar har ändrats flera gånger då de inte var så lätt att få svar på, samt att de 

var alldeles för breda.  

Det har varit en svårighet att skriva om sexualitet samtidigt som det har varit utmanande 

för oss då det är ett väldigt brett begrepp som många tolkar på olika sätt. Vi var rädda 

för att begreppet skulle kopplas samman med sexuella övergrepp och det var inte det vi 

ville undersöka. Det är också en av anledningarna till att vi valde att intervjua 

behandlare som arbetar med personer som är minst 18 år. Vi hittade sedan en definition 

som passade studien och det underlättade för oss under arbetets gång.  

Vi läste litteratur och tidigare forskning om vårt problemområde och vi läste in oss om 

de olika verksamheterna vi besökte. Det var inte lätt att hitta tidigare forskning inom 

detta område, dels för att det är ett så ganska outforskat område och dels för att vi borde 

ha använt oss av andra och mer passande sökord. När vi hade utformat vår intervjuguide 

så övade vi med varandra för att upptäcka eventuella brister. När artiklar om sexualitet 

söktes så handlade dessa mest om HIV, sexuella övergrepp eller sexmissbruk. Det var 

svårt att hitta litteratur om sexualitet och relationer i missbruksbehandling. Vi anser att 

vi har ställt rätt frågor eftersom att studiens syfte har uppnåtts och vi har fått svar på vår 

frågeställning vilket även bidrar till studiens äkthet samt överförbarhet då resultatet 

skulle kunna läggas in i en annan kontext. 

Val av teoretisk utgångspunkt var till en början svår att koppla till vår studie, då vi 

kände att det fanns flera teorier som skulle kunna passa vår studie. När vi sedan fick ett 

större grepp om vad vi ville få ut av studien så kändes von Wrights rekonstruktion av 

Meads teori om relationella och punktuella perspektivet som en självklarhet och väldigt 

passande för vår studie. Det relationella perspektivet har sitt fokus på att inte bara se på 
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den enskilde individen utan ser istället relationen mellan andra människor och det som 

sker i mötet mellan olika individer. Studien grundar sig i att se om vad händer i mötet 

mellan klient och behandlare och vilka faktorer som kan vara hindrande samt främjande 

för att inkludera frågor om sexualitet och relationer i behandling.  

Val av forskningstradititon inför studien var hermeneutiken och kvalitativ metod. Detta 

val ansågs vara mest gynnande för studien då vi ville få reda på behandlares egna 

upplevelser och erfarenheter och det hade inte varit lätt att genomföra utifrån en 

kvantitativ metod eftersom att man där tittar mer på siffror, diagram och hård fakta. 

Man fick även en möjlighet till att förklara frågorna om det var något som var otydligt 

och vi kunde ställa en del följdfrågor.  

När vi skulle samla in vårt material valde vi att spela in intervjuerna, efter att vi fått 

godkännande från respondenterna. Det underlättade för oss när vi skulle transkribera 

och vi kunde lyssna om flera gånger och behövde inte vara rädda för att vi skulle missa 

något som vi kanske hade gjort om man inte hade fått spela in. Under hela 

skrivprocessen har vi använt oss av programmet Google docs där båda författarna kan 

gå in och skriva i ett dokument från olika datorer. Detta har varit till en stor hjälp då 

båda kan vara inne och skriva i dokumentet samtidigt och se ändringar som gjorts. Man 

behövde heller aldrig riskera att tappa bort sitt arbete då man alltid kan komma in på det 

här dokumentet från vilken dator som helst.  

Bryman (2009) nämner olika fördelar och vissa svårigheter med att transkribera sina 

texter och det är bland annat att det underlättar till en noggrann analys av vad 

intervjudeltagaren har sagt samt att man har möjlighet till att lyssna på vad 

intervjudeltagaren har sagt flera gånger om. Det som kan vara en svårighet med 

transkribering är att det är mycket tidskrävande och därför gjordes valet att endast 

intervjua fyra personer. När alla intervjuer genomförts började vi transkribera och det 

visade sig ta mycket längre tid än vad man hade trott att det skulle göra. Även om vi 

haft det i tanken så kunde man inte riktigt förstå hur lång tid det faktiskt skulle ta. 

Fördelen var att man kunde lyssna om många gånger om det var något som var otydligt. 

När transkriberingen av alla intervjuer var klara skrev vi ut dessa och läste flera gånger 

för att försöka få en helhet. Viktiga och relevanta delar ur texterna strök vi under med 

överstrykningspenna för att sedan kunna dela in texterna i olika teman vilket 

underlättade för oss. Inför resultatet ändrade vi om en del av citaten för att det skulle bli 

mer till skriftspråk och för att det skulle bli lättare att läsa. 

För att tolka resultatet användes meningskoncentrering som analysmetod. Detta gjorde 

att vi lättare kunde plocka ut våra teman och underrubriker. Vår tolkning av resultatet 

innehåller till mestadels intervjucitat, då vi ville få en helhet av respondenternas 

utlåtanden och att man har möjlighet att ta del av deras egna ord, samt att vi varvar 

citaten med deskriptiv text.  

De kvalitetskriterier som efterfrågas i denna studie är tillförlitlighet och äkthet. Vi anser 

att vi har gjort en redogörelse för de olika faserna som finns i forskningsprocessen. 

Dessa faser är bland annat problemformulering, val av undersökningspersoner och val 

av analysmetod. Vi hade velat skicka tillbaka resultatet till alla intervjudeltagare för att 

få deras godkännande om att vi har fått en rättvis bild, men det kunde inte göras på 

grund av tidsbrist. Hade vi lyckats göra det så hade det bidragit till studiens 

trovärdighet. Möjlighet att styrka och konfirmera ingår också i tillförlitlighet och det 

handlar om att man ska agera på ett sätt som är rimligt och att man ska vara medveten 
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om sin förförståelse så att inte ens egna värderingar påverkar studiens resultat. Vi anser 

att vi har gjort detta då vi har diskuterat med varandra genom hela arbetets gång för att 

kunna granska varandra. Det andra kvalitetskriteriet som är äkthet innehåller fem olika 

kriterier. Vi kommer att skicka det slutgiltiga resultatet till alla som har deltagit i studien 

för att på så sätt göra det bästa för att uppfylla kriterierna rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det är viktigt att behandlaren tar upp frågor om sexualitet eftersom 

det är en sådan stor del av vårt liv. Sedan kan det finnas faktorer som gör det lättare 

respektive svårare att ta upp dessa frågor. Arbetar man utefter en mall där frågor om 

sexualitet finns med känns det inte lika svårt utan mer naturligt. De respondenter som 

inte frågade om sexualitet menar att det beror på att klienten själv inte har tagit upp 

dessa frågor och kände en risk för att klienten skulle tappa förtroendet för en om man 

ställde en sådan fråga, samtidigt som de faktiskt tror att det skulle behöva pratas mer 

om. I tidigare forskning kom Svensson och Skårner (2014) fram till att det finns många 

personer som upplever en problematik med sin sexualitet efter att de har lämnat ett 

missbruk och att den behandling som dessa personer har gått i inte har gett någon hjälp 

till att hantera sin sexualitet. Det finns en risk i detta då de som upplever att sexualiteten 

var bättre under missbruket riskerar att hamna i ett återfall. De menar att det därför är 

viktigt att inkludera sexualitet i missbruksbehandlingen och att man inte endast 

fokuserar på själva drogen då det finns en risk att man missar andra viktiga problem. 

Plantin och Månsson (2012) nämner också vikten av att det måste finnas kompetens 

inom sexualitet i behandlingsarbete eftersom att det är många personer som inte vet hur 

de ska hantera sin sexualitet efter missbruket.  

En av respondenterna som arbetade efter tolvstegsprogrammet belyser att ämnet 

sexualitet ingår som en del av deras behandling och att när man tar upp ett sådant ämne 

så måste man bemöta den andre med full respekt. Han menar även vidare att det är 

bemötandet som är avgörande för om man ska komma vidare någonstans eller inte. 

Inom tolvstegsprogrammet får man som råd att helt avstå från sexuella relationer under 

det första året som drogfri men ingen hjälp om hur man ska kunna hantera sin 

sexualitet. Intima handlingar kan ses som ett normbrott och behandlingshem liknar ett 

kloster. Konsekvensen av detta är att man inte får någon positiv bild av sexualitet utan 

det ses istället som något negativt (Svensson & Skårner, 2014)  

Respondenterna är överens om att man inte kan exkludera relationer i 

behandlingsarbetet. De menar att det nästan alltid är problem med relationerna för 

personen som har någon missbruksproblematik och att det till och med finns vissa som 

inte har kvar några relationer alls, men om det finns så försöker man att arbeta med 

dessa. Något som Skårner (2012) tar upp i tidigare forskning är att en av de viktigaste 

faktorerna för uppbyggnaden av ett missbruksfritt liv är betydelsefulla relationer till 

andra människor. Det är därför viktigt att man som behandlare inkluderar klientens 

sociala nätverk och relationer i behandlingsarbetet och speciellt eftersom att det finns en 

stor risk för att man blir väldigt ensam när man har lämnat ett missbruk och då är det 

extra viktigt att man får stöd genom hela processen för att klara alla de utmaningar som 

krävs. Nilsson (2007) menar att vi är i behov av andra människor för att kunna se 

meningen med livet och för att ta itu med olika problem. Vidare menar han att det är 
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svårare att hantera sina relationer eftersom att de är mer krävande och utsätts för mer 

påfrestningar idag.  

Det finns en rädsla av att ta upp känsliga frågor eller ämnen som på något sätt är 

obehagliga att ta itu med. En respondent menar att det finns en risk för att klienten 

skulle tappa förtroendet för en om man skulle börja ställa frågor om sexualitet och 

påtalar att det borde vara upp till klienten att vad han eller hon vill prata om samtidigt 

som det finns tankar om att klienten inte har tagit upp ämnet för att de aldrig fått frågan 

om det. Nilsson och Waldermarsson (2007) belyser att relationen mellan två människor 

kan vara avgörande för vad man ska kunna prata om. De menar vidare att det finns en 

risk för att man som behandlare inte vet hur man ska hantera samtalet på grund av 

bristande kunskap, att man är rädd för hur den andre ska reagera eller för att 

samtalsämnet känns svårt att prata om.  

Några av respondenterna menar att när man ska samtala måste man ha ett gott 

bemötande, visa respekt, möta klienten där den och vara en god lyssnare. Detta är något 

som styrks av Brandenburg och Britzer (2009) som menar att man måste kunna vara 

öppen, inte vara dömande och lyssna aktivt och särskilt när man ska samtala om svåra 

ämnen som sexualitet.  

Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka några behandlares erfarenheter och upplevelser när 

det gäller att inkludera frågor om sexualitet och relationer i behandlingsarbete samt se 

om det finns faktorer som kan vara hindrande respektive främjande när det gäller att 

ställa dessa frågor. Studiens frågeställningar var: 

 Vilka erfarenheter har behandlare av att inkludera frågor om sexualitet och 

relationer i missbruksbehandling? 

 Vilka faktorer är hindrande samt främjande när det gäller att inkludera frågor om 

sexualitet och relationer i missbruksbehandling? 

Då vi lyckats få svar på studiens frågeställningar anser vi att studiens syfte har uppnåtts. 

Resultatet visar att olika faktorer kan vara avgörande för vad man ska kunna prata om. 

Bemötandet och relationen mellan behandlare och klient har en central roll för en 

positiv förändring i behandlingsarbetet. Att arbeta utifrån en metod eller mall kan också 

ses som en fördel och underlätta för behandlaren att komma in på ämnen som sexualitet 

och relationer. Samtliga intervjudeltagare är överens om att det är viktiga ämnen som 

borde ingå i behandling, men att det finns vissa svårigheter med att ta det med 

klienterna då de menar att det skulle påverka klientens förtroende för behandlaren.  

Behandlingspedagogiska implikationer 

Denna studie är viktig utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv då resultatet visar 

att inkludera frågor om sexualitet och relationer i behandlingsarbete för det mesta anses 

som något positivt. Sexualitet är en stor del av vårt liv och därför anser vi det 

betydelsefullt om det skulle inkluderas i behandlingsarbetet. Anledningen till att en 

människa har någon missbruksproblematik kanske grundar sig i något annat och då är 

det viktigt att man fokuserar på dessa bitar också. Att bara fokusera på själva missbruket 

kan göra att man missar andra viktiga problemområden. Relationer är något som alla 

människor har, vare sig de har positiv eller negativ påverkan på personen, och det är 
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något som alla människor behöver och speciellt i situationer där man är i behov av 

mycket stöd, vilket dessa personer oftast är. Därför menar vi att det är viktigt att man 

arbetar med klientens relationer. Eftersom att brist på kunskap kan vara en hindrande 

faktor när det gäller att ställa frågor om sexualitet så är en tanke att utbildning om 

sexualitet borde finnas med i vissa program, till exempel ungdoms- och missbruksvård 

och socionomprogrammet, där det finns personer som i framtiden kommer att arbeta på 

ställen där sådana ämnen kan komma på tal och för att man ska kunna hantera sådana 

ämnen på ett lättare sätt.   

Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat att det inte finns så mycket tidigare 

forskning om behandlares erfarenheter och upplevelser om att inkludera frågor som 

sexualitet och relationer i behandlingsarbete. Utifrån de resultat vi fått fram i 

undersökningen kan vi konstatera att involvera frågor om sexualitet och relationer för 

det mesta bidrar till en positiv behandling och relationen gentemot klient och 

behandlare gynnas.  

Under något intervjutillfälle, där behandlarna inte tog upp dessa frågor, 

uppmärksammade vi att respondenterna började fundera på att det kanske vore en bra 

idé att börja fråga klienterna mer om detta och att det är värt att fundera över om 

sexualitet skulle få en större del i behandlingsarbete.  

Det hade varit intressant i vidare forskning att se hur detta ämne ses och bemöts ur 

klienternas synvinkel och hur de upplever när en fråga om sexualitet och relationer 

ställs. Skulle det visa sig att klienterna upplever detta som nödvändigt och bidragande 

till en positiv förändring så ser vi inte någon anledning till varför det inte borde 

inkluderas i behandlingsarbetet.  
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Bilaga I 

Intervjuguide 

Bakgrund 

- Vad har du för utbildning? 

- Yrkeserfarenhet? 

Verksamhet 

- Målgrupp? 

- Vanligaste problematiken? 

Missbruk och relationer 

- Hur vanligt är det att några av era klienter som har någon typ av 

missbruksproblematik även har problem med relationer? (Skapa relationer och 

hålla kvar relationer) 

- Hur hanterar ni det i så fall? 

- Arbetar ni utifrån någon speciell metod när det gäller problematik med 

missbruk, relationer? 

- Vilka fördelar och nackdelar finns de med dessa metoder?  

Sexualitet 

- Förekommer det att era klienter har problem med sexualitet? 

- Hur visar det sig? 

- Hur hanterar ni det? 

- Arbetar ni utifrån någon speciell metod när gäller problematik som inkluderar 

sexualitet? I så fall vilken? 

- Hur tycker du att man som behandlare ska förhålla sig till detta ämne som kan 

vara privat och känsligt för många? 

- Vad anser ni att det finns för fördelar och nackdelar med att ta upp ett sådant 

ämne? 

Du som behandlare 

- Vilka egenskaper för att skapa verksamma relationer ser du hos en bra 

behandlare? 

- På vilket sätt tycker du att man bäst skapar goda relationer gentemot sina 

klienter? 
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Bilaga II 

        Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

   Växjö 2015-02-02 

 

                                                

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal 2015-02-

02.  

 

Vårt intresseområde handlar om behandlarens erfarenheter av relationens betydelse när 

det gäller relationer och sexualitet i missbruksbehandling samt behandlarens 

förhållningssätt till dessa områden.  

 

När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av. Vi kommer att använda oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och 

intervjuerna kommer att ta ca 30-45 minuter.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Linn Axelsson   

Alexandra Gonzalez                  

 

Handledare: Katarina Magnusson 

Examinator: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

Bilaga III 



 

32 

 

Missiv  
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

                                                   

                                                                              

                                                   

                                                                                  Linn Axelsson 

                                                                                                       Alexandra Gonzalez 

                                                                                 Växjö 2015-02-02 

Handledare: Katarina Magnusson 

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

Examinator: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 
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