
 

Hbtq i ett heteronormativt 
perspektiv 

En studie med fokus på hbtq-personer i 
gruppbehandling inom missbruksvården. 

 

Caroline Haage och Zarah Tovhult 

 

 

 

 

Examensarbete, 15 hp, kandidatuppsats 

Socialt arbete 

Jönköping maj 2015 

Examinator: Gunilla Nilsson 

Handledare: Björn Nilsson  

Hälsohögskolan i Jönköping 
Avdelningen för beteende vetenskap och socialt arbete 
Box 1026, SE-551 11 JÖNKÖPING 



   1 
 

Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter för att ni tagit er tid att dela 

med er av er värdefulla kunskap och erfarenhet. Vi vill här också tacka vår handledare för 

vägledning genom forskningsprocessen och värdefulla kommentarer som drivit oss till att 

utveckla vår reflektion och komma vidare i vårt arbete med uppsatsen. 

Ett stort tack vill vi också ge våra familjer som gett sitt stöd till oss under tiden för 

kandidatuppsatsen. 

 

Handledare: Björn Jonsson 
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Abstract 

 Title: LGBTQ in a heteronormative perspective - A study focusing on LGBT people in 

group therapy in addiction treatment. 

 

Lesbian, gay, bisexual, trans and queer (LGBTQ) situation in society has improved 

considerably in recent years, for instance a change in legislation that gives these individuals 

the same rights as the rest of the population. Research shows however a different picture 

which indicates that individuals who belongs to LGBTQ still is a vulnerable group, with 

extended mental health problems, is a victim of violations and indicate a higher risk of 

developing a alcohol and drug addiction. The purpose of this thesis is to analyze hbtqs 

situation in addiction treatment with a focus on group therapy. In this thesis we have been 

inspired by the Delphimethod to collect our material. We also used a qualitative interview as a 

preliminary study prior to the mailing of questionnaires consisting of open questions. In total 

there are eight respondents in our study. The result suggests that no specific adjustments have 

been made in group therapy to address LGBTQ clients' needs, but shows that deviations occur 

where general adaptations have appeared in the form of a normcritical approach and where 

the language tends to be the central implement to demonstrate an open attitude towards 

LGBT. The thesis findings suggest that heteronormativity is still strongly anchored in 

addictiontreatment and especially in group therapy. 

 

Keyword: LGBTQ, heteronormativity, abuse, group therapy, internalized homophobia 
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Sammanfattning.                 

Homo- bisexuell, trans eller queer (hbtq) situation i samhället har förbättrats avsevärt de 

senaste åren genom bland annat en förändrad lagstiftning som ger dessa individer samma 

rättigheter som övriga befolkningen. Forskning på området visar dock en annan bild som 

tyder på att individer som tillhör hbtq fortfarande är en utsatt grupp och i större utsträckning 

lider av psykisk ohälsa, är utsatt för kränkningar och visar på en högre risk att utveckla ett 

alkohol- och drogmissbruk. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur drog- 

och alkoholbehandlare ger stöd åt hbtq-personer inom ramen för gruppbehandling. I detta 

examenarbete har vi varit inspirerade av delfimetoden för att samla in vårt material. Vi har 

även använt oss av en kvalitativ intervju som en förstudie inför utskicket av enkäter som 

består av öppna frågor. Sammanlagt deltog åtta respondenter i vår studie. Resultatet tyder på 

att inga konkreta anpassningar görs i gruppbehandlingen för att möta hbtq klienters behov, 

men visar på att avvikelser förekommer där generella anpassningar har framträtt i form av ett 

normkritiskt förhållningssätt och där språket tenderar vara det centrala medlet för att påvisa en 

öppen inställning gentemot hbtq. Examensarbetets slutsatser tyder på att heteronormativiten 

fortfarande är kraftigt förankrad i gruppbehandlig inom missbruksvården. 

 

Nyckelord:  hbtq, heteronormativitet, missbruk, gruppbehandling, internaliserad homofobi 
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Inledning 
I dag finns en tolerantare inställning och en ökad acceptans gentemot individer med en annan 

sexuell identitet än den heterosexuella i Sverige och delar av västvärlden. Denna grupp av 

individer har uppmärksammats både genom lagstiftning och sociala arrangemang för att 

främja ett inkluderande i samhället. Samtidigt ger forskning på området en motsägelsefull bild 

då den visar på att det fortfarande finns stora bekymmer och att denna grupp behöver lyftas 

upp till ytan för att kunna leva ett meningsfullt liv. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är 

människor som själva säger sig tillhöra gruppen hbt (homo-, bisexuella och transpersoner) 

mer utsatta än övriga befolkningen och upplever diskriminering, trakasserier, hot och sämre 

bemötande. En förklaring till detta kan diskuteras med begreppen heteronormativitet och 

heterosexualitet. För att få en inblick i vad hbt-personerna måste möta i det vardagliga livet 

ser vi det som nödvändigt att förklara innebörden av begreppen heteronormativitet och 

heterosexualitet. Med heteronormativitet avser vi här den norm där mannen och kvinnan lever 

tillsammans och där den heterosexuella läggningen ses som det naturliga. I detta samhälle 

kategoriseras kvinnor och män in och tilldelas vissa egenskaper och ideal utefter deras kön. 

Kön är starkt sammankopplat med sexualitet som inbegriper olika handlingsmönster och 

behov och tar sig uttryck i intima relationer som är emotionella samt tillfredsställandet av 

biologiska begär och sexuell njutning. (Nationalencyklopedin, 2015). Mannen attraheras och 

har ett begär efter det motsatta könet det vill säga kvinnan och kvinnan av mannen och är det 

som vi kallar en heterosexuell läggning. Det innebär att de som har en annan sexuell läggning 

anses som avvikande i jämförelse med de heterosexuella som anses vara det som är normalt 

(Mattson, 2005). Den sexuella läggningen kopplas ofta samman med sexualitet. 

Heteronormativiteten följer oss överallt i samhället, från barnsben, till arbetslivet, till sociala 

sammanhang blir vi utsatta för dess påverkan oftast utan att vi är medvetna om det och vi blir 

på så sätt delaktiga i att reproducera denna norm. Det finns forskning som tyder på att hbt-

personer är mindre benägna att söka stöd av professionella aktörer exempelvis inom 

polisväsendet och socialtjänst när de upplever problem eftersom de är rädda för att möta 

oförstående och okunskap (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009). Detta är olyckligt med 

bakgrund av att forskning visar att inom gruppen hbt finns individer som lever med stress, 

ångest och oro men även att det inom gruppen finns personer med ökad risk för att utveckla 

missbruk av såväl alkohol som droger (Folkhälsomyndigheten, 2006). Av det skälet anser vi 

att det är viktigt att uppmärksamma hur missbruksvården i Sverige tar hänsyn till hbt. I den 

här studien har vi valt att fokusera på stöd- och behandlingsformer där deltagare med 

missbruksproblematik förväntas bli behandlade i grupp.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur drog- och alkoholbehandlare ger 

stöd åt hbtq-personer inom ramen för gruppbehandling.  

Frågeställningar 

1. Hur får behandlingspersonal kännedom om att klienten har en hbtq tillhörighet?  

2. Hur utformas gruppbehandlingen för att inkludera deltagande för hbtq-personer? 

3. Hur utvecklar missbruksbehandlare kompetens för hbtq-frågor inom missbruksvården? 
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Bakgrund 
Bakgrunden inleds med Centrala begrepp där förklaringar ges till väsentliga begrepp för 

denna studie. Därefter följer Hbtq och dess ställning i samhället där en historisk beskrivning 

av hur hbtq:s ställning och rättigheter har förändrats över tid. Under stycket 

Missbrukproblematikens relevans för hbtq-frågor lyfts aspekter som anses bidra till att 

utveckla ett missbruk och som är specifikt för individer som tillhör hbtq.  Den manliga 

normen och Den upptäckta kvinnan beskriver missbruksvårdens utveckling utifrån mäns och 

kvinnors behov. Gruppbehandling som modell belyser hur missbruksvården är präglad av 

heteronormativiteten. Sista stycket Behandling av hbtq-personer med missbruksproblematik 

behandlar aspekter som har varit betydelsefulla för hbtq-klienter i behandling. 

Centrala begrepp 
I denna studie har vi bokstavligen brottats med hur vi skall uttrycka oss för att inte peka ut 

och stigmatisera individer som har en annan sexuell läggning än den heterosexuella eller 

identifierar sig som något annat än det biologiska könet. Vi har valt att använda oss av 

begreppet hbtq för att det inkluderar alla de individer som vi skriver om i vår uppsats. I de fall 

vi har lyft forskning eller annan litteratur använder vi oss av de termer som 

forskaren/författaren refererar till i studien exempelvis hb-personer, gay och lesbisk med flera. 

Då vi i vårt material även lyfter skillnader mellan manliga och kvinnliga homosexuella och 

bisexuella har vi vid de tillfällena använt oss av uttrycken manliga homo- och bisexuella och 

kvinnliga homo- och bisexuella. 

Hbtq begreppet är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. 

Sexuell läggning handlar om vilket kön den person som man blir attraherad eller kär i har. 

Heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet är de tre sexuella läggningar som finns. Den 

sexuella läggningen kan förändras under livet (Vårdguiden, 2013). För att klargöra inbördes 

sexuella läggning så har homosexuella förmågan att bli kär i och känna ett begär och 

attraheras av de av samma kön. Bisexuella besitter förmågan att bli och attraheras av båda 

könen. Transpersoner kan både identifiera sig helt, och ibland inte identifiera sig med det kön 

som registrerades vid födseln, de kan även uttrycka sig därefter men inom normen för det kön 

som personen föddes med. I begreppet transpersoner inkluderas även transsexuell, transvestit, 

dragqueen, dragking, intersexuell och intergender. Att identifiera sig som transperson har 

inget med den sexuella läggningen att göra. Begreppet queer åsyftar främst en identitet som 

innebär en icke heterosexuell läggning och/ eller en könsöverskridande identitet. Begreppet 
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kan även avse ett perspektiv som ifrågasätter heteronormen och andra normer kopplade till 

sexualitet och kön (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009).   

Gruppbehandling 

Med gruppbehandling avses en form av behandling där gruppdeltagarna själva skapar 

möjligheter till lärande och förändring. Behandlingen handlar inte bara om att dela med sig av 

sina erfarenheter utan lika mycket om att lyssna och se hur andra deltagare relaterar samt att 

själv vara en del av den icke-verbala interaktionen. Att känna igen sig i andras erfarenheter 

kan upplevas som en lättnad och avlastning. Fokus i gruppbehandling är det omedvetna 

lärandet som sker i interaktionen mellan deltagarna (Sandahl, 2014). Utveckling och 

bearbetning av de sociala relationerna kan endast ske i samband med andra (Lorentzon, 

2008).  Gruppen kan på så vis bidra till att sätta igång förändringprocesser för deltagarna. Då 

gruppdeltagarna kan observera varandra kan de även ge förslag och exempel på olika 

förändringsstrategier som kan användas såväl i gruppen som utanför (Sandahl, 2014). Grupper 

kan ge människor en tillhörighet och hjälpa till i identitetsskapandet samt stärka självkänslan. 

Grupper kan för vissa även ha motsatt effekt och kan bidra till att utesluta och tillskriva 

deltagaren både roller och egenskaper (Alborn, 2012).  

Hbtq och dess ställning i samhälle 
För att skapa en förståelse för det motstånd och de svårigheter människor tillhörande hbtq får 

möta som en utsatt och marginaliserad grupp följer en tillbakablick hur man bland annat 

genom lagstiftning försökt att skydda och främja ett inkluderande av denna grupp i samhället. 

Sex mellan samkönade var enligt svensk lag kriminellt fram till 1944 då lagen upphävdes och 

begreppet homosexualitet ersattes istället med en sjukdomsdiagnos som ledde till placering på 

mentalsjukhus i väntan på tillfrisknande, på så sätt kunde makt och kontroll bibehållas över 

denna grupp. Regeringen gjorde 1973 ett uttalande där de uttryckte att det ur ett 

samhällsperspektiv är fullt acceptabelt att leva som homo- och bisexuell. Det följdes av att 

Sverige på flera sätt ändrade lagstiftning för att inkludera denna grupp. Sjukdomsbegreppet 

togs bort 1979 och partnerskapslagen trädde i kraft 1995. 1987 blir diskriminering av 

homosexuell läggning straffbart då det läggs till som ett förbud i diskrimineringsgrunderna. 

2009 läggs könsöverskridande identitet eller uttryck till som en diskrimineringsgrund och 

socialstyrelsen tar bort transvestism som sjukdomsbegrepp. Detta år blir det även möjligt för 

samkönade att ingå äktenskap i enlighet med äktenskapslagen (Regeringskansliet, 2015). 

I FN:s allmänna förklaring från 1948 om de mänskliga rättigheterna beslutades att alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Den europeiska konventionen från 
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1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna baseras på denna 

förklaring. Den europeiska konventionen ger alla medborgare rätt till privat- och familjeliv 

(artikel 8), rätt att ingå äktenskap (artikel 12) och förbud mot diskriminering (artikel 14). I 

Sverige är den europeiska konventionen lag sedan 1995 (SFS 1994:1219). 

Gradvis har hbtq-gruppens ställning stärkts i det svenska samhället på olika plan för att öka 

deras inkluderande. Trots detta visar forskning inom flera områden på att det fortfarande är 

aktuellt att fortsätta belysa och aktivt arbeta för att normalisera denna grupp.  Att vara utsatt 

för trakasserier, hot och våld samt kränkande behandling har visats sig vara vanligare bland 

hbt-personer än övriga befolkningen. Även det psykiska välbefinnandet är sämre hos hbt-

personer då de i större utsträckning lider av ångest, oro, stress och sömnbesvär 

(Folkhälsomyndigheten, 2005).  I Brottsförebyggande rådets (Brå) årliga hatbrottsstatistik 

från 2013, står hatbrott med sexuell läggning som motiv för 11 % av brott identifierade som 

hatbrott. Dock har hatbrotten generellt minskat sedan 2009 (Brottsförebyggande rådet, 2015). 

De tillhörande hbtq har levt under ett samhälleligt förtryck under många år på grund av 

rådande heteronormativitet. Att två kvinnor eller två män som inleder en kärleksrelation med 

varandra kan för många vara svårt att acceptera och ses avvikande. Attityder och föreställning 

om manligt och kvinnligt relaterat till kön skapar förvirring tillsammans med generella 

fördomar om hur hbtq- personer exempelvis klär och beter sig. Ett par bestående av 

homosexuella kvinnor förväntas av många att ha roller där den ena intar en mer manlig roll 

och uppför sig manhaftigt och klär sig liknande en man. Homosexuella män förknippas ofta 

med “fjollighet” och en överdriven feminitet samt ett tilltalande yttre (Mattson, 2010). Dessa 

föreställningar tillsammas med ett heteronormativt synsätt från omgivningen får konsekvenser 

för de tillhörande hbtq och kan yttra sig såsom psykisk ohälsa, trakasserier och hot.  

Missbruksproblematikens relevans för hbtq-frågor    
Missbruk och beroende finns inom samtliga samhällsklasser och hör inte samman med varken 

etnicitet eller vilken bakgrund individen i fråga har. Således har säkert de som har utvecklat 

ett beroende och som tillhör gruppen hbtq samma skäl som andra människor har till att 

missbruka.  Dock visar forskning att homo- och bisexuella löper en större risk att utveckla en 

missbruksproblematik då de använder och missbrukar alkohol och droger i större utsträckning 

än heterosexuella (Bradford, Ryan & Rothblum, 1994; Anderson & Hendersen, 1995; Bobbe, 

2002; Senreich, 2010b). I Folkhälsomyndighetens undersökningar av hbt-personers 

hälsosituation från 2005 framgår det både att inte nyttja alkohol alls samt att vara 
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riskkonsument var vanligare ibland homo- och/eller bisexuella personer, och betydligt 

vanligare ibland homo- och bisexuella kvinnor. Enligt Bux (1996) är det inte den sexuella 

läggningen i sig som ger en ökad risk för alkohol- och drogproblematik utan det är snarare 

omgivande faktorer såsom kulturella, sociala och intrapsykiska problem som utgör de största 

påfrestningarna för denna grupp av människor. Framförallt framträder tre förklaringar till 

varför dessa människor blir missbrukare:  

1. Samhällets inställning och attityder till hbtq-personer 

2. En negativ självbild (internaliserad homofobi) 

3. Den sociala arenan där trygga mötesplatser ofta har varit på barer eller klubbar.  

Då hbtq-personer ofta betecknas som en enhetlig grupp är det av vikt att även belysa 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga hbtq för att skapa en förståelse för vägar in i 

missbruket likväl som att hitta vägar ur ett beroende.   

Utifrån den lesbiska minoritetsgruppens alkoholmissbrukare belyser Anderson & Henderson 

(1985) detta perspektiv och vilka svårigheter de står inför. Den heteronormativa 

könsmaktordningen som råder i samhället genererar ett trefaldigt förtryck för den 

missbrukande lesbiska populationen. Dels som kvinna underordnad mannen, som missbrukare 

och homosexuell som är minoritetsgrupper. Förtrycket medför påfrestningar som leder till 

skam och skuldkänslor, ilska och rädsla, internaliserad homofobi, depressioner och isolering. 

För att hantera detta vänder sig många till alkohol- och droger och hamnar på så vis i ett 

beroende. 

Även homosexuella män möter svårigheter kopplade till samhälleliga strukturer och 

stereotypa föreställningar om vad som anses manligt. Alkohol och droger kan bli ett sätt att 

hantera dessa upplevelser och svårigheter. Senreich (2010b) lyfter i sin studie tillsammans 

med tidigare forskning och som baseras på homo- och bisexuella män att två tydliga samband 

blir synliga.  Den första var sambandet mellan missbruket och de sociala aspekterna att dels 

hitta partners och hur förhålla sig till denne utifrån omgivningens påverkan. I synnerhet för 

män kan detta innebära en fördjupad insikt av sambandet mellan missbruket och dessa sociala 

aspekter. Den andra framträdande punkten var att hbt- personen använde droger för att 

hantera den internaliserade homofobin och upplevda påtryckningar från samhället. 

Internaliserad homofobi innebär att personer som tillhör hbtq-gruppen integrerar och 

införlivar den negativa attityden som förekommer i samhället i sin egen självbild (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2015). Den internaliserade homofobin det vill säga att inte accepterar 
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sig själva fullt ut som hbtq-person kan ge stora konsekvenser för det psykiska välbefinnandet. 

Detta kan visa sig som ångest och depression för såväl manliga och kvinnliga homosexuella 

och är således en aspekt att beakta i missbruksbehandlingen. 

De sociala arenorna var till en början barer och klubbar som välkomnade människor 

tillhörande hbtq och gav dem utrymme att vara sig själva och umgås med varandra. Där 

diskuterades förtrycket som även ledde till ett medvetandegörande hur samhälleliga strukturer 

och normer marginaliserade denna grupp. Alkohol och även droger blev en naturlig del i 

kontexten och förknippas med gaykulturen (Cullen, 2004), vilket kan ses som ännu en aspekt 

i utvecklandet av ett missbruk och förhålla sig till i missbruksvården.   

Att ”komma ut” innebär att man berättar eller visar vilken sexuell läggning man har 

(Vårdguiden, 2013). Som homo- eller bisexuell kan detta vara något man förväntas och 

behöver göra i flertalet sammanhang. ”Komma ut” processen kan kopplas samman både med 

smärtsamma upplevelser och alkohol och droger och är specifik för människor som tillhör 

gruppen hbtq. Denna process är unik på så sätt att den aldrig tar slut, nya människor och nya 

situationer präglar upplevelser kring denna och så även inom missbruksbehandlingen. 

Senreich (2010a) undersökning pekar på att de som under sin behandling är öppna med sin 

sexuella läggning gentemot personal och medklienter tenderar att fullfölja behandling och att 

de även känner en tillfredsställelse med behandlingsprogrammet. Således genererar detta 

fördelar för den enskilde i form av en känsla av att vara respekterad, accepterad samt att bli 

förstådd av behandlare och medklienter. Det behöver finnas utrymme i behandlingen för 

klienten att vara ärlig och öppen vilket bör beaktas utifrån både behandlare och institutioner 

(Matthews & Selridge (2005). Dock finns det inga belägg för att resultatet påverkas om den 

sexuella läggningen avslöjas (Senreich, 2010a). Istället visar forskning på att personalens sätt 

att förhålla sig till heteronormativitet genom ett medvetet tänkande och inkluderande av 

homosexuella, tillsammans med att behandlaren var homo- eller bisexuell bidrog till ett bättre 

och mer tillfredsställande resultat (Matthews & Selridge, 2005). 

Den manliga normen 
Missbruksvården utvecklades och utformades till en början av män för män med en bakgrund 

av den sociokulturella betydelsen alkohol har visat sig ha för män. Forskning lyfter mäns 

specifika dryckesmönster och hur det ingår i den sociala sfären och som en del av vad som 

anses manligt och naturligt (Hilte, 2012). Utveckling i Sverige har förändrats över tid och 

olika perspektiv på vilka behandlingar som anses mest effektfulla har varierat men 
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gemensamt för all vård är att den genomsyrats av ett heteronormativt klimat där missbrukaren 

är mannen. Såväl organisationen som personal påverkas och är delaktiga i att reproducera 

denna norm genom tankesätt och handlingar (Knutagård, 2007; Mattson, 2005; Senreich, 

2010b). 

Mattson (2005) belyser hur arbetet på institutioner som enbart arbetar med antingen män eller 

kvinnor är organiserat utifrån heteronormativa föreställningar. På institution för kvinnor görs 

miljön hemtrevlig och köket är centralt. Kvinnorna har relativt lite aktiviteter för att i lugn och 

ro kunna tänka efter och bearbeta sitt missbruk och fundera över vad som krävs för att bryta 

detta. I arbetet med män finns det mer fysiska aktiviteter och miljön är mer avskalad. Män ska 

aktiveras för att distraheras från sina tankar på missbruket. 

Den starka heteronormen tyder på att den inte är till gagn för varken kvinnor eller män. 

Storbjörk (2011) belyser i sin studie att det finns en risk att stereotypa förställningar om män 

lever kvar och att de inte får adekvat missbruksbehandling då männens behov inte lyfts fram. 

Även Segraeus (2005) menar att missbruksbehandlingen för männens del i första hand går ut 

på att häva missbruket och att mindre vikt läggs vid männen behov. 

Den upptäckta kvinnan 
Då kvinnor i missbruksbehandling fick ett sämre behandlingsresultat och oftare valde att 

avbryta behandlingen, lades större fokus på kvinnors behov. Mycket forskning gjordes om 

just kvinnors behov och plats i samhället och man fann att kvinnor upplevde i större 

utsträckning problem relaterat till psykisk ohälsa i form av skuld och skam, dålig självkänsla 

och självbild och som bottnade i en stereotypisk bild och normer om att det är skamfyllt som 

kvinna att nyttja alkohol (Birath, 2012; Segraeus, 2005). Missbruksvården anpassades genom 

bland annat särskilda behandlings institutioner för enbart kvinnor med kvinnlig personal och 

där kvinnors mer specifika behov kunde tillgodoses. Behandlingsresultatet visade på goda 

resultat i jämförelse med de som behandlades i blandade könsgrupper (Segraeus, 2005). 

Senare forskning stärker den bild om att kvinnors missbruksproblematik ofta hör samman 

med psykisk ohälsa men den visar även på en förändring om den föreställningen om att 

kvinnor skulle befinna sig i en mer utsatt social position i samhället med betydelsen att de 

saknar ett socialt nätverk och befinner sig utanför det ekonomiska systemet. Enligt Storbjörk 

(2011) stämmer inte detta utan det var snarare så att männen var de som saknade socialt 

nätverk och i högre grad levde på försörjningsstöd från socialtjänsten och var bostadlösa. 

Ovanstående visar på att det kontinuerligt bedrivs forskning om kvinnor och män med 



   14 
 

missbruksproblematik och missbruksvården visar på en utveckling i att uppmärksamma behov 

och anpassa vården efter såväl kvinnor som mäns behov (Hensing, 2012).    

Gruppbehandling som modell 
Enligt Mattson (2005)  har gruppbehandling “familjen” som modell och tar då sin 

utgångspunkt i den heterosexuella familjen. Denna utgångspunkt ser den heterosexuella 

familjen som norm och reproducerar detta synsätt. Familjeformer som avviker från denna 

norm ses som problematiska i behandlingen. Kvinnor och män ses som olikheter som 

kompletterar varandra och bildar tillsammans en helhet som har olika uppgifter. 

Familjeformer som avviker från denna norm ses som problematiska i behandlingen. Inom 

gruppbehandlingen eftersträvades det att det skulle vara kvinnlig och manlig personal. 

Mattsson (2005) pekar på att detta vidmakthöll könsmaktsordningen som menar att mannen är 

auktoritär och kvinnan är underordnad, dessa roller gled personalen in i under behandlingen. 

Syftet med terapin är att återskapa en familj som anses normal då den heterosexuella familjen 

ses som en betydande faktor för individens utveckling. I de intervjuer Mattsson (2005) gör 

bland behandlingspersonal kommer det fram att det bland personalen finns en åsikt som anser 

att homo- och bisexualitet kan påverka det terapeutiska arbetet. Homo- och bisexuella är 

enligt behandlingspersonalen otydliga med vad som är maskulint och vad som är feminint. 

Behandlarna på behandlingshemmet menar att otydligheten kan balanseras. Exempelvis kan 

obalansen regleras i arbetet med en homosexuell man genom att den kvinnliga personalen är 

mer manhaftig. 

En studie av Barbara (2002) visade homosexuellas familjeförhållanden på olika 

familjekonstellationer jämfört med det traditionella, då många avvisades från sin familj i 

samband med avslöjandet om sexuell läggning och sökte sig på så vis till andra för att hitta 

gemenskap och bli accepterade.  Att gruppbehandlingen tar sin utgångspunkt i den 

heterosexuella normen gör att individer som tillhör hbtq utestängs inom ramen för 

gruppbehandling och även familjen eller som Mattson studie visar försöker personal att plana 

ut skillnaderna genom att anta olika roller i förhållande till individen. 

Behandling av hbtq-personer med missbruksproblem 
I dag är missbruksvården utformad utifrån ett heteronormativt resonemang och där manliga 

och kvinnliga behov lyfts med syftet att ge klienterna en god vård. Genom att utgå från 

heteronomen blir individer som tillhör gruppen hbtq osynliga i denna kontext. Senreich 

(2010b) har i en studie avseende hur homo- och bisexuella män gynnas av 

missbruksbehandling riktat till enbart hb-personer och tillsammas med forskning hittat 
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indikationer som visar att homo- och bisexuellas behov i missbruksvården inte blir 

tillgodosedda och att heteronormen genomsyrar behandlingsarbetet.   

Det finns framförallt amerikanska undersökningar som belyser hbt-personers behov och deras 

upplevelser om vad som har varit betydelsefullt i missbruksbehandling. Bobbe (2002) menar 

att det är av stor relevans att den internaliserade homofobin som skapats av omgivningen och 

samhällets attityder gentemot homosexuella lyfts som en del i behandlingen för att den 

lesbiska klienten ska kunna finna sitt eget sanna jag och själv identifiera sig som lesbisk. 

Detta kräver ett annat utgångsperspektiv i missbruksbehandling som kan beakta dessa 

aspekter och vad de medför för den lesbiska missbrukaren. Både Andersen & Hendersen 

(1985) och Bobbe (2002) menar att för behandlingen skall bli lyckad och förebygga återfall 

bör behandlaren ha kunskap om dessa aspekter och dess påverkan på homosexuella. 

Behandlingen bör till en början fokusera på missbruk och beroende för att senare även 

inkludera känslomässiga aspekter av att vara homosexuell. 

Bobbe (2002) och Andersson (1985) beskriver omgivningen i behandlingen som mycket 

betydelsefull utifrån ett homosexuellt perspektiv Det bör innefatta ett socialt stödjande 

nätverk där det upplevs tryggt att prata om sin sexuella läggning. Fördelaktigen kan det göras 

i gemenskap med andra homosexuella som har förståelse för de känslor som kan uppstå i 

processen att hitta sin homosexuella identitet tillsammans med processen att bibehålla 

nykterhet och på så vis även förebygga återfall.  Även Senreich (2010b) belyser i sin studie att 

det är gynnsamt för homo- och bisexuella män att kunna fokusera på sin behandling utan 

heterosexuella deltagare i gruppen. Likaså visar studien på att män som deltog i hbtq inriktad 

behandling hade en signifikant högre känsla av anknytning till behandlingen än män som 

deltog i traditionella behandlingsprogram. Eftersom det är svårt att hitta specialiserad hbtq 

behandling ökar detta kraven på att hitta behandlingsalternativ till homo- och bisexuella män 

med missbruksproblematik. Enligt Senreich (2010b) indikerar studien också att de homo- och 

bisexuella männen som deltog i specialiserad behandling fick ett bättre resultat av 

behandlingen än i traditionella behandlingsprogram. Hicks (2000) beskriver i sin artikel hur 

en verksamhet med inriktning på homosexuella män och kvinnor, bisexuella och trans 

personer kan te sig genom att använda ett fallexempel. Han framhäver fördelarna för 

homosexuella att befinna sig i en omgivning utan fördomar och attityder och hur de får 

möjlighet att inte bara arbeta med sitt missbruk utan även diskutera andra relevanta områden 

kopplade till homosexualitet såsom internaliserad homofobi, säker sex, processen att komma 

ut med tillhörande konflikter. Dessa faktorer som i många fall är bidragande till att den 

homosexuelle har börjat missbruka. Detta kan hjälpa den homosexuelle i processen att 
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acceptera sin sexuella läggning och identitet. Hicks (2000) lyfter även fördelarna med att 

använda sig av kreativ terapi i form av bland annat konst och musik för att nå känslor som är 

svåra att sätta ord på. Gruppterapi är en annan del av behandlingen som dels lyfter 

ovanstående aspekter men även återfallsprevention och vikten av ett socialt nätverk som kan 

erbjuda stöd för tillfället men även i ett senare skede. Hicks (2000) menar att i de speciellt 

anpassade programmen för homosexuella är det den trygga miljön som möjliggör för klienten 

att konfrontera smärtsamma upplevelser för att sedan gå vidare och tackla nya utmaningar. 

Det tros även ha en positiv inverkan på att bibehålla nykterhet. 

I en kanadensisk studie (Barabara, 2002) framkom en rad viktiga aspekter att förhålla sig till 

och beakta vid missbruksbehandling med homo- och bisexuella. Behandlarna uttryckte att 

trygghet var centralt för klienterna. Att känna sig trygg med personal och omgivning var 

avgörande för om klienten valde att berätta om sin sexuella läggning då många bar på en stark 

misstro till offentliga inrättningar på grund av tidigare erfarenheter av kränkande upplevelser. 

Det framkom även att många behandlare upplevde att homosexuella klienter bar på en ängslan 

och rädsla för att inte få en likvärdig behandling om den sexuella läggningen avslöjades. 

Viktig var även att behandlaren var bekväm i att prata om sexuell läggning och att de hade en 

positiv inställning till detsamma. “Komma ut” processen visade sig vara en viktig del för de 

missbrukande homosexuella och denna erfarenhet var ofta förknippad med mycket skam och 

skuld och skedde i miljöer som var omgivna av alkohol och droger. Dock tros denna process 

vara positiv i bemärkelsen att hitta sin egen sexuella identitet. 
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Teoretiska perspektiv 
I denna studie utgår vi från heteronormativitet som vårt huvudsakliga teoretiska perspektiv. 

Heteronormativiteten ryms inom ramarna för den socialkonstruktionistiska teorin. Det vill 

säga att det som människor och även samhället tolkar som sin verklighet är en sanning som 

individen har skapat i samspelet med andra individer och grupper (Giddens, 2007). I mötet 

med andra människor bildas gemensamma uppfattningar genom att kunskapen delas med 

andra, detta leder i sin tur till att kunskapen blir betydelsefull och efter en tid legitimeras 

denna kunskap (Payne, 2008). Genom att människor agerar av vana eller på rutin, delar 

människor med sig av hur de uppfattar verkligheten. Om det är många som delar samma 

uppfattningar förstås verkligheten som objektiv, detta leder till en social förståelse. Denna syn 

och förståelse är föränderlig och beror på den historiska och sociala kontexten, eftersom 

människor genom att vara aktiva varelser därmed påverkar strukturen i samhället (Payne, 

2008).  

Heteronormativitet kan beskrivas som att det i samhället är heterosexualitet som är den 

rådande normen Utifrån heteronormativiteten ses det heterosexuella som det självklara och 

normala och detta upprätthålls genom handlingar, strukturer, relationer och även institutioner. 

Från det att vi föds omgärdas vi av heteronormen som visar hur en “normal” familj ska se ut 

och hur vi ska agera. Kvinnor förväntas exempelvis vara mjukare än männen och männen 

förväntas vara aggressivare än kvinnorna. Hur vi ska se ut styrs också av 

heteronormativiteten. Kläder och accessoarer ger indikationer på hur en kvinna respektive 

man förväntas se ut (Mattsson, 2005). Den könsmaktsordning som råder i det heteronormativa 

samhället menar att mannen är överordnad kvinnan (Knutagård, 2007). Kärnfamiljen 

bestående av en man och en kvinna som attraheras av varandra och deras barn är 

eftersträvansvärt. De som faller utanför denna mall som omgärdar heteronormativiteten ses 

som avvikande och kan uppleva detta som tvingande och förtryckande. Individen kan även 

känna sig begränsad av denna (Rosenberg, 2002; Mattsson, 2005). Heteronormativiteten 

innefattar såväl strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualiteten 

som något naturligt och allomfattande (Rosenberg, 2002). Även Attityder speglas av rådande 

norm. En vanlig definition av attityd är att det handlar om hur man värderar människor, 

föremål eller händelser utifrån tankar och känslor. Attityderna utgörs av tre saker i vårt 

tänkande. Den första är att vi benämner objektet som är grunden för vår attityd, exempel på 

detta kan vara bög, turk och kvinnor. Det andra är hur vi värderar objektet, positiv eller 

negativ, bra eller dåligt. Den tredje är att vi har kunskaper eller tro, ibland båda som styrker 

vår värdering (Karlsson, 2012).  Homofobi är en starkt negativ uppfattning om 
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homosexualitet och att homo- och bisexuella människor och kan uttryckas på ett individuellt 

plan men likväl i grupp eller samhälle (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). Homofobiska 

attityder bottnar i en heteronormativ uppfattning om att hbtq-personer ses som något 

avvikande då de inte faller inom den heteronormativa ramen. 
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Metod 
Metoddelen tar sin utgångspunkt i Ämnesorientering där det beskrivs vart och hur materialet 

till vårt ämnesområde har sökts fram. Därefter följer Metodval där val av metod diskuteras. I 

stycket Delfimetoden beskrivs metoden i sin helhet. Stycket Förstudie/kvalitativ intervju talar 

om hur förstudien kan användas som del i Delfimetoden och hur den användes i denna 

studie.  I Enkätens utformande och enkätssvar ges en redogörelse för hur frågorna trädde fram 

och hur svaren behandlades. I Urval ges en beskrivning av tillvägagångssätt vid urvalet till 

denna studie samt en tabell där det exempelvis finns redovisat på vilket sätt de deltagit i 

studien. Sedan följer Enkätens utformande och enkätsvar där det redovisas hur utformningen 

av enkäter är presenterad samt svarsfrekvensen. Under rubriken Bearbetning och analys av 

enkät beskrivs processen med att analysera enkäten. I den följande rubriken Etiska 

överväganden lyfts etiska principer och studiens tillvägagångssätt kopplas till dessa. Studiens 

tillförlitlighet lyfter begreppet tillförlitlighet och dess innebörd.  

Ämnesorientering 
För att söka relevant forskning har vi har läst vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter för 

att fördjupa oss i det aktuella ämnet. Vi har även sökt i flertalet databaser, vi har till stor del 

använt oss av Socindex och google schoolar. De sökord vi har använt är alcoholism, 

alcoholics, homosexuality, substance abuse, counselling, counselling issues, substance abuse 

treatment, alcholoism treatment, lesbian & heteronormativitet. Sökorden har både använts 

tillsammans och var för sig. När sökorden användes var för sig blev utfallet stort och vi 

avgränsade sökningen genom att använda sökorden tillsammans, exempelvis homosexuality 

och substance abuse. Utfallet blev då hanterbart med omkring sjuttio träffar med viss variaton 

samt att det ringade in intresseområdet.  Vi avgränsade oss ytterligare genom att hålla oss i ett 

tidsintervall från 1995 fram till 2015. Då vi fann intressanta källor som författarna av artiklar 

och även böcker refererade till sökte vi dessa via databaserna som tidigare nämndes, därav är 

vissa artiklar inte inom tidigare givna tidintervall.   

För att erhålla en stor bredd i forskningsresultatet har vi läst både kvalitativa studier för att få 

ett djupare perspektiv och kvantitativa studier med statistisk signifikans. Vi har också valt att 

leta efter litteratur och studier som presenterar kvinnors och mäns perspektiv på 

missbruksbehandling utifrån sexuell läggning. För att öka vår kunskap på området har vi även 

läst litteratur och studier som presenterar behandlarens perspektiv. 
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Metodval 
Utifrån det syfte och de frågeställningar vi valt att belysa ansåg vi att det var bäst lämpat att 

använda oss av en kvalitativ metod, då vi vill sträva efter att nå en förståelse snarare än att 

kunna generalisera vårt resultat (Bryman, 2011). 

Den metod som vi blev inspirerade att använda oss av som huvudmetod blev Delfi-metoden. 

Med hjälp av denna metod fick vi möjlighet att vända oss till enheter i hela Sverige. Genom 

att använda oss av öppna frågor i våra enkäter för att till viss del få ett djup i svaren. Vi valde 

också att göra en förstudie genom att göra en kvalitativ intervju. 

Innan val av metod diskuterade vi olika alternativ så som fokusgrupp och kvalitativa 

intervjuer. I vårt resonemang kom vi fram till att vårt ämne kan vara känsligt för respondenten 

att prata om och vi ville påverka respondenten i så liten grad som möjligt genom 

intervjuareffekt. Fokusgrupp var efter detta resonemang inte aktuellt då personerna som deltar 

då dessutom kan bli påverkade av varandra och gruppdynamiken (Bryman, 2011). 

Delfimetoden 
Denna metod har fått sitt namn efter oraklet i Delphi, som enligt sägnen kunde förutse 

framtiden (Thangaratinam & Redman, 2005). Under mitten av 1900-talet utvecklades 

Delfimetoden av RAND Corporation. Det ursprungliga syftet med metoden var att genom en 

expertpanel kunna uppnå konsensus, men nu ser man att det även finns stora fördelar att 

använda sig av metoden för att belysa och identifiera olika perspektiv på ett 

ämne.  Delfimetoden är en metod som trots stora geografiska avstånd kan samla experters 

åsikter genom att dessa får svara på upprepade frågeformulär som innehåller frågor som både 

är kvalitativa och kvantitativa tills konsensus har uppnåtts. Dessa sänds till respondenten via 

mail eller en webenkät. Frågeformulären varvas med återkoppling av de svar som forskaren 

fått in. Genom att använda sig av Delfimetoden minskas de negativa effekterna som kan 

uppstå vid gruppinteraktion. Metoden ger experterna tid att tänka igenom sina svar och 

motverkar förhastade svar som kan ges vid exempelvis en intervju. Detta görs genom att de 

får tid att tänka igenom sina svar och svara när det passar dem bäst (Geist, 2009; Okoli & 

Pawlowski, 2003). Delfimetoden användes till en början inom försvaret men har spridit sig 

snabbt både geografiskt och användningsområde. Idag är Delfimetoden en erkänd metod som 

är allmänt använd. Metoden används inom olika områden bland annat där det behövs 

vägledning inför beslutsfattande exempelvis inom sjukvård och politik. Metoden används 

också som ett instrument för att undersöka respondenternas syn på en fråga eller en situation i 
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en organisation och även kring frågor som rör delaktighet och kommunikation (Landeta, 

2003; Burnette, Morrow-Howell & Chen, 2003; Geist, 2009). 

Förstudie/ kvalitativ intervju 
Delfimetoden är en metod som fungerar bra att kombinera med andra metoder, och det 

rekommenderas att man genomför en förstudie innan enkäten skickas ut till de tänkta 

respondenterna för att ta reda på om enkätens frågor fungerar utifrån syftet med studien och 

eventuella missförstånd gällande frågorna minskas (Burnette, Morrow-Howell & Chen, 2003; 

Landeta, 2005). Enligt Kvale och Brinkman (2009) finns det flertalet olika intervjuformer 

som exempelvis fokusgruppintervjuer, datorstödda intervjuer och narrativa intervjuer. I vår 

studie valde vi att genomföra en kvalitativ intervju inför att första frågeomgången skulle 

sändas till de respondenter som tackat ja till att delta i vår Delfistudie. I intervjun hade vi de 

tänkta enkätfrågorna som grund men ställde även flertalet fördjupande frågor under hela 

intervjun, detta för att öka vår förståelse samt att försäkra oss om att vi uppfattade hennes svar 

på ett korrekt sätt. Vi spelade in intervjun för att sedan transkribera den, det vill säga att 

omsätta inspelingen till skriftligt språk. Materialet från intervjun har sedan använts likvärdigt 

som svaren som inkommit genom vår kvalitativa enkätundersökning. 

Enkätens utformande och enkätssvar 
I användandet av en klassisk Delfimetod består oftast första frågeformuläret av kvalitativa 

frågor för att i de nästkommande frågeomgångarna innehålla kvantifierbara likertskalor där 

respondenten får möjlighet att gradera huruvida denne håller med i ett påstående som bygger 

på de svar forskaren fått in i den första frågeomgången (Okoloi & Pawlowski, 2003). I studien 

har vi valt att använda oss av kvalitativa frågor även i andra frågeomgången. Detta val 

grundar sig på viljan att nå en djupare förståelse och en fördjupad kunskap snarare än en 

strävan att uppnå konsensus som nås genom att använda kvantitativa frågor.   

Utifrån den litteratur vi fördjupat oss i och de frågeställningar vi utformat formulerade vi fyra 

blockfrågor där vår strävan var att de skulle passa med vårt syfte. Vi genomförde en kvalitativ 

intervju där intervjupersonen fick svara på frågorna och även på fördjupande följdfrågor. 

Personen fick i slutet reflektera över de frågor vi ställt, huruvida hon ansåg att de var 

gångbara i en enkät angående det aktuella ämnet och med feedback från henne ansågs 

frågorna vara lätta att förstå och svara på, även via mail. Efter detta sände vi iväg första 

frågeomgången via epost till våra respondenter. Som nu hade en vecka på sig att svara på 

frågorna. 
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På grund av tidsramarna som omgärdar en studie av detta format gjordes bedömningen att det 

endast var möjligt att hinna genomföra två frågeomgångar. Tidsramarna blev också snävare 

än beräknat med då det tog längre tid än beräknat att få in svaren från respondenterna. De 

flesta Delfistudier som genomförs har som syfte att uppnå konsensus av experternas åsikter 

(Hasson, Keeney & McKenna, 2000), detta görs genom återkoppling och kvantifierbara 

frågor bestående av likert-skalor. Med tanke på vårt relativt låga antal deltagare och på grund 

av att experterna enbart kommer hinna svara på två frågeomgångar eftersträvade vi med vår 

studie inte att uppnå konsensus bland experterna. Vi ville snarare att frågeomgång två skulle 

bestå av frågor med syfte att leda till mer fördjupande svar utifrån tidigare forskning samt de 

svar vi sedan tidigare fått ta del av. 

Okoli & Pawlowski (2003) skriver i sin artikel att målet med Delfistudien är att generalisera 

resultatet till en större population. För att kunna göra detta behöver urvalet vara tillräckligt 

stort för det ändamålet. När tidsfristen gick ut för den första frågeomgången hade enbart tre 

respondenter svarat. Efter påminnelse inkom ett svar till. Vi ansåg då att detta skulle bli ett för 

svagt underlag för vår studie och började återigen ringa runt för att rekrytera nya 

respondenter. Dessa fick en mycket kort tidsfrist på sig att lämna in svaren, efter denna 

rekryteringsomgång hade vi nu sju deltagare i Delfistudien, åtta inklusive deltagaren i den 

kvalitativa intervjun. På andra frågeomgången var det fyra respondenter som svarade inom 

tidsgränsen och efter påminnelse inkom ett svar till. 

Med 7 respondenter i första frågeomgången och 5 i den andra frågeomgången är urvalet för 

lågt för att upptäcka signifikanta effekter i befolkningen/enheter. Utifrån detta valde vi att 

även frågeomgång två skulle bestå av kvalitativa frågor. Efter att ha bearbetat de inkomna 

svaren under en veckas tid var det nu dags att sända ut frågeomgång nummer två, denna gång 

fick respondenterna 5 dagar på sig.  De två frågeformulären finns som bilagor tillsammans 

med informationsbrevet, bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. 

Urval 
Urvalet i denna studie har varit målinriktat. Avsikten har varit att välja respondenter som är 

kunniga på det område som avses i frågeställningarna (Bryman, 2011). Att urvalet är 

målinriktat i denna studie baseras på Delfimetodens struktur, där svar från experter samlas in 

och bearbetas. Experter anses vara personer som har en gedigen erfarenhet av att arbeta i 

gruppbehandling inom missbruksvården. Gedigen erfarenhet avses här betyda 4 år. 
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Gruppbehandlingen kan utgå från Minnesotamodellen, 12-stegs programmet och 

återfallsprevention. 

Uppfattningen om hur stort urvalet i en Delfistudie bör vara varierar stort. Thangaratinam & 

Redman (2005) skriver att det i Delfistudier skiljer sig från 4-3000 deltagare, men att 7 är ett 

mer lämpligt minimum av deltagare. Okoli & Pawlowski (2003) menar att expertpanelen bör 

bestå av mellan 10-18 personer.   

Till skillnad från andra metoder kräver Delfimetoden ett fortsatt engagemang av respondenten 

eftersom respondenten behöver svara på flera omgångar av frågeformulär. Dessa 

frågeformulär innehåller frågor som berör samma ämne varje gång med något modifierade 

frågor (Hasson, Keeney & MaKenna, 2000). 

För att öka intresset att medverka i studien valde vi att rekrytera respondenterna genom att 

ringa och presentera oss, metoden och vår studie ingående. Utifrån den information som finns 

presenterad på HVB-guiden (u. å.) om olika HVB-hem, ringde vi till HVB- hem som arbetade 

med missbruksbehandling i grupp i hela Sverige. Vi eftersträvade att det i studien skulle 

finnas respondenter som arbetade med enbart kvinnor, enbart män samt med båda könen 

representerade. Detta för att eventuellt kunna se om det framträder några skillnader i arbetet 

med de olika gruppsammansättningarna. Vi fick ett positivt mottagande och vi kom ganska 

snabbt upp i åtta respondenter som tackade ja till att delta.  

Respondent Kön Behandlingsgruppens 

könssammansättning 

Erfarenhet av 

gruppbehandling 

Enkät 1 Enkät 2 

R1
1
 Kvinna Kvinnor 11   X  

R2 Kvinna Kvinnor 5   X   X 

R3 Man Kvinnor/män 14   X   X 

R4 Kvinna Kvinnor 4   X   X 

R5 Kvinna  Kvinnor/män 24   X   X 

R6 Man Män 18   X  

R7 Man Kvinnor/män 7   X  

R8 Kvinna Män 4   X   X 

 

I en Delfistudie är respondenten anonym mot övriga respondenter och så också i denna studie 

(Geist, 2009). Mot forskaren är respondenten inte anonym, då denne behöver veta vem som 

                                                           
1
Respondent R1 deltog i en primärstudie och därmed inte i Delfistudien. Vi har dock använt respondentens svar 

på samma sätt som deltagarna i Delfistudien i denna uppsats.  Övriga sju respondenter deltog i Delfistudien.  
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svarat för att eventuellt kunna påminna och sända nästa frågeomgång enbart till de som 

deltagit i första frågeomgången. I denna studie har vi dessutom rekryterat respondenterna 

genom att ringa och presentera oss och studiens syfte. 

Bearbetning och analys av enkätsvar 
Genom hela den process som denna studie har inneburit, har det analytiska arbetet varit ett 

pågående arbete. I takt med ökad kunskap kring forskningsområdet har vi modifierat 

utgångspunkten. Då vi läst empirin ett flertal gånger för att hitta underliggande tema anser vi 

att vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). I sökandet efter teman 

har vi läst det empiriska materialet var för sig för att sedan diskutera vad vi har kommit fram 

till och vad det kan tänkas stå för. Återigen har vi läst var för sig och tillsammans för att söka 

ytterligare förklaringar. Då vår metod innebar att det empiriska materialet inkom vid två 

tillfällen under studiens tid upprepade vi samma process igen för att i andra omgångens 

material söka efter nya teman samt hitta ytterligare förklaringar till de som redan hade 

framkommit. Vi har under denna tid även haft återkommande diskussioner om de teman vi 

har funnit då vi har upplevt att de är lika och inrymmer förklaringar som har en tendens att 

passa in under flera teman. Vår ansats har varit induktiv vilket innebär att vi utifrån vårt 

insamlade material har dragit slutsatser som sedan har lett fram till en passande teori 

(Thomassen, 2007). För att hitta en passande teori har vi haft en diskussion om hur vi tänkte 

när vi sökte efter våra teman och vilka frågor vi ställde oss i samband med detta tillsammans 

med hur vi resonerade för att få en förståelse om resultatet.   

Etiska överväganden 
Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet är några av de 

etiska principer som svenska forskare förhåller sig till. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera respondenterna om syftet 

med studien. Respondenterna blir upplysta om att det är frivilligt att delta i studien och vad ett 

deltagande innebär exempelvis delta i en intervju eller svara på en enkät. Genom 

samtyckeskravet bestämmer respondenten själv om denne ska delta i studien. 

Konfidentialitetskravet försäkrar respondenten om att uppgifter som rör deltagare i studien 

behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig kan eller får ta del av dem. Nyttjandekravet innebär 

att materialet som samlats in enbart används i forskningssyfte (Bryman, 2011). 

Respondenten som deltog i vår förstudie fick god information genom det telefonsamtal där 

hon blev tillfrågad om att delta i intervjun om syftet med studien samt att vi kommer behandla 
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uppgifterna genom konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att själv välja att delta 

i intervjun samt att hon gjordes medveten om att det var hon själv som avgjorde vilka frågor 

hon ville besvara, anser vi att samtyckeskravet var uppnått.   

I vårt arbete med att rekrytera respondenter till vår Delfistudie ringde vi och presenterade oss 

och vårt syfte med studien. Vi berättade också vad en Delfistudie innebär, i detta fall att svara 

på två enkäter. Det betonades också att de insamlade uppgifterna kommer behandlas med 

konfidentialitet och enbart behandlas inom uppsatsen. Vi garanterar också enligt 

nyttjandekravet att uppgifterna som samlas in endast används i forskningssyfte. Respondenten 

fick efter denna information frågan om vi fick skicka vår enkät till dem och om de ville delta i 

vår studie. Genom möjligheten att tacka ja eller nej till att delta i studien anser vi att 

samtyckeskravet är uppfyllt. Tillsammans med den första enkäten vi skickade ut bifogades ett 

informationsbrev där vi upprepade syftet med studien och att vi behandlar respondenternas 

uppgifter med konfidentialitet. Således var det även i andra frågeomgången frivilligt att delta 

eller att välja att avstå. Vi sände ut en påminnelse efter att tidsfristen gått ut för att svara, för 

att undvika att någon som haft för avsikt att delta hade glömt att sända svaren till oss.  

Studiens tillförlitlighet 
Bryman (2011) lyfter begreppet tillförlitlighet som en alternativ metod att bedöma en studies 

kvalitet, istället för att använda sig av begreppen validitet och reliabilitet. Vi har valt att 

använda oss av tillförlitlighet och äkthet för att bedöma hur vår studies kvalitet svarar mot de 

kriterier som motsvarar dessa begrepp. Tillförlitligheten bygger på fyra punkter som vi 

redogör för kopplat till vår studie och därefter följer en liknande redogörelse för begreppet 

äkthet 

Trovärdighet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren beskriver den sociala verkligheten så 

att den blir tydlig för läsaren. För att resultatet ska uppfattas som trovärdigt behöver det 

framkomma att forskningen har utförts i enlighet med gällande regler. Vi har varit tydliga i 

våra enkätfrågor att förklara och beskriva sammanhanget som frågan härleds till och 

tillsammans med att undersökningen baseras på respondenternas skriftliga svar får vi förlita 

oss på att respondenterna har svarat trovärdigt.  Med den bakgrund av kunskap vi har tillfogat 

oss genom att läsa och ta del av relevant litteratur, både böcker, vetenskapliga artiklar, 

rapporter och doktorsavhandlingar har vi tolkat svaren genom respondenternas perspektiv av 

den sociala verklighet de upplever inom missbrukarvården och framförallt i gruppbehandling. 

Vi kan dock inte bortse från att respondenten kan ha uppfattat frågan felaktigt eller att vår 
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tolkning kan anses som felaktig. Då vi i studiens början tog en personlig kontakt med 

respondenten och förklarade vad studien skulle handla om och då också fick möjlighet att ge 

en bild av intresseområdet kopplat till syftet med studien anser vi att vi kunde beskriva den 

kontext vi ansåg undersöka mer nyanserat och därav tror vi detta kan ha minskat eventuella 

misstolkningar eller missuppfattningar av frågorna. Det har troligvis även bidragit till att öka 

sensitiviteten för respondenten som avsågs med undersökningen. Vi har även styrkt de 

aspekter som vi uppmärksammade i analysen med citat. 

Överförbarhet lyfter huruvida resultaten kan användas i andra kontexter. Inom kvalitativ 

forskning är detta svårare då man oftast har studerat en mindre grupp utan att eftersträva 

generaliserbarhet. Bryman (2011) skriver istället om att kvalitativa forskare bör sträva efter att 

ge täta och fylliga beskrivningar av den kultur som är aktuell i forskningen.  Gruppbehandling 

har vi lyft och beskrivet i den teoretiska bakgrunden som begrepp, där vi förklarar innebörden 

och vad det syftar till. Denna studie riktar sig bara till gruppbehandling inom 

missbruksvården, därav är det svårt att uttala sig om hur väl detta resultat kan användas i 

andra kontexter. Det kan dock anses rimligt att de finns en viss överförbarhet då 

heteronormativiteten är den norm som är styrande i samhället.  

Pålitlighet inom kvalitativ forskning är en motsvarighet till reliabilitet. Genom att grundligt 

redovisa forskningsprocessens faser, så som problemformulering, urval och så vidare skapas 

en pålitlighet (Bryman, 2011). I studien har vi eftersträvat ett transparent förhållningssätt där 

det tydligt skall framgå hur forskningsprocessen har gått till tillsammans med hur vi har 

tänkt i såväl analys som diskussion. 

Konfirmering innebär att forskaren visar att denne aldrig kan vara helt objektiv eftersom 

människan påverkas av sina livserfarenheter. Forskaren behöver visa att denne agerat i god tro 

genom forskningsprocessen och varit så objektiv som möjligt utan att låta personliga 

värderingar påverka utförande och slutsatser i forskningen (Bryman, 2011).  Valet av ämne 

visar på att vi till viss del har tagit ställning, dock har vi försökt utforma frågorna på ett 

neutralt sätt. När vi har tolkat resultatet har vi i möjligaste mån gjort detta neutralt utan att 

lägga egna värderingar i hur vi väljer att skriva fram tolkningarna. 
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Empiriredovisning och analys. 
Vi har valt att presentera resultatet under fyra huvudsakliga områden Att presentera sig som 

hbtq, Hbtq-personen som gruppdeltagare, Hbtq-kompetens ur ett behandlingsperspektiv samt 

Gruppbehandlingens heteronormativa ramar. De tre första områdena ligger i linje med våra 

frågeställningar: 

1. Hur får behandlingspersonal kännedom om att klienten har en hbtq tillhörighet?  

2. Hur utformas gruppbehandlingen för att inkludera deltagande för hbtq-personer? 

3. Hur utvecklar missbruksbehandlare kompetens för hbtq-frågor inom missbruksvården? 

Under varje område lyfter vi de teman vi har uppmärksammat, samt avslutat varje område 

med en analys.  

Gruppbehandlingens heteronormativa ramar är ett fjärde område som är en övergripande 

analys och innefattar alla teman under samtliga tre områden.   

 

Att presentera sig som hbtq 
Resultatet bygger på respondenternas erfarenheter av gruppbehandling inom missbruksvården 

där olika behandlingsmodeller har använts såsom, Minnesotamodellen, 12-stegs modellen och 

återfallsprevention. Forskning lyfter betydelsen av att acceptera sin sexuella läggning fullt ut 

för att kunna leva ett meningsfullt liv (Bobbe, 2002; Andersen & Hendersen, 1985). Det 

innebär att personen i fråga bör bearbeta detta på ett individuellt plan men även komma ut för 

familj, vänner, arbetsplats, det vill säga omgivningen. Gruppbehandling syftar till att klienter 

ska bli stärkta och känna igen sig i andras upplevelser och skapa sig en förståelse för hur 

missbruket kan yttra sig och vilka konsekvenser det leder till (Alborn, 2012). Då den 

samhälleliga referensramen fortfarande är den heterosexuella livsstilen blir den heller aldrig 

ifrågasatt och de som faller inom denna ram behöver inte tydligöra valet av sexuell läggning 

då detta tas för givet. Det är av relevans att även klienter tillhörande hbtq känner sig trygga att 

dela sina erfarenheter utifrån deras livsstil.  

Nedan följer två teman, dels Rädsla samt Skuld och skam som vi fann utmärkte sig under de 

omständigheter hbtq- klienter uppmärksammades i gruppbehandling. 

Rädsla 
I resultatet blir det tydligt att trots att respondenterna har en gedigen erfarenhet av 

gruppbehandling har de allra flesta endast erfarenhet av ett fåtal klienter som under sin 

behandling valt att berätta om sin sexuella läggning om den varit annan än den heterosexuella. 

Dock tror flera att det med all säkerhet har funnits klienter tillhörande hbtq men som har valt 
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att inte berätta. Vid de tillfällen klienter har kommit ut har det sällan varit problematiskt sett 

utifrån medklienters attityder och inställningar. Det framträder dock en rädsla för 

omgivningens reaktioner. 

 

”Överlag tas det emot väl när de personer som har en annan läggning väl berättar 

det. Problemet brukar vara mer att våga ta steget och berätta det. De är ofta rädda 

för att bli avvisade, har kanske dåliga erfarenheter, blivit mobbade/nedvärderade 

etc.”  [R 3] 

 

Resultatet visar att kvinnor tenderar komma ut mer frekvent och utan att möta svårigheter i 

samband med detta. I männens fall tyder resultatet på att de fortfarande har svårare att berätta 

om sin sexuella läggning om den är annan än heterosexuell, men att det är vanligare idag än 

tidigare. 

 

“Jag har arbetat på en del olika behandlingshem genom åren och har vid flertalet 

tillfällen diskuterat hur det kommer sig att det är så få män som pratar öppet om 

sin läggning. Det har med andra ord varit vanligare bland kvinnor. Jag upplever 

dock att detta förändrats och att män förefaller ha lättare för att berätta om sin 

läggning om den är annan än heterosexuell. Dock så vågar jag påstå att det 

fortfarande är många som inte vågar prata om det.”         [R 3] 

 

Tidigare forskning säger att både organisationen och behandlingspersonal fortfarande är 

väldigt styrda av heteronormativiteten både i handling och tanke och agerar således därefter 

(Mattson, 2005). En respondent som inte har haft någon hbtq person i behandling tror att det 

kan störa gruppen om en klient väljer att komma ut som hbt- person och uttrycker sig följande 

 

“Har inte haft någon hbtq person som klient, mig veterligen. Men tyvärr tror jag 

att det skulle “störa” de andra klienterna. Arbetar bara med män, de flesta med 

kriminell livsstil.”     [R 8] 

 

Skuld och skam 
Låg självkänsla bottnar ofta i traumatiska och svåra upplevelser som skapat skam och 

skuldkänslor. Inom missbruksbehandling arbetar man med att förbättra den låga självkänslan 

och höja klientens inre självbild. Resultatet tyder på att för att uppnå ett beständigt resultat i 

behandlingen behöver klienten vara ärlig mot sig och berätta om sin läggning. 
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“Ärlighet i programmet är en styrka i att tillfriskna. Svårigheten är att ha börjat 

visa sig sårbar och rädslan för vad andra ska tycka.”     [R 7] 

 

För att göra detta måste känslor av skuld och skam lyftas upp till ytan och bearbetas för att 

klienten skall kunna gå vidare i sin förändringsprocess mot ett nyktert och drogfritt liv. För 

hbtq-klienter kan denna del av behandlingen även innebära att bearbeta tankar om skuld och 

skam som är kopplat till både den sexuella läggningen och missbruket. Det förtryck som 

heteronormativiteten skapar leder till skam och skuldkänslor och kan för klienten medföra en 

internaliserad homofobi (Andersen & Hendersen, 1985).  Resultatet visar på en stor variation i 

hur man ser på skuld och skam kring hbtq-personer och deras situation. Hbtq-personer har 

ofta en låg självkänsla som bottnar i ett samhälleligt förtryck tillsammans med den skuld och 

skam missbruket i sig tangerar, ibland står dessa i relation till varandra. 

  

“.... ja där är det tydligt att om individen inte accepterat sig själv och sin 

sexualitet, döljer den, skambelägger den, så är det definitivt så att drogerna blir en 

lösning när individen i fråga inte orkar bära hemligheten, alternativt agerar ut och 

sedan använder droger för att hantera skam/skulden som uppstår eller använder 

för att kunna agera ut sin sexualitet “    [R 4] 

 

I resultatet framgår det att missbruksbehandlingen är det primära, det vill säga att behandla 

missbruket/beroendeproblematiken för att sedan övergå till andra faktorer som är av betydelse 

för att tillfriskna. Skam och skuldkänslor behandlas som något generellt oavsett vad dessa 

känslor bottnar i utan det ses som en del av missbruksproblematiken. En av respondenterna 

uttrycker sig på följande sätt då denne svarar på en fråga om vilka styrkor och svagheter det 

finns med att vara öppen med sin sexuella läggning i gruppbehandling; 

 

“Rädsla för att vara dömd samt skam. Men på samma gång har alla missbrukare 

mycket skam och rädsla så vi upplever inte att det gör så mycket skillnad.”   [R 6] 

 

Analys av Att presentera sig som hbtq 
Resultat tyder på att det generellt är väldigt få som kommer ut under sin behandling med 

tanke på respondenternas bakgrund och år inom missbruksbehandling. Tidigare forskning 

pekar på att hbtq-personer löper större risk att utveckla missbruk och i större utsträckning 

använder alkohol och droger (Bradford, Ryan & Rothblum, 1994) varav det kan antas att fler 

hbtq borde ha genomgått behandling. Hbtq-klienter måste i samband med sin komma ut 
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process hantera dubbla svårigheter i jämförelse med de som faller inom ramen heterosexuella 

i missbruksbehandling. Deras skam och skuldkänslor kan eventuellt möta nya negativa 

reaktioner som kan leda till att fördjupa den skuld skam som kan tänkas bottna i internaliserad 

homofobi. När hbtq-klienter aktualiseras inom missbruk omgärdas processen av rädslor och 

farhågor vilket även kan tolkas som att gruppen fortfarande är marginaliserad av omgivningen 

på grund av rådande heteronormativitet.  I detta skede blir behandlarens roll viktig i hur denne 

väljer att förhålla sig till både klienten i fråga och medklienter för att motverka 

heteronormativiteten. Görs inte detta kan tänkas att hbtq-klienten väljer att inte berätta om sin 

sexuella läggning tillsammans med att den internaliserade homofobin stärks.    

Homosexuella kvinnor har lättare att komma ut kan tolkas som att det generellt är mer 

accepterat i samhället att vara kvinna och homosexuell. En annan orsak kan vara att mer 

forskning har bedrivits på området om kvinnors behov i missbruksbehandling och att det har 

genererat ett klimat och en större förståelse som gör att kvinnor generellt blir bemötta på ett 

sätt som öppnar upp för mer tillförlitliga relationer inom gruppbehandling. 

Då vårt resultat tyder på att homosexuella män fortfarande inte kommer ut i den omfattningen 

lesbiska kvinnor gör men att det dock har blivit vanligare tänker vi att det dels kan bero på att 

det inte finns lika mycket forskning på mäns behov i missbruksbehandling därav grundar sig 

och förblir klimatet i gruppen till stor del baserad på stereotypa föreställningar om vad som 

anses manligt och heteronormativiteten. Detta klimat gynnar troligtvis inte att homosexuella 

män berättar om sin sexuella läggning av rädsla för hur det tas emot av medklienter och 

kanske även personal. Forskning tyder på att män får ett bättre behandlingsresultat i 

blandgrupper, kanske är det så att föreställningar om hur män är här blir mindre då gruppen 

blandas med kvinnliga vilket gör att männen inte behöver bete sig som förväntas av en man 

utan kan visa mindre manliga sidor som öppnar upp för andra möjligheter att tillgodogöra sig 

behandlingen bättre. 

 

Respondenten som uttrycker att den inte har varit med om att någon klient har kommit ut och 

som tror att det kan störa gruppen, samt framhåller att hon arbetar med endast män med en 

kriminell livsstil. Resultatet kan tolkas som att det manliga maskulina tillsammans med en 

kriminell livsstil inte inrymmer en acceptans för hbtq-personer. Likaså kan det tolkas som att 

respondentens har egna föreställningar som grundas på ett heteronormativt antagande om 

könsroller och vilka egenskaper män tilldelas, då förutsätter att det kan störa den manliga 

gruppen med en kriminell livsstil. Ett sådant förhållningssätt kan tänkas påverka gruppen att 
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bevara gamla förställningar som gör det svårt att för hbtq-klienter att känna den trygghet som 

behövs för att våga berätta om sin sexuella läggning.   

Hur utformas gruppbehandlingen för att inkludera deltagande för hbtq-

personer? 
Missbrukare i sig är en kategori som möter fördomar och nedlåtande attityder och 

behandlingen är således utformad föra att möta denna målgrupp men tas det hänsyn till hbtq-

klienter i gruppbehandling? Vårt resultat visar på att inga anpassningar görs i 

gruppbehandlingen för att möta individer tillhörande hbtq.  

 

“Nej, det gör det inte, inte hos oss iallafall. Utan man har samma behandling.” [R 

1] 

 

Ett fåtal respondenter säger sig göra generella anpassningar samt att om klienter uttrycker att 

de har behov att prata och diskutera om saker relaterade till deras sexuella läggning görs det 

då anpassningar och ges utrymme för detta i behandlingen. Vi fann följande teman i vårt 

resultat Normkritiskt förhållningssätt, Kärlek som kärlek, Vågar du så vågar jag samt Rädsla. 

De två första beskriver vilka anpassningar som görs för att inkludera hbtq genom vilket 

förhållningssätt som används samt hur man väljer att prata om sociala relationer och livsstil i 

gruppbehandling. Temat Vågar du så vågar jag bygger på hur gruppens dynamik förändras 

när en hbtq-klient väljer att komma ut. Temat Rädsla belyser homofobiska attityder i 

gruppbehandling. 

Normkritiskt förhållningssätt 
I resultatet framträder ett normkritiskt förhållningssätt som en viktig generell anpassning i 

gruppbehandling för att främja hbtq personers inkluderande, dock var det endast ett fåtal av 

respondenterna som lyfter vikten av detta. 

 

“...vi som behandlare förhåller oss normkritiskt och försöker vara noga med att 

inte befästa fördomar eller använda ett heteronormativt språk” [R 2] 

 

Ett förhållningssätt som kräver ett ständigt reflekterande av varför och hur vi väljer att agera 

och uttrycka oss i såväl tal som handlingar och med syftet att motverka heteronormativiteten. 

I gruppbehandling blir användandet av språket viktigt likväl att vi inte förutsätter och utgår i 

från att erfarenheter och upplevelser baseras på heteronormativa antaganden. Ett fåtal av 
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respondenterna berättar att de genom att exempelvis använda språket som ett medel i att visa 

på ett icke heteronormativt förhållningssätt 

För att förhålla sig på ett sådant sätt krävs så väl kunskap som en medvetenhet om hur normer 

reproduceras och hur de stigmatiserar minoritetsgrupper. 

Kärlek som kärlek 
Relationer är även något som missbrukare kan uppleva svårt att hantera i ett liv utan alkohol 

och droger. Sunda relationer lyfts som en betydelsefull aspekt i att bibehålla nykterhet och 

drogfrihet i resultatet. Vi finner även en variation i hur man i behandlingen förhåller sig till att 

prata om relationer. Flertalet lyfter sociala relationer i gruppbehandling men när det kommer 

till en sexuell läggning som inte är heterosexuell tenderas detta att kopplas samman med 

intimitet och sexuella upplevelser istället för att ses som en livsstil som innefattar både sociala 

relationer och omgivning. 

 

“Dock så anser jag att vi fortfarande behöver bli bättre på att samtala om sexuell 

läggning och ämnet sexualitet i stort.” [R 3] 

 

Flera respondenter uttrycker att vill klienten fördjupa sig och prata med ingående om sin 

sexuella identitet görs detta med behandlare i ett individuellt samtal. 

 

“Däremot går vi inte på djupet om just fysisk närhet och intimitet i grupp, det är 

lättare att göra individuellt om klienten vill det.” [R 8] 

 

Då sexualitet inom missbruksvården ofta uppfattas som negativa upplevelser finns en risk att 

när behandlaren väljer att hantera det genom individuella samtal och inte inkludera gruppen så 

kan det uppfattas av klienten att behandlaren hanterar det som något allvarlig och 

bekymmersamt. 

Resultatet visar att ett fåtal lyfter vikten av reflektioner om sexuell läggning för att visa på en 

mångfald som ett led i steget mot att normalisera hbtq i gruppbehandling. Ett sätt att visa en 

öppenhet gentemot hbtq och utforma behandlingen är att personal som tillhör hbtq är öppna 

med detta. 

 

“Vi har ett transparent förhållningssätt… Utifrån detta normaliseras olika sexuella 

identiteter dagligen. Således menar vi att personalens förhållningssätt samt 

klienters öppenhet gällande sin egen sexuella läggning medför en mångfald och 

därmed normaliserar vi att alla är olika.” [R 2] 
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De respondenter som anser att de medvetet inkluderar hbtq-personer i behandlingen gör det 

genom att använda ordet partner istället för man eller kvinna när de pratar om 

kärleksrelationer mellan två individer. 

 

“Vi pratar om partners istället för pojkvän/man/honom/etc” [R 4] 

 

De är även tydliga med att en kärleksrelation är en kärleksrelation oavsett vem det är emellan. 

De skiljer även på sexualitet och kärlek.  De menar att på så vis görs de gör ingen skillnad 

mellan heterosexuella relationer och hbtq relationer samt att de visar på en acceptans och 

öppenhet gentemot hbtq.   

 

“Vill man vara öppen med att man är homosexuell. Ja då är det okej, för att jag 

menar att kärleksrelationer ser ut likadana oavsett vem du har som partner. Det 

händer samma saker och man reagerar ungefär på samma sätt” [R 1] 

 

Vågar du så vågar jag 
Flera av våra respondenter påtalar betydelsen av att hbtq-personer berättar om sin sexuella 

läggning, dels för den som väljer att komma ut men framförallt utifrån betydelsen det får för 

gruppdynamiken. 

 

“...när medklienter speglar varandra kommer ofta ödmjuka reflektioner kring hur 

de uppfattas av andra. Dessa speglingar brukar medföra att berörd klient börjar 

reflektera ytterligare kring egna beteenden eller upplevelser” [R 2] 

 

Gruppen tillskrivs ett terapeutiskt värde i form av ärlighet och djup men det genererar även 

flera positiva följdeffekter för gruppens övriga deltagare. Fler klienter vågar öppna sig om 

djupa allvarliga händelser som haft stor påverkan på dennes liv och som troligtvis bidragit till 

att densamme har vänt sig till alkohol och droger. Klienten som kommit ut ses som ett 

föredöme och blir på så vis en styrka för både för sig själv och övriga. 

 

“En styrka som jag upplevt vid flertalet tillfällen är att interagerandet och 

öppenheten förbättras. Vågar du vara öppen så vågar jag… man ser personen som 

modig- och att det i sin tur smittar av och ger andra styrka att våga prata om svåra 

bitar” [R 3] 
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Analys av Hbtq-personen som gruppdeltagare 
Att hbtq personen som vågar komma ut ges en status och ses som ett föredöme kan ses som 

ett bevis på att heteronormativiteten fortfarande är stark. Tyngden i att berätta kan nästintill 

jämställas med att öppna sig om djupare saker såsom övergrepp och våldtäkter, händelser som 

är tragiska, problematiska och upplevs som trauman. Det kan finnas en risk med att jämföra 

dessa traumatiska händelser med att komma ut då alla dessa händelser ses som negativa och 

problematiska. Klientens berättelse kan på så vis komma att förknippas med något som är 

problematiskt och negativt vilket det till viss del “komma ut” processen kan var men det kan 

tänkas motarbeta normaliserandet av hbtq. Att berätta om sin kärleksrelation kan förväntas 

vara något vackert och fint. Då resultatet tyder på att sexuell läggning ofta kopplas samman 

med sexualitet av behandlare i missbrukarvården och att sexuella upplevelser för missbrukare 

i sin tur ofta är sammankopplat med dåliga erfarenheter kan det finnas en risk att de klienter 

med en annan sexuell läggning än den heterosexuella på så vis associeras med något negativt 

och problematiskt. 

Resultatet tyder på att i de fall man generellt har utformat behandlingen genom ett 

normkritiskt förhållningsätt är språket det centrala och att det är där den största förändringen 

har gjorts i gruppbehandlingen. Relationers betydelse lyfts och där respondenter hävdar att 

anpassningar har gjorts i form av att man tydliggör att en kärleksrelation är mellan två 

individer oavsett kön. Även om det är hbtq-personens val att välja att komma ut eller inte så 

tolkar vi utifrån inkommit material att största delen av respondenterna tenderar att lägga 

diskussioner om relationer och intimitet utifrån ett heteronormativt perspektiv men att de 

flesta respondenter tycker att de behandlar alla lika och ser den individens behov och därmed 

inkluderar hbtq.   Vi tolkar det som att respondenternas upplevelser av sig själva i sin roll som 

behandlare är att denne är öppen och inkluderar hbtq. Relationer mellan heterosexuella 

upplever vi att det diskuteras om på ett mer öppet och allmänt sätt medans när en klient 

tillhörande hbtq vill prata om sin relation görs detta i första hand med ett enskilt samtal.   

Hur utvecklar behandlingspersonal kompetens för arbete inom 

missbruksvården relaterat till hbtq? 
Tidigare forskning tyder på att hbtq personer har specifika behov som kräver ett annat 

utgångsperspektiv i missbruksbehandlingen (Bobbe, 2002). Vårt resultat visar på ett det finns 

en vilja och en positiv inställning till att arbeta med hbtq-klienter inom missbruk, dock anser 

större delen av våra respondenter att hbtq inte har några specifika behov. De teman som 

framträtt beskrivs i följande ordning Likabehandlig-inkludera alla, Osäkerhet och 

Konflikthantering. 
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Likabehandling- inkludera alla 
Resultat tyder på att samtliga respondenter ger uttryck för att de behandlar alla lika utefter 

klientens behov. Det fanns en variation i hur respondenterna ser på och förhåller sig till detta. 

I resultatet framgår det att ett fåtal utmärker sig mer genom att tydligt formulera hur de 

konkret förhåller sig och som även visar på en djupare förståelse och större kunskap om hbtq. 

 

“Arbetet med hbtq-klienter har stärkt min övertygelse om vikten av ett normkritiskt 

förhållningssätt samt bidragit till att vi granskat utformningen av 

behandlingsuppgifter, inskrivningsmaterial m.m. så att denna inte upplevs som 

stigmatiserande eller heteronormativ.”  [R 2] 

 

De flesta ger oss dock en motsägelsefull bild där de har svårt att precisera sig och svarar som 

sig bör, det vill säga att alla behandlas lika oavsett sexuell läggning. 

 

“Jag tänker faktiskt att den sexuella läggningen inte behöver beaktas mer tydligt 

än vid heterosexualitet” [R 8] 

 

Andra menar på att så länge inga behov uppstår och man förehåller sig på ett sätt där 

diskriminering är uteslutet behöver behandlingen inte anpassa till klienter som tillhör hbtq.   

 

“Vi gör ingen skillnad och eftersom det inte uppstått några behov hos klienter, har 

vi egentligen inte pratat om det, utöver den icke-diskriminerande hållning vi har, 

samt nolltolerans mot mobbning och kränkningar vi har och det arbetet med 

detta.”   [R 4] 

 

Osäkerhet 
Utifrån de frågor som har använts i studien tillsammans med vad tidigare forskning visar om 

missbruk i relation till hbtq tyder resultatet på att det finns en viss kompetens och kunskap om 

hbtq men dock visar de allra flesta på att det finns ett stort kunskapsbehov kring ämnet och 

det framträder även en osäkerhet. 

 

“Det gör det alltid. Kanske främst hos personal att själva bli bekväma i områdena 

sexualitet och relationer. Det är ju svårt att vägleda och lära någon annan något 

man själv inte klarar av” [R 4] 

 



   36 
 

Då en del framhäver ett normkritiskt förhållningssätt som viktigt och där resultatet tyder på att 

språket är det centrala går det även finna en osäkerhet som präglas av okunskap. 

 

“Kan uppleva att jag av ren okunskap känner mig osäker ibland när jag uttrycker 

mig” [R 5] 

 

Det lyftes innan, tillsammans med tidigare forskning, att komma ut processen för individer 

som tillhör hbtq är en unik och ständigt pågående process och är för många även förknippat 

med dåliga erfarenheter. Resultatet visar att respondenterna upplever generellt inga problem i 

gruppbehandling när en hbtq-person väljer att berätta om sin sexuella läggning. 

 

“Kan bli lite spänt som men det hanteras som en grupprocess och att alla är där 

på lika villkor” [R 7] 

 

Och i samband med detta ges inte heller tid att reflektera om detta såvida inte klienten själv 

känner ett behov av detta. 

 

“Om det för den enskilde individen framstår som relevant att reflektera kring 

sexuell identitet och dess betydelse för individens missbruksproblem ges det 

utrymme för liknande reflektioner” [R 2] 

 

Likaså tyder resultatet att missbruket är det primära och andra faktorer som kan tänkas 

påverka missbruket blir sekundärt. 

 

“Min erfarenhet är att beroendeproblematiken kan höra samman med låg 

självkänsla, eller att självkänslan och självbilden försämrats under missbruket. 

Samtidigt har jag genom åren arbetat med beroende som ett primärt 

problem.”   [R 3] 

 

Konflikthantering 

Sedan 2009 är det i Sverige förbjudet att diskriminera någon på grund av dennes sexuella 

läggning och/eller könsöverskridande identitet. Individer tillhörande hbtq har setts som både 

sjuka och kriminella till att idag anses som normala och helt accepterade utifrån rådande 

lagstiftning. Denna förändring i lagstiftningen har skett under en relativt kort tid. Resultatet 
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pekar på ett tydligt ställningstagande från alla respondenter att de inte accepterade 

homofobiska attityder.  I de fall det har funnits motsättningar i gruppen då en klient har valt 

att komma ut har det hanteras som andra konflikter gällande kränkningar. I samråd med den 

klient som blivit utsatt har konflikten behandlats som vilken konflikt som helst, genom 

individuella samtal, trepartssamtal, öppen diskussion i grupp eller som en grupprocess. 

 

“Om det uppstår konflikter hanterar vi det omgående genom samtal, enskilt och i 

grupp på samma sätt som om andra konflikter eller motsättningar uppstår inom 

klientgruppen.” [R 2] 

 

Skulle det leda till en mer allvarlig konflikt som innefattar hot blir den klient med en 

homofobisk inställning tillrättavisad och kan även bli utskriven från behandlingshemmet. 

 

“Kränkningar, hot eller liknande ser vi väldigt allvarligt på. Detta kan i sin tur 

leda till att man blir utskriven från behandlingen om vi bedömer att man inte är 

beredd att förändra sig.”  [R 3] 

 

Analys av Hbtq-kompetens ur ett behandlingsperspektiv 
Resultatet visar på att man försöker behandla och bemöta alla lika och att man ser den 

enskildes behov. Det kan tolkas som att respondenterna strävar efter ett korrekt utförande och 

att det finns en vilja att vara tillmötesgående utifrån de krav som ställs enligt lagar och 

riktlinjer. Resultatet antyder att det finns en viss osäkerhet kring hur man verbalt skall 

uttrycka sig för att inte exkludera hbtq-personer. Vidare visar resultatet att det finns en positiv 

inställning till mer ta del av mer kunskap kring hbtq. Konflikter som bottnar i homofobiska 

attityder hanteras i missbruksbehandling genom tillrättavisningar och som kan leda till 

utskrivning om det övergår till hot eller klienten inte är villig till förändring. Vi finner en 

förståelse för detta då det finns ett lagligt stöd i denna handling. Att bli tillrättavisad för att 

uttrycka åsikter som en stor del av samhället tycker lika om och som kan ta tid att förändra  

blir för både personal och klienter bekymmersamt. Att tydliggöra att kränkningar och hot inte 

är tillåtet men att samtidigt belysa och framförallt upplysa berörd person kan vara av vikt för 

att underlätta situationen och skapa förståelse. Här blir heller inte missbruket det primära 

längre, som tidigare har varit ett argument från respondenterna, när en klient som är i behov 

av behandling skrivs ut med anledning av att tycka och uttrycka åsikter om hbtq. Det finns 

även ett lagligt stöd att luta sig emot då Socialtjänstlagen 5:9 säger att vi aktiv ska sörja för att 
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den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma 

ifrån missbruket. Situationen visar en komplexitet och hur svårt det kan var för både de som 

tillhör en minoritetsgrupp men även de som befinner sig i motsatt “läger”. Att tillrättavisa och 

skriva ut klienter på grund av homofobiska åsikter kan tänkas leda till att det byggs upp en 

rädsla för att uttrycka sig om hbtq. 

Gruppbehandlingens heteronormativa ramar 
I detta avsnitt analyserar vi resultatet utifrån ett mer övergripande perspektiv med 

heteronormativiteten som referensram och som innefattar samtliga teman. 

Resultatet visar att trots att respondenterna företräder olika behandlingsmetoder var det inga 

som gjorde några konkreta anpassningar i gruppbehandling för att möta hbtq-klienter. Ett fåtal 

respondenter visar på en medvetenhet och djupare förståelse för hbtq-klienternas situation 

såväl i missbruksbehandlingen som i ett större perspektiv. Dessa har även gjort generella 

anpassningar som även inkluderas i gruppbehandling. Den mest framträdande anpassningen i 

resultatet är det normkritiska förhållningssättet där man aktivt arbetar med att ifrågasätta och 

reflektera över samhälleliga normer och hur de påverkar såväl klienter, personal och 

behandlingsarbetet. Språket är en central punkt och används som ett verktyg för att visa och 

markera för klienter att man inte gör antaganden eller förutsätter att alla lever utefter en 

heteronormativ grund. Det kan även tänkas att språket kan ses som ett relativt enkelt och 

konkret medel för de i behandlarrollen att hantera.  

 

Även om ett fåtal visar på djupare förståelse är samtliga respondenter eniga i frågan om att 

hbtq-personer inte har några specifika behov som behöver tas hänsyn till i behandling. Det är 

genomgående i alla respondenternas svar att alla klienter skall behandlas lika men att det är 

viktigt att se till den enskilde individen. Resultatet kan tolkas som att det finns en intention 

om god vilja och omtanke för individer som tillhör hbtq men svaren nyanseras av en 

osäkerhet. Att se den enskildes behov är inte fel men med den bakgrund av forskning som 

finns om hbtq och missbruk är det eftersträvansvärt att detta får större plats i behandlingen. 

Särskilt med den betydelse forskningen har haft för att uppmärksamma kvinnors och mäns 

specifika behov relaterat till missbruk och missbruksbehandlingen och utformningen av 

behandlingen därefter. En möjlig förklaring kan vara att organisationen eller verksamheten 

inte prioriterar detta vid kompetensutveckling. 
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Den forskning som vi har lyft visar på att det är av stor betydelse att klimatet och personalen 

på ett behandlingshem är öppna och välvilligt inställda till hbtq-personer för att dessa skall 

känna sig trygga med att komma ut. Resultatet tyder på att de flesta har erfarenhet av att möta 

hbtq-klienter och således finns det en medvetenhet och öppenhet om gruppen hbtq i 

missbruksvården.   

Om heteronormen styr behandlarens perspektiv i hur denne förhåller sig till gruppen blir hbtq-

klienten osynlig. Alborn (2012) menar att grupper även kan medverka till att utesluta 

gruppdeltagare och individer vilket kan tänkas ske om behandlaren är påverkad av 

heteronormen. Resultatet visar på att samtliga respondenter menar att såvida inte klienterna 

tillhörande hbtq själva påtalar att de vill diskutera och lyfta reflektion kring händelser kopplat 

till missbruk och deras sexuella identitet berörs detta inte i behandlingen. För att bli sedd 

måste hbtq-klinten således berätta att denne har en annan sexuell läggning än den 

heterosexuella. Har behandlaren kunskap och antar ett perspektiv som sträcker sig utanför 

heteronormativiten och ser sexuell läggning som en livsstil ser denne även hbtq-klienten och 

beaktar detta i behandlingen. Hbtq-klienten borde inte behöva berätta vad denne har för 

sexuell läggning eller påtala faktorer specifika för hbtq-klienten för att få ta del av 

behandlingen.     

Denna heteronormativa grund speglar hela verksamheten såväl klimat som behandling. Ett 

resultat av detta kan tänkas vara att de inre problem såsom internaliserad homofobi och låg 

självkänsla som hbtq-klienter kan uppleva och som kan vara relaterat till såväl sexuell 

läggning som missbruk förblir obehandlat.  

Något som uppmärksammats i resultatet är att många tenderar att koppla samman sexuell 

läggning med sexualitet vilket kan antas förhindrar att hbtq ses som en livsstil som inkluderar 

mer än sexuella upplevelser. En konsekvens av detta och som visar sig i resultatet är att 

respondenterna behandlar diskussioner som är relaterade till sexuell läggning på en mer 

individuell nivå vilket medför att det sker genom enskilda samtal och inte i 

gruppbehandling.  Hbtq-klienten går då miste om den sociala interaktionen mellan 

gruppdeltagare som öppnar för lärande och möjligheter och som är utmärkande för 

gruppbehandling (Sandahl, 2014). Gruppbehandlingen tjänar då inte sitt syfte då den inte kan 

verka som en katalysator för en förändringsprocess för den enskilde hbtq-klienten eller för 

gruppens övriga deltagare. Det blir inte heller ett naturligt inslag i gruppbehandlingen att 
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hbtq-klienter berättar om sina erfarenheter och kan då ses som ett steg bort från ett 

normaliserande av hbtq som en livsstil samtidigt som heteronormativiteten förstärks.  

 

Resultatet visar att samtliga respondenter tar allvarligt på homofobiska attityder och det 

behandlas likvärdigt det vill säga med en tillrättavisning och hot om utskrivning. Inom ramen 

för ett heteronormativt synsätt kan det tänkas förstärka hbtq som en minoritetsgrupp genom 

att klyftan mellan de med homofobiska fördomar och attityder stärks. Samtidigt kan det 

påverka andra i gruppen att ta ställning i antingen det ena eller andra “lägret” och kan ses som 

Sandahl (2014) beskriver det, som gruppens sätt att bidra till förändringsprocesser.    

 

I resultatet lyfter en del betydelsen det får för gruppen när en person kommer ut med sin 

sexuella läggning. Det benämndes innan som ett terapeutiskt värde och att det genererar 

följdeffekter för övriga gruppmedlemmar. Det terapeutiska värdet kan sägas bottna i 

heteronormativa föreställningar för utan dessa hade gruppen inte tillskrivits detta värde när 

någon berättar om sin sexuella läggning. Det kan även finnas en fara i att jämföra 

problematiska händelser med att “komma ut” som kan påverka i en negativ riktning genom att 

placera och hålla kvar individer som tillhör hbtq i ett fack som istället förknippas med 

svårigheter vilket gör att heteronormativiteten kan fortsätta härska. Det går även att anta ett 

mer positivt synsätt där detta leder till något positivt för såväl individen som gruppen och som 

främjar ett normaliserande av individer som tillhör hbtq och dessutom ger övriga 

gruppdeltagare nya erfarenheter och perspektiv på livet.  

Sammantaget ges en bild där gruppbehandlingen inom missbruksvården baseras på 

heteronormativa antaganden. Ett ökat reflexivt förhållningssätt om hur samhällets normer 

påverkar gemene man vore önskvärt. Fåtal har uppmärksammat hur heteronormativiteten 

påverkar förhållandet mellan klienter och behandlare och som även visar på en större och 

bredare förståelse för hbtq gruppens situation i såväl samhälle som i behandling. Dock präglas 

studiens svar av en osäkerhet och en önskan om mer kunskap på området. 
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Diskussion 
Vi har funnit två intressanta aspekter som vi anser är av vikt att diskutera och problematisera 

för att påvisa möjliga konsekvenser och utfall och där vi upplever att det finns ett behov av 

fortsatt forskning. 

Första aspekten är hur homofobiska attityder hanteras. Resultat visar på att i samband med att 

klienter väljer att komma ut med sin sexuella läggning om den är annan än den heterosexuella 

omhuldas denna process av nervositet och känslor förknippat med rädslor för att bli avvisad 

och utstött. Inte heller lyfts det i behandlingen som ett naturligt inslag vad klienten i fråga har 

upplevt och genomgår i samband med varje ny “komma ut” process. 

När homofobiska attityder uttrycks hanteras detta som en konflikt och lyfts enskilt, i 

trepartsamtal eller i grupp och där klienten blir tillrättavisad och i sämsta fall kan det leda till 

utskrivning för klienten. Som nämndes tidigare bottnar homofobiska attityder i 

heteronormativa föreställningar och i vårt samhälle är denna norm central. Det kan anses som 

ganska naturligt att många fortfaranade upplever individer som tillhör hbtq som något 

avvikande då det tar tid att förändra normer samt att heteronormativiten faktiskt är den 

ledande normen. När missbruksvården väljer att markera så starkt mot homofobiska attityder 

kan det medföra att individer upplever en rädsla för att uttrycka sig om hbtq i allmänhet och 

det blir inte ett naturligt samtalsämne att prata om tankar relaterade till hbtq.  I studien kan 

resultatet tolkas som att det pågår parallella processer där känslor av rädslor kännetecknar ett 

känsligt skede i ett föränderligt samhälle där gamla och styrande normer är på väg att luckras 

upp för att nya ska få möjlighet att träda fram. Att använda sig av tillrättavisningar och hot i 

detta läge kan leda till att klyftan mellan de med annan sexuell läggning och de med 

homofobiska attityder istället förstärks. Att inte våga lyfta upp saker i ljuset och diskutera 

öppet kan tänkas leda till att det under ytan skapas ett bekymmersamt läge och som kan 

jämföras med hur människor idag inte vågar lyfta frågan om invandrare med risk för att kallas 

rasister. Att våga kommunicera öppet om varför vi tycker som vi gör är en förutsättning för att 

överbrygga rädslor och skapa förståelse för det vi inte känner till. I rådande stund anser vi att 

sättet homofobiska attityder hanteras på leder till att båda parter förlorar på det i ett större 

perspektiv. Människor tillhörande hbtq kan komma att marginaliseras än mer såväl som de 

med homofobiska attityder då de blir utestängda från att bland annat få hjälp med exempelvis 

missbruksproblematik. Situationen är komplex och där vi ser att ett behov av fortsatt 

forskning. 
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Den andra aspekten som ämnas lyfta i diskussionen är hur begreppet sexuell läggning 

associeras med sexualitet och intimitet. Resultatet tyder på och som tidigare nämndes under 

teman Kärlek som kärlek att respondenterna tenderar att koppla samman dessa två begrepp 

med varandra. Då både homosexualitet och heterosexualitet inrymmer sociala beteenden, 

relationer och såväl ett sätt att leva sitt liv går det inte reducera den sexuella läggingen till 

endast sexuella handlingar (Håkansson, 1987). Denna association som tenderar att finnas 

mellan sexuell läggning och sexualitet/intimitet påverkar således individer tillhörande hbtq 

utifrån flera aspekter. I gruppbehandlingen lyfts alla dessa som betydelsefulla för att främja 

ett nyktert och drogfritt tillfrisknande. När behandlare väljer att diskutera tankar kring sexuell 

läggning med klienten enskilt går klienten miste om värdefulla erfarenheter från 

gruppdeltagarna och så även syftet med gruppbehandling. Behandlaren bidrar även till att 

marginalisera hbtq i denna situation då klienten lyfts bort och behandlas avvikande i 

jämförelse med resterande deltagare. Vi anser att det finns en problematik och kunskapslucka 

kring hur begreppet sexuell läggning används.  För att forma gruppbehandlingen så att även 

hbtq klienter kan vara delaktiga krävs en annan uppfattning om sexuell läggning som även 

inkluderar livsstil. Att prata om vilken livsstil man har valt att leva efter kan tänkas förändra 

såväl syn som dimension på hur hbtq individer uppfattas. Uppmärksammas detta som en 

kompetens utveckling för behandlare inom missbrukarvården kommer troligvis inte 

behandlare känna att de behöver ta hbtq-klienten åt sidan för att diskutera tankar kring hur 

livet ska te sig i det nya nyktra och drogfria livet, utan klienten får möjlighet att vara en 

fullvärdig medlem av gruppen. 

Då vi inte vet hur väl anpassad vården är för att möta hbtq inom andra områden vet vi heller 

inte om det är specifikt för missbrukarvården att uppvisa en relativt solid heteronormativ bild. 

En tänkbar förklaring kan vara att missbruksvärlden speglas av ett hårt och kargt klimat och 

där stereotypiska könsroller ofta är mer framträdande, mannen antas vara maskulin i 

bemärkelsen tuff och ofta kriminell och kvinnan skör och sårbar.  Kan detta bidra till att det är 

svårare för de som arbetar med behandling i missbrukarvården jämfört med andra områden att 

förhålla sig normkritiskt och motverka heteronormativiteten?  

Metoddiskussion 
Då vi valde att använda oss av Delfimetoden var vi från början införstådda med att metodens 

syfte är att uppnå konsensus genom att tillfråga experter på valt område, detta sker genom att 

frågeformulär skickas vid flera tillfällen tills konsensus uppnåtts, eller bortfallet blir för 

stort.  För att detta skulle vara möjligt hade det krävts betydligt mer tid än den vi har att tillgå 
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under ett examensarbete på kandidat nivå. Då vi fann vägledning i användandet av 

Delfimetoden i vetenskapliga artiklar (Hasson, Keeney & McKenna, 2000) och förstod att det 

saknades tydliga riktlinjer samt att metoden kunde modifieras i stor grad såg vi ändå att det 

skulle vara möjligt att genomföra vår undersökning med hjälp av Delfimetoden.  I efterhand 

ser vi att ett annat metodval i form av kvalitativa intervjuer hade tjänat vår studies syfte bättre 

på grund av flera anledningar. Dels för att få ett större djup och en bredare förståelse för våra 

frågeställningar det vill säga den insamlade empirin hade troligtvis varit mer omfattande. 

Tidsaspekten är en annan anledning som vi anser har begränsat oss på så vis att vi har bara 

haft möjlighet att göra två utskick av frågor och varav det andra har vi av tidsbrist inte 

analyserat så ingående som svaren av den första omgången. Vi upplevde att det var svårt att 

formulera frågor som genererade rikliga och beskrivande svar. Och då vi fann en stor 

variation i resultatet på hur omfattande de inkomma svaren var är vi osäkra på om det beror på 

brist på kunskap eller brist på engagemang från respondenterna. Detta kan även ses som en 

svaghet i vår studie då vi inte har tillräcklig information om vad som föranleder svaren, 

förutom frågan, och inte heller kan ställa följdfrågor för att exempelvis be om en 

förklaring.  Fördelarna med Delfistudien är att urvalet av respondenter inte behöver begränsas 

ur en geografisk synvinkel samt att intervjuareffekten inte behöver beaktas ur ett validitets 

perspektiv. Styrkan i vår studie tordes vara att vi utifrån sammanhanget har ett relativt litet 

insamlat material har lyckats fånga en bild av hur gruppbehandlingen inom missbruksvården 

är utformad och att heteronormativiteten fortfarande är starkt styrande. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Informationsbrev  

Hej! 

Vi vill börja med att tacka för ett trevligt bemötande vid första kontakten då vi fick möjlighet 
att presentera vårt intresseområde. Vi är mycket tacksamma och glada för att ni vill 
medverka i denna studie! 

Avsikten med studien är att undersöka om och i så fall hur heteronormativiteten påverkar 
behandlingsarbetet i grupp inom missbruksvården.  Genom att få ta del av era upplevelser 
och erfarenheter kan vi skapa oss en uppfattning hur behandlingen bedrivs och hur man 
utifrån ett behandlarperspektiv bemöter klienter med annan sexuell läggning. Vi är därför 
ytterst tacksamma för utförliga och beskrivande svar på enkätfrågorna. 

Som vi presenterade vid första kontakten innebär en så kallad Delfistudie att vi om några 
veckor återkommer med följdfrågor, vi är mycket måna om att ni fullföljer studien i alla steg 
för att vi ska kunna behandla materialet på bästa sätt och få ett resultat som är så tillförlitligt 
som möjligt. Materialet som vi samlar in är endast ämnat för att användas i vår c-uppsats 
och kommer att behandlas konfidentiellt dvs. inga namn eller enheter kommer skrivas ut i 
uppsatsen.  

Tider att förhålla sig: 

* Första enkätfrågorna skickas senast in fredagen den 24 april. 

* Andra utskicket sker den 30 april och skickas senast in måndagen den 8 maj. 

Har ni frågor eller undrar över något når ni oss på följande nummer; 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Svaren sänds till XXXXXXXX 

 

Med vänlig hälsning 

Caroline & Zarah 
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Bilaga 2 – Frågor enkätutskick 1 

Frågor – gruppbehandling 

Vi ber er att utveckla svaren! 

Svaren sänds till XXXXXXXXXX 

Ålder 

Kön 

Hur länge har du arbetat med gruppbehandling? 

1. Närhet och intima relationer är en viktig del av livet, för missbrukare som lever i 

nykterhet/drogfrihet kan detta upplevas svårt att hantera. Lyfter man detta i 

gruppbehandling? Ge exempel på hur.  

  

2. Vad får det för betydelse för gruppbehandlingen att deltagare har en sexuell 

läggning tillhörande hbtq? 

 

Förekommer det ofta att klienter berättar om sin sexuella läggning om den skiljer sig från 

den heterosexuella? 

Påverkar detta gruppen? 

Vilka svårigheter kan det finnas med att vara öppen om sin sexuella läggning samt vilka 

styrkor kan det medföra i gruppbehandling?  

 

3. Görs det några särskilda anpassningar för att möta hbtq-klienter inom 

gruppbehandling?  

 

Händer det att det uppstår konflikter eller motsättningar mellan medklienter på grund av 

homofobiska attityder? 

 

Hur hanteras dessa konflikter i så fall? 

 

4. Uppfattar du att det finns ett kunskaps- och kompetens behov kring ovanstående 

frågor? Motivera!  
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Bilaga 3 – Information inför frågeomgång 2 

Hej! 

Stort tack för era svar i föregående frågeformulär!  

Utifrån de svar vi fått in och den analys vi gjort tillsammans med relevant forskning på 

området. I denna andra ”frågeomgång” vill vi fokusera på tre teman som har framstått som 

betydelsefulla efter att ha analyserat era tidigare svar. De är:  

 Självbild 

 Ett liv som nykter/drogfri efter avslutad behandling 

 Utformning av stöd/behandling av drogproblematik till hbtq-klienter 

Vi är ytterst tacksamma för snabba svar, dock senast fredag 8 maj!!! 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss på telefonnummer 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

Svaren sänds till XXXXXX 

Med vänlig hälsning 

Caroline Haage och Zarah Tovhult  
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Bilaga 4 – Frågor enkätutskick 2 

Tema 1: Självbild 

Det finns forskning som pekar på att hbtq-personer som inte själva accepterat sin sexuella 

läggning riskerar att utveckla ett drogmissbruk.  

I vilken utsträckning uppfattar du att hbtq-personers missbruk är relaterat till deras 

sexuella läggning?  

Med en så kallad ”internaliserad homofobi” ser de sig som negativt annorlunda och kan 

uppleva skuld, skam och ångest.  

Innebär er gruppbehandling att hbtq-personer ges utrymme att reflektera kring självbild 

och sexuell identitet och i vilken utsträckning denna har haft betydelse för 

missbruksproblem? 

Tema 2: Ett liv utan droger efter avslutad behandling 

I den tidigare frågeomgången nämnde någon av er att hbtq-personer som deltar i 

gruppbehandling kan framstå som avvaktande, ”sköra” och ibland också deprimerade när de 

berättat om sin sexuella läggning i gruppsamtal. En förklaring kan vara att personen tidigare 

mött negativa reaktioner när han/hon varit öppen med sin sexuella läggning. I 

forskningssammanhang beskrivs denna öppenhet som en ”komma ut” – process. Det är en 

pågående process för hbtq-personer som aktualiseras i varje ny situation där det förväntas att 

man delar med sig av sitt privatliv. 

Innebär er gruppbehandling att hbtq-personer reflekterar över ”komma ut” – processens 

inverkan på socialt samspel med andra människor?  

Forskning säger att det sociala sammanhang och de kontaktytorna där hbtq-personer möts för 

att umgås ofta förknippas med en frekvent förekomst av alkohol och droger.  

Stämmer denna uppfattning med era erfarenheter? 

Hur förbereds hbtq-klienten på att hantera mötesplatser/miljöer där det förekommer 

alkohol och droger? 

Tema 3: Utformning av stöd/behandling till hbtq-klienter med med drogproblematik  

Uppfattar du att hbtq-klienter med missbruksproblematik har specifika behov som skiljer 

sig från missbrukare med en heterosexuell läggning? Om ja var vänlig utveckla svaret. 
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Har arbete med hbtq-klienter med missbruksproblematik fått dig att modifiera ditt 

behandlingsarbete? I så fall hur? 

 Nämn tre saker som är viktigt att tänka på i behandlingsarbetet med hbtq-klienter .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


