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VARFÖR ÄR JAG HÄR?

När Pandoras ask öppnades flödade
all världens plågor ut ur den….

Resultat från projektet SNACKA SEX i Göteborg
Deltagarna rapporterade att de sällan eller någonsin hade pratat
med någon annan om sexuell hälsa, rättigheter och normer .
Deltagarna förklarade att de var osäkra och oroliga inför att ha
sex narkotikafria. Detta påverkade deras motivationen att hålla
sig ren.

För personer med en problematisk användning av rusmedel
påverkas sexualiteten ofta, oavsett preparat.
(Skårner & Svensson 2013)

För att kunna prata om sex behöver
professionella:
•
•
•
•
●

●

Öva på att prata om sexualitet
Ett språk
HBTQ-kompetens
En kunskap om sexuella uttryck och praktiker
Vara trygg och medveten om sin egen
sexualitet
Sexualanamnes som stöd

I samtalet
• Vilket stöd och vilken hjälp efterfrågar patienten/ klienten.

• Genom att våga ställa detaljerade frågor och vara tydliga

och rak i sina frågor visar man att ämnet inte är främmande
eller obekvämt.
• Visa att du som professionell klarar av att prata om olika

sexuella praktiker utan rädsla och ”läckage” av egna
uppfattningar.

Professionellt förhållningssätt
Undvik att moralisera kring eller rangordna olika
sexuella upplevelser och handlingar.
Det är lust, respekt och ömsesidighet som avgör vilka
sexuella upplevelser som är bra eller dåliga, oavsett vilka
sexuella uttryck vi talar om och om det sker i en säng
eller via webcam.

Unga på SiS-institutioner

Unga på SiS-institutioner
I samband med det senaste sextfället var de vanligaste
drogerna :
• Amfetamin, kokain, heroin, ecstasy, LSD, spice eller andra
nätdroger (41 procent),
• Hasch eller marijuana (40 procent),
• Alkohol (33 procent).
• 21 procent hade injicerat droger.
• Totalt hade 8 procent av tjejerna och 0 procent av killarna haft

sex med flera personer vid senaste sextillfället.

Dokumentation från LVM-HEM
• Var tredje kvinna och knappt var tionde man hade någon gång utfört en

sexuell handling i utbyte mot ersättning.
• 55 procent av kvinnorna och 7 procent av männen hade blivit sexuellt
ofredade.
• 10 procent hade haft underlivsbesvär de senaste sex månaderna.
• 26 procent hade haft fler sexpartner än de egentligen velat.
• 52 procent hade utsatt sig för risken att smittas av en STI.
• 30 procent hade injicerat droger.
• 75 procent hade hepatit C.
Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014. En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju 2016

Vilken effekt kan alkohol ha
på sex och relationer?
•Isolering av känslor och tankar
•Förändring av sinnesintryck och sinnestillstånd
•Ansvarsbefrielse
•Demaskering av dolda känslor
•Självkänsloreglerande
•Hämningslösande
•Social gemenskap
•Regression
•Eufori

Alkohol underlättar ragg, flirt
och kontakttagande
Alkohol en mycket positiv effekt på sexualiteten och gör
den mer tillgänglig och mindre skuldfylld.
Underlättar att söka kontakt med en eventuell partner.
En partner kan vara mer mottaglig för inviter under
berusning.
Rus ger en frizon för kontakt där priset att bli avvisad inte
är lika högt som annars.
Berusning kan ge en slags förklaring och ursäkt om någon
gjort något som den i efterhand ångrar.
(Svensson, 2012)

46 % av unga mellan 18-25 år
har druckit alkohol för att
våga ragga/stöta på någon (IQ,
2016).

ja, jag blir ju modigare
om jag är lite berusad och då vågar
jag ta mer risker.
jag tänker att det är mer ok att
”hångla upp nån” om en är full..

Jag har jättesvårt för att
ragga på tjejer. Det har
jag aldrig gjort nykter.”

Drogernas användningsområde i
relation till sex
• För att öka den sexuella lusten
• För att öka den sexuella förmågan
• För att minska hämningar, vilket påverkar benägenhet att ha sex
• För att påverka en ev. sexualpartners tillgänglighet
• För att stärka självförtroendet och initiativförmågan
• För att få inträde till en arena där sexpartners är tillgängliga
• Genomföra en speciell, förbjuden sexuell akt
• Undkomma negativa eller överväldigande känslor
• Uttrycka känslor av kärlek, tillgivenhet och hängivenhet

Drogernas användningsområde i
relation till sex
Men också –
• För att slippa sex
• Sex som en väg att få in pengar till droger

Skillnaden när vi tog amfetamin
var som natt och dag för oss båda.
Med amfetamin försvann allt,
osäkerheten, skammen. POOF, allt
som var borta och då var vi som ...
totally fucking out of our senses.

Drogpåverkan
En komplex processs

Drog
Drogens styrka, mängd och farmakologiska effekter.
Miljö
Individens personlighet, förväntningar, attityder, kunskaper samt fysiska
och psykiska hälsa
Stämning
Den fysiska, kulturella, sociala och politiska miljö där användningen sker.
(Norman Zinberg, 1984)

Drog

Effekter vid drogbruk

Effekter vid missbruk

Drogens rykte

Iakttagelser

Amfetamin

Kraftig stimulans till aktivitet,
bortfall av hämningar.
Efter ruset kommer
energilöshet

Är ofta kopplat till sex också
efter många år med amfetamin.
Problem i drogfrihet

Ökar kåthet och lust
Ger längre uthållighet kan hålla
på i timmar.
Förstärker orgasmkänslan.

Risk för hepatit och hiv ökar.
Vanligt att utforska mer
ovanliga sexuella praktiker
under sex.

Cannabis

Förbättrar sexuell funktion:
sexuell lust, njutning och
tillfredsställelse i lägre doser

Kronisk användning av högre
doser kan leda till skadliga
effekter, som bristande intresse,
erektiv dysfunktion och
utebliven orgasm.

Bra i små doser

Intensivt haschrökande
lämnar inte utrymme för sex
Användare rapporterar mer
intensiva, långvariga och
givande orgasmer.

Ecstasy

Eufori, positiv känsla för
omvärlden

Minskar kroppens egen
produktion av serotonin.
40% av männen får sämre
erektion

Ökar sociala förmågan och ger
ett positivt humör, vilket gynnar
sexuell interaktion.

Fördröjd orgasm men
uppfattas som mer intensiv
och bättre. Ökar intimitet och
känslighet för beröring

GHB

Förstärker erektionen och
förhöjer känslan av orgasm.

Reducerar kroppens egen
produktion av dopamin

Förbättrar den sexuella
upplevelsen.

Heroin

Heroin minskar sexlusten
kraftigt.

Långa perioder utan sex.
Tar bort ägglossning och mens.
Ger erektionsproblem.

Tar bort det sexuella intresset

Kokain

Stimulerar i små doser

Påverkan ökar aggressiviteten i
samlag

Ses som ett afrodisiakum

Drogen kan vara en väg att fly
sexualiteten. Många har
erfarenhet av sexuella
övergrepp

Drog

Effekter vid drogbruk

Poppers

Vidgningen av blodkärl
genom avslappning av
kärlens glatta muskulatur.
Ökar erektion och ger
avslappning för analsex.

Alkohol

Minskar prestationsångest
Öka lusten till sex
Gör personer mer tillgängliga
och mindre skuldfyllda.
Sociala spärrar mot att känna
lust minskar vid berusning.
Det kan upplevas som att
alkoholen ger större
möjlighet att uttrycka känslor
av kärlek, tillgivenhet och
hängivenhet.
Alkohol kan användas för att
våga flirta, ragga och ta
initiativ till sexindra tidig
utlösning

Effekter vid missbruk

Svag eller utebliven erektion.
Alkoholen minskar
testosteron. Nedsatt
känslighet. Utebliven orgasm.
Förlorat intresse för sex.

Drogens rykte

Iakttagelser

Populär bland MSM.
Ökad energi, troligen försämrat
omdöme och hämningar.

Intensivare, kanske längre
orgasmer.

Alkohol har också generellt
uppfattats kunna underlätta att
söka kontakt med en eventuell
partner. En partner kan också
vara mer mottaglig för inviter
under berusning. Vissa upplever
att alkoholen lindrar effekterna av
ett avvisande från någon.
Vissa använder alkohol för att
”dricka sig kåta”.
En del anser också att alkohol ger
en möjlighet att ta en paus från
förväntningar och restriktioner
och bejaka och ta vara på sin
sexualitet

För mig är det viktigt att ha känslopaketet med mig när jag
går in i en sexuell relation men med amfetamin räckte det
med att [knäpper med fingrarna] jag tände på nån i
situationen eller så. Alltså förutom att det rent kroppsligt
som att det ger en högre puls, högre blodtillströmning – det
finns ju såna saker som amfetaminet påverkar så att du helt
enkelt bli känsligare i könet Om du drar i dig en rökare så går
det rakt ut i skrevet, direkt. Det är som bara ”WOOM” säger
det. Så det blir en fysiskt effekt på att ta tjack, speciellt
känner du det när du sätter det i armen. Du får den här
skjutsen.

Amfetamin

sex

För personer som upplevt en positiv koppling mellan missbruk av
centralstimulerande droger och sex så kan sexuella relationer i det drogfria
livet innebära en förhöjd risk för återfall i missbruk.

Ungefär 60 procent av klienterna anger att de bland annat använt
centralstimulerande (varje klient kan ange flera droger) under de senaste sex
månaderna innan klienten kom till SiS.
(Statens institutionsstyrelse, 2016).

Poppers
• Poppers är ett samlingsnamn på en rad olika kemiska

komponenter som alla tillhör alkylnitrit familjen.
• Poppers är en gulaktig, klar, flyktig vätska som brukar förvaras i

små glasflaskor. Brukaren andas in ångorna från vätskan och
effekterna sätter in efter några sekunder och varar i några
minuter.
• Poppers är inte narkotikaklassat utan räknas som ett läkemedel.
Pfizer states that if Viagra is taken with any nitrate medicine or recreational drug containing
nitrates, the user’s blood pressure could suddenly drop to an unsafe level. The user could get
dizzy, faint, or even have a heart attack or stroke.

En av de största utmaningarna efter en behandling är
återvinna sin sexualitet och få nya sexuella upplevelser i
frånvaro av alkohol eller andra droger.

Att arbeta med
sexualitetsfrågor under
behandling
Personer som använt alkohol och amfetamin
beskriver hur sex nästan alltid varit förknippat med

drogpåverkan → osäkerhet inför att ha sex drogfri → risk
för återfall för att kunna ha sex utan droger.

”Jag

har bott på många
behandlingshem och varit i
grupper och pratat om sånt
här men aldrig pratat om
de här sakerna.”

Sexualiteten är en viktig faktor när det gäller att förebygga
risken för återfall i missbruk.

Den som lämnar negativa sexuella referensramar bakom sig

måste erbjudas verktyg till en mer positiv sexualitet, annars
finns en risk att det blir svårt att etablera en ny sexualitet,
och den gamla referensramen behålls.
(Skårner & Svensson 2014)

” Jag började ju ta amfetamin för

att ha lust att knulla igen då jag
gick på Subutex, för jag fick ingen
hjälp med det av vården. Då så
behövde jag fuska med urinprover,
ljuga. Jag blev utkastad ur
programmet på grund av det.”

Vid myndighetskontakter eller på behandlingshem
berördes bara negativa konsekvenser av sex och relationer

vilket gör att kvinnorna saknar verktyg för att skapa
fungerande sexuella relationer utan missbruk.
(Skårner, Månson & Svensson 2016)

”Jag tycker att det är svårt när man
har en relation och är hemlös. Det
pratas aldrig om sexualitet och när
det gör det så är det bara hemska
saker man pratar om “känner du
dig inte utnyttjad” osv. Man pratar
aldrig om de positiva delarna.”

Sex under behandling är en total icke-fråga. Kommer jag att
träffa någon? Kommer jag överhuvudtaget bli kåt en gång till i
mitt liv? Och om jag blir det hur fan gör man då? Om jag träffar
nån som inte heller och vågar…” Många började nästan innan
dom blev könsmogna.. ”inget tjack inget knull” liksom, det finns
inte. Oh så på något plan så blir det ju också… rått och brutalt
råknull. Alltså känslobiten blir mindre och mindre betydelsefull..
Så det bli ett jätteproblem när man lägger av och jag har aldrig
hört någon prata om det. Det finns så mycket saker man gjort
som man knappt vill kännas vid. Dessutom, vad förväntas av mig
nu när jag ska leva som ”NORMAL”?”.

Trots detta är det ovanligt att
behandlingsprogram i Sverige försöker bearbeta
sexuella trauman eller ge verktyg för en positiv
sexualitet efter missbruket. Det gäller både män
och kvinnor
Svensson & Skårner, 2014, Skårner, Månsson & Svensson, 2016).

Sexuell hälsa

Att ha en god sexuell hälsa är att må bra psykiskt och fysiskt på
sexualitetens område.
• Ha möjlighet att bejaka sin lust och sin sexuella identitet.
• Själv bestämma om, när, hur och med vem en vill ha sex eller sexuella
relationer (så länge en inte begränsar andras rätt till detta).
• Känna sig trygg i sin sexualitet (fri från trakasserier, tvång och övergrepp)
• Ha tillgång till sådant som främjar sexuell hälsa (ex kunskap och tilltro till
sitt eget värde)
• Kunna skydda sig från och få behandling för sexuell ohälsa (ex
preventivmedel och vård).
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