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1.0 INDLEDNING 
 
”Vore holdninger til sex og seksualitet formes af samfundet og af den tidsalder, vi 

lever i, men påvirkes også af vores familie og nærmeste omgivelser.”1 

 

Emnet seksualitet er opstået i vores praktik ud fra en undren over, at problemer i 

forhold til seksualitet aldrig er blevet bragt på bane. Desuden undrer det os, at emnet 

seksualitet ikke indgår som en del af vores uddannelse. 

 

Vores projekt sætter fokus på mennesker med skizofreni og deres oplevelse af 

sammenhængen mellem deres affektive velbefindende og det, at en fagperson 

inddrager seksualitet i behandlingen.  

Problemstillingen er interessant at undersøge, idet vi gennem vores litteratursøgning er 

blevet bekendt med, at mennesker med skizofreni ofte har problemer med deres 

seksualitet, men at de på trods af fagpersoners positive intentioner, sjældent får hjælp til 

at løse disse problemer.2 Litteraturen på dette område er mangelfuld, specielt set fra 

mennesker med skizofreni´s synsvinkel. Derfor vil vi gerne være med til at sætte mere 

fokus på problemet, således ergoterapeuter og andre fagpersoner bliver mere 

opmærksomme på vigtigheden af at inddrage seksualiteten i behandlingen af mennesker 

med skizofreni. Det er vores håb, at dette projekt kan bidrage til at skabe yderligere 

refleksion omkring ideologi og praksis for såvel studerende, undervisere som 

ergoterapeuter som arbejder inden for socialpsykiatrien. 

 

I det følgende afsnit vil vi redegøre nærmere for den baggrund, der har ført os frem til 

problemformuleringen og derigennem dokumentere problemstillingens aktualitet og 

ergoterapeutiske relevans.  

 

1.1 Problemfelt. 
I den vestlige verden opfatter man ofte seksualitet udelukkende som samleje. Det 

fysiske aspekt af seksualiteten er uden tvivl vigtig, men ikke fyldestgørende for 

begrebet. Seksualitet er en naturlig og sund del af livet og inkluderer fysiske, åndelige, 
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følelsesmæssige, psykologiske og etiske aspekter. Det omfatter ens følelse af værd, at 

være ønsket og evnen til at give og modtage kærlighed og hengivenhed indenfor 

personlige forhold.3  World Health Organization, WHO definerer seksualitet som 

følgende: ”Seksualitet er en integreret del af et hvert menneskes personlighed. Det er 

et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre 

aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, 

hvorvidt vi har orgasme eller ej, og egentlig er det ikke summen af vores erotiske liv. 

Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er 

så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge kærlighed, varme og intimitet. 

Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. 

Den er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har 

indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vores 

mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, må også seksuel 

helse være en basal menneskeret.”4 Gennemgang af litteratur og artikler har vist et utal 

af definitioner og forklaringer på begrebet seksualitet. Generelt er der enighed om, at 

begrebet kan favne bredt. Definitionen af seksualitet kan være så snæver som samleje 

eller så bred som at se hele universet. I sidste ende er det det enkelte individ, der afgør 

egen definition af seksualitet.5  

Seksualitet er ét af en række basale behov. Disse behov er ifølge Abraham Maslow, 

amerikansk psykolog, blandt andet at spise sig mæt og drikke væske, at sove trygt, at 

få varme og få tilfredsstillet sin seksualitet.6 Desuden påpeger Maslow, at opfyldelse af 

menneskets behov for kærlighed, intimitet og seksuel tilfredsstillelse er et afgørende 

aspekt i den modne og sunde personlighed.7 Da seksualiteten således er et 

fundamentalt behov, har tilfredsstillelsen af dette stor betydning for det enkelte 

menneske. I en artikel argumenteres der desuden for, at seksualitet kan indgå på alle 

hierarkiske niveauer i Maslows behovspyramide, da det opfylder psykologiske behov, 

fremmer følelsen af tryghed og er en kilde til nydelse. Endvidere bidrager det til 

følelsen af at høre til og blive accepteret, ligesom det opfylder kognitive og æstetiske 

behov.8 At mennesket får opfyldt sine basale behov, er desuden afgørende for 

livskvaliteten.9 Dette bekræftes af flere forskellige undersøgelser, der har vist, at 
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seksualitet er et af de områder, der har meget stor sammenhæng med livskvaliteten, 

uanset hvordan denne måles.10 En forbedret livskvalitet er ifølge sociologen Aron 

Antonovsky sandsynligvis fremmende for sundheden.11 Flere kilder antyder denne 

sammenhæng.12, 13, 14 Vi ser dermed en sammenhæng mellem seksualitet, livskvalitet 

og sundhed, hvilket ligeledes konkluderes af WHO.15 

 

WHO´s sundhedspolitik ”Sundhed for alle i det 21. århundrede” har som mål at opnå 

fuldt sundhedspotentiale for alle. En af de grundlæggende værdier for denne politik er, 

at sundhed er en grundlæggende menneskeret.16 Politikken siger ikke noget direkte om 

seksualitet, men som tidligere nævnt slår WHO´s definition af seksualitet fast, at 

seksualitet også er en grundlæggende menneskeret. 

I Socialministeriets vejledning ”Seksualitet uanset handicap” som henvender sig til 

alle fagpersoner indenfor sundhedssektoren, refereres der til FN´s standardregler om, at 

alle mennesker med dysfunktion skal have mulighed for seksuelle forhold og opleve 

deres egen seksualitet, på linie med andre mennesker. Desuden påpeger vejledningen, 

at disse mennesker skal støttes gennem lovgivning og relevant rådgivning.17 

Ovenstående siger, at man som fagperson inden for sundhedssektoren, herunder 

ergoterapeuter, er forpligtiget til at hjælpe og støtte i forbindelse med seksuelle 

problemer.  

 

I det ergoterapeutiske paradigme indgår en række værdier, synspunkter og 

kernebegreber, der udtrykker ergoterapeuters menneskesyn, tankegang, samt hvad der 

er vigtigt i praksis. Aktivitet er et centralt begreb, som spænder bredt fra leg og 

kreative aktiviteter over daglige gøremål, som personlig omsorg og private aktiviteter, 

til arbejde. I paradigmet fremhæves, at mennesker har et biologisk og psykologisk 

behov for aktivitet, samt at deltagelse i aktivitet medfører tilfredsstillelse, udvikling af 

færdigheder og selvrealisering.18 En central værdi i det ergoterapeutiske paradigme er 

klientcentrering, som kræver, at ”forholdet mellem klient og terapeut må være styret 

af: Dyb respekt og forståelse for klientens synspunkter, ønsker og behov”.19 Det er kun, 

hvis klientens livsverden er forstået og accepteret, at terapien kan være fuldstændig 
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meningsfuld og klientcentreret.20 ”Ergoterapeuter tror på, at alle mennesker er 

værdifulde, uanset funktionsnedsættelse, alder, udviklingshæmning eller sociale 

forhold, og har et traditionelt holistisk menneskesyn. Konsekvensen af dette holistiske 

syn er, at ergoterapeuter forstår, hvor meningsløst det er at fokusere på enkelte dele af 

et menneske i isolation fra andre mennesker og fra elementer i omgivelserne.”21   

På baggrund af ovenstående omkring aktivitet, klientcentrering og holisme mener vi, at 

det er fagspecifikt relevant for ergoterapeuter at beskæftige sig med klienters 

seksualitet.  

Undersøgelser, at mange ergoterapeuter mener, at seksualitet er et ergoterapeutisk 

arbejdsområde,22, 23, 24, 25 men der hersker ikke enighed i litteraturen. Kielhofner (1993) 

mener på den ene side, at seksuelle aktiviteter er et basalt behov, men på den anden 

side, at det ikke er en ergoterapeutisk aktivitet. Her antydes det, at seksualitet ifølge 

Kielhofner ikke er et ergoterapeutisk arbejdsområde.26 Kielhofner er ikke den eneste, 

der sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt seksualitet er et ergoterapeutisk 

arbejdsområde. En undersøgelse viser, at 57% af en gruppe klienter mener, at 

seksualitet ikke er et ergoterapeutisk arbejdsområde.27 

 

”Til trods for en stadig stigende seksualisering af medierne og til trods for, at 

seksualitet stort set følger mennesket fra vugge til grav, er det stadig tabubelagt at tale 

om sex.”28 Undersøgelser og anden litteratur viser, at emnet er tabubelagt i samfundet, 

og indenfor ergoterapi er dette ingen undtagelse.29, 30 At emnet er tabubelagt, kan være 

en af årsagerne til, at seksualitet indenfor ergoterapi er et overset område.31 I vores 

litteraturgennemgang er det blevet tydeligt, at der er begrænset faglitteratur og 

forskning på området.32, 33 Undersøgelser viser, at ergoterapeuter finder emnet vigtigt 

og ergoterapeutisk relevant,34, 35 men at de ikke føler sig fagligt klædt på til at varetage 

klienters problemer med seksualiteten.36, 37 Konsekvensen af dette er ofte, at klienters 

seksualitet negligeres i praksis.38, 39  

 

Ergoterapeuter møder mange forskellige patientgrupper, som har problemer med 

seksualiteten, men vi har i dette bachelorprojekt valgt at begrænse os til mennesker 
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med sindslidelser, blandt andet fordi emnet i forhold til netop denne patientgruppe er 

sparsomt belyst.40 Sexolog Marianne Træbing Secher, som i mange år har beskæftiget 

sig med sindslidendes seksualitet udtrykker: ”Seksualitet er en evig kilde til liv, glæde 

og varme – noget de sindslidende i allerhøjeste grad har brug for, men som ikke altid 

er lige let at få til at fungere.”41 Endvidere omtaler en amerikansk artikel, at mennesker 

med sindslidelser oplever seksualitet og intimitet som essentiel for deres 

velbefindende.42 På Center for evaluering i Århus har man gennem en årrække brugt 

redskabet The Camberwell Assesment of Need, CAN, hvor det viser sig, at problemer 

med netop seksualitet er blandt de mest almindelige problemer, når mennesker med 

sindslidelser udtrykker sig. Ved anvendelse af CAN har det vist sig, at seksuelle 

problemer rangerer blandt de 10 hyppigst nævnte problemområder, efter problemer 

som symptomer, kontakt og beskæftigelse. 43 

 

Samtlige udenlandske undersøgelser anvendt i dette problemfelt viser, at fagpersoner 

ikke inddrager seksualitet i behandlingen. Det er ikke lykkedes os at finde tilsvarende 

danske undersøgelser. Vi blev derfor nysgerrige efter at finde ud af, om det forholdte 

sig ligeledes i Danmark, hvorfor vi lavede en lille spørgeskemaundersøgelse.44, 45 

Undersøgelsen viste blandt andet at 57,1 % af de adspurgte ergoterapeuter sjældent 

beskæftiger sig med den sindslidendes seksuelle problemer i behandlingen, til trods for 

at 57,1 % i høj grad tillægger den sindslidendes seksuelle problemer betydning.46 

Indenfor gruppen af mennesker med sindslidelser finder vi mennesker med skizofreni 

særligt interessante. Skizofreni optræder med en hyppighed på ca. ½-1 % af 

befolkningen, og er en af de mest omkostningsfulde sygdomme for samfundet.47, 48  I 

Danmark er der ikke lavet nogen Cost of Illness af skizofreni,49 men i bogen 

”Skizofreni – Hvad vi i dag ved om en af de alvorligste sindslidelser” anslår man 

udgifterne til at være over 4 mia. kroner årligt for samfundet.50 Mennesker med 

skizofreni er ramt på fire vigtige psykologiske kvaliteter som tænkning, perception, 

følelsesliv og socialfunktion.51 Vi mener, at disse fire kvaliteter hænger uløseligt 

sammen med det at have en seksualitet, som den er defineret af WHO, idet denne 

definition rummer ord som tanker, følelser, handlinger og samhandlinger. Det at have 
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skizofreni kan give problemer med seksualiteten, hvilket også underbygges i 

litteraturen: ”En del mennesker med skizofreni har en anderledes seksualitet end 

gennemsnittet, både før og efter sygdommens udbrud. Det hænger sandsynligvis 

sammen med en hæmmet evne til at udvikle intime følelsesmæssige forhold. Således 

oplever ca. 1/3 mennesker med skizofreni aldrig at have et kærlighedsforhold eller et 

seksuelt forhold, og de skizofrene forbliver ofte ugifte.”52 Desuden behandles 

mennesker med skizofreni ofte med antipsykotika,53 og alle antipsykotika kan 

fremkalde seksuel dysfunktion.54 Disse problemer synes dog kun at være en del af 

problematikken, idet der forekommer andre typer problemer for mennesker med 

skizofreni, når det handler om seksualitet.55 

 

På baggrund af ovenstående ser vi en kløft imellem ideologi og praksis. På den ene 

side har vi paradigmet, der implicit rummer menneskers seksualitet, lovgivningen, der 

forpligtiger os til at inddrage seksualitet og undersøgelser der fremhæver, at området er 

ergoterapeutisk relevant. På den anden side har vi en gruppe mennesker med 

skizofreni, som ifølge litteraturen ofte har vanskeligheder i forbindelse med 

seksualiteten, og som på trods af ergoterapeuters positive intentioner, sjældent får 

hjælp til at løse disse problemer. 

 

Det er tankevækkende, at denne kløft eksisterer, da vi er en faggruppe, der arbejder 

klientcenteret udfra et holistisk menneskesyn og med et bredt aktivitetsbegreb. På 

baggrund af den læste litteratur undrer det os desuden, at ingen har belyst denne 

problematik fra mennesket med skizofreni´s perspektiv. 

Denne undren leder os frem til følgende problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 
Hvordan oplever mennesker med skizofreni sammenhængen mellem deres 

affektive velbefindende og det, at fagpersoner inddrager seksualitet i 

behandlingen? 
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1.3 Definition af nøglebegreber 
Nominelle definitioner af nøglebegreberne: 

 

Oplever: ”Resultat af forarbejdet påvirkning, dvs. sådan 

som de ydre stimuli efter forarbejdning 

kommer til at forelægge for bevidstheden.”56 

 

Mennesker med skizofreni: Skizofreni: ”…en af de store psykiatriske 

sygdomme; en psykotisk tilstand 

karakteriseret af udprægede kommunikations 

forstyrrelser med omverdenen…”57 

 

”Den skizofrene patient er ramt på vigtige 

psykologiske kvaliteter: tænkning, perception 

(opfattelsesevne), følelsesliv og social 

funktion”58 

 

Sammenhængen: Forbindelse59 

 

Affektive: ”(føle) omfatter alle sociale og 

følelsesmæssige funktioner og inkluderer både 

intrapersonelle og interpersonelle faktorer”60 

  

 Velvidende, at mennesket består af fysiske, 

kognitive og affektive komponenter, som 

gensidigt påvirker hinanden, tillader vi os at 

afgrænse til den affektive komponent i 

mennesket.61 

 

Velbefindende:  At befinde sig godt; føle sig veltilpas.62 
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Fagpersoner: Faguddannet: Personale; udtryk for at en 

person er uddannet indenfor et bestemt fag.63 

 

Inddrager: ”Får nogen eller noget til at deltage i noget = 

indblande, involvere, implicere.”64 

 

Seksualitet: ”Seksualitet er en integreret del af et hvert 

menneskes personlighed. Det er et basalt 

behov og et aspekt af det at være menneske, 

som ikke kan adskilles fra andre aspekter i 

livet. Seksualitet er ikke synonymt med 

samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har 

orgasme eller ej, og egentlig er det ikke 

summen af vores erotiske liv. Dette kan være 

en del af vores seksualitet, men behøver ikke 

at være det. Seksualitet er så meget mere. Det 

er, hvad der driver os til at søge kærlighed, 

varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den 

måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og 

bliver rørt ved. Den er lige så meget dette at 

være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet 

har indflydelse på vore tanker, følelser, 

handlinger og samhandlinger, og derved på 

vores mentale og fysiske helse. Og da helse er 

en fundamental menneskeret, må også seksuel 

helse være en basal menneskeret.”65 

 

Behandlingen: ”I psyk. arbejdet med at få en person rask, fri 

for symptomer, i stand til at klare sig og at 

afbøde smerte.”66 
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Operationelle definitioner af nøglebegreberne: 

 

Oplever: De subjektiv oplevelser mennesker med 

skizofreni har i forhold til, at fagpersoner 

inddrager seksualitet i behandlingen. 

 

Mennesker med skizofreni: To kvinder og en mand i alderen 23-31 år. To 

informanter bor i bofællesskab og en 

informant bor i eget hjem. Informanterne er i 

en stabil periode.  

 

Sammenhængen: De forbindelser vi finder mellem mennesket 

med skizofreni´s oplevelse af sammenhængen 

mellem deres affektive velbefindende og det, at 

fagpersoner inddrager seksualitet i 

behandlingen, når vi analyserer interviewene, 

som er styret af den valgte teori. 

 

Affektive: Subjektive udtalelser der omfatter sociale og 

følelsesmæssige funktioner. Det vil sige, at vi 

måler det ved subjektive udtalelser omkring 

meningsfuld aktivitet, følelser og fællesskab. 

 

Velbefindende: Hvorvidt man omkring følelser samt lyst og 

evne i forbindelse med fællesskab udtrykker 

sig positivt, ved brug af ord som glæde, 

lettelse, tilfredshed, frihed og lyst eller 

negativt, ved brug af ord som ked-af-det-hed, 

angst, fastlåsthed, afmagt, isolation og 

indelukkethed. 
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Fagpersoner: Fagpersoner, der er uddannet i social og 

sundhedssektoren, og som arbejder i 

bofællesskaber for sindslidende og som 

inddrager seksualitet i behandlingen i forhold 

til mennesker med skizofreni. Dette kan for 

eksempel være ergoterapeuter. 

  

Inddrager: At seksualitet indgår i behandlingen på et 

niveau svarende til de tre laveste niveauer i 

Plissit-modellen.67 

 

Seksualitet: Den enkeltes subjektive oplevelser af tanker, 

følelser, handlinger og samhandlinger, som 

seksualitet har indflydelse på. 

  

Behandlingen: Summen af samværet mellem fagpersonen og 

mennesket med skizofreni. 

 

1.4 Antagelser 
På baggrund af udarbejdelsen af problemfeltet er vi kommet frem til følgende 

antagelse; 

Vi forventer at finde ud af, at det har positiv betydning for mennesker med skizofreni´s 

affektive velbefindende, at en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen.  
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2.0 METODE 
Dette afsnit tager udgangspunkt i Steinar Kvales bog ”Interview – En introduktion til 

det kvalitative forskningsinterview” og Ib Andersens bog ”Den skinbarlige virkelighed 

– vidensproduktion indenfor samfundsvidenskaberne”. 

 

I de følgende afsnit vil vi beskrive de metodiske overvejelser, vi har gjort os i 

forbindelse med afgrænsning i dette projekt, med hensyn til videnskabsteoretisk 

tilgang, valg af teori, empirisk design, analyse metode, etiske overvejelser samt 

projektets validitet og reliabilitet.  

 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
I dette afsnit vil vi beskrive og argumentere for valg af videnskabsteoretisk tilgang i 

projektet. 

Vores problemformulering lægger op til en videnskabsteoretisk forståelse indenfor det 

fænomenologiske og hermeneutiske, idet vi ønsker en dybere forståelse af, hvilken 

oplevelse mennesker med skizofreni har, af sammenhængen mellem deres affektive 

velbefindende og det, at fagpersoner inddrager seksualitet i behandlingen. 

 

2.1.1 Fænomenologi 

”Fænomenologi kommer af det græske ord phainomenon, som betyder læren om det, 

der viser sig for bevidstheden.”68 Den tyske filosof Husserl betragtes som 

fænomenologiens grundlægger. Udgangspunktet i hans teori er, at man ikke må tage 

noget for givet. Det er nødvendigt at sætte parentes om alle erfaringer, teorier og 

forudfattede meninger, når man betragter undersøgelsesfænomenet.69 Derved forstår vi, 

at vi under interviewet med vores informanter skal sætte vores forudfattede meninger 

om skizofreni, seksualitet og ergoterapi i baggrunden, samt forholde os nysgerrige og 

åbne. Dog indebærer fænomenologien ikke et fuldstændigt fravær af forudsætninger, 

men snarer en kritisk analyse af egne forudsætninger.70 
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Med udgangspunkt i fænomenologien forstår vi sociale fænomener udfra mennesket 

med skizofreni´s egne perspektiver, og beskriver verden som de oplever den udfra en 

forudsætning om, at den afgørende virkelighed er, hvad mennesket med skizofreni 

opfatter den som. Den fænomenologiske metode beskriver det givne så præcist og 

fuldstændigt som muligt, det vil sige, at den forsøger den med en direkte 

oplevelsesbeskrivelse, at være neutral og hermed tro overfor undersøgte fænomener.  

Vi vil under vores dataindsamling og bearbejdning være bevidste om vores erfaringer, 

teorier og forudfattede meninger, og bestræbe os på at være så neutrale som muligt, 

men vi er klar over, at vi ikke kan være fuldstændigt neutrale, og at vi med vores 

spørgsmål ikke kan undgå at påvirke interviewet. Den fænomenologiske tilgang vil 

primært blive anvendt i interviewsituationen, og i forbindelse med transskribering samt 

meningskondensering.71  

 

2.1.2 Hermeneutik 

”Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller forståelseslære...”72 Vi tager 

udgangspunkt i Gadamers udlægning af hermeneutikken, fordi den rækker videre end 

kun at forstå og fortolke tekster til også at omfatte, hvordan man kan forstå mennesker 

og deres oplevelser og erfaringer.73  

Da vores problemformulering lægger op til, at vi vil opnå en dybere forståelse af 

mennesker med skizofrei´s oplevelse af sammenhængen mellem deres affektive 

velbefindende og fagpersoners inddragelse af seksualitet i behandlingen, har vi udover 

den fænomenologiske tilgang også valgt en hermeneutisk tilgang. Denne tilgang vil 

primært blive anvendt i fortolkningen af vores interviews. ”Formålet med den 

hermeneutisk fortolkning er at nå frem til en gyldig og almen forståelse af 

interviewtekstens betydning.”74 Desuden vil intervieweren ikke kunne undgå at fortolke 

i selve interviewsituationen.75 

 

I den hermeneutiske tilgang er meningsfortolkning det centrale tema. Der lægges vægt 

på fortolkerens forforståelse af tekstens emne, idet den er en forudsætning for at kunne 
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fortolke interviewteksten.76 I vores projekt stammer denne forforståelse hovedsageligt 

fra ergoterapeutisk teori samt litteratur om seksualitet og skizofreni.  

Projektets formål er at fortolke og forstå, hvordan mennesker med skizofreni oplever 

sammenhængen mellem deres affektive velbefindende og det, at fagpersoner inddrager 

seksualitet i behandlingen. Forståelsen er et centralt begreb i den hermeneutiske cirkel, 

der bygger på det princip, at delene forstås udfra helheden og helheden udfra delene.77 

 

2.1.3 Kvalitativ metode  

Med udgangspunkt i en fænomenologisk hermeneutisk tilgang er det oplagt, at vi skal 

finde svar på vores problemformulering ved brug af kvalitativ metode. 

Den kvalitative metode er for det første kendetegnet ved et forstående formål,78 og kan 

for det andet defineres som en metode, der indsamler beskrivelser af udvalgte 

personers livsverden med henblik på fortolkning af meningen med de beskrevne 

fænomener,79 og det er således indlysende, at vi vil anvende denne metode. 

”Det kvalitative forskningsinterview har en enestående mulighed for at få adgang til og 

beskrive den daglige livsverden.”80 Gennem det kvalitative forskningsinterview vil vi 

skabe et billede af informantens livsverden, hvor vedkommende med egne ord 

udtrykker meninger om og oplevelse af, hvilken sammenhæng der er mellem dennes 

affektive velbefindende og det, at fagpersoner inddrager seksualitet behandlingen. Med 

interviewet søger vi åbne og nuancerede beskrivelser af informantens livsverden. 

Det centrale i kvalitativ metode er, at man gennem dataindsamlingen opnår en dybere 

forståelse af problemkomplekset, samt forståelse for problemkompleksets sammenhæng 

med helheden.81 Ved anvendelse af denne metode, har vi intet ønske om at kunne 

generalisere, og interviewer derfor heller ikke til datamætning. Vi ønsker derimod at få 

en dybere forståelse af den skizofrenes oplevelse af sammenhængen mellem dennes 

affektive velbefindende og det, at fagpersoner inddrager seksualitet i behandlingen. 
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2.2 Teori 
I dette afsnit vil vi argumentere for valg af teori og supplerende litteratur, samt 

redegøre for anvendelsen af denne.  

2.2.1 Canadian Model of Occupational Performance 

Vi har valgt at anvende ”Canadian Model of Occupational Performance.” Den 

canadiske udgave af bogen er resultatet af en landsdækkende samarbejdsproces, hvor 

en række højtuddannede og erfarne ergoterapeuter har deltaget. Bogen er redigeret af 

Elisabeth Townsend, som har en Ph.D i ergoterapi, og som desuden har været med i 

mange udviklende tiltag indenfor ergoterapifaget. 

Vi har valgt at anvende den danske udgave ”Fremme af menneskelig aktivitet – 

ergoterapi i et canadisk perspektiv”, som er udgivet i Danmark første gang i 2002. Vi 

vurderer, at den danske oversættelse er valid, idet den er oversat og bearbejdet af 

ergoterapeutforeningen i samarbejde med faglig konsulent, Hans Jørgen Bendixen, 

som argumenterer godt for valg af danske ord i oversættelsen.82  

 

Vi finder den canadiske model relevant, idet den bygger på et værdigrundlag, som 

stemmer overens med værdigrundlaget for dansk ergoterapi.83 Vores projekt er baseret 

på informanternes udsagn, hvilket stemmer overens med den canadiske model, der 

mener, at klienten er ekspert på eget liv.84 Desuden bygger den canadiske model på 

WHO´s forståelse af sundhed,85 som er lig den forståelse af sundhed som det danske 

sundhedsprogram ”Sund hele livet” bygger på.86, 87 Danske ergoterapeuter og andre 

fagpersoner i social – og sundhedsvæsnet arbejder udfra dette sundhedsprogram, som 

består af mål og strategier for folkesundheden. 

I vores søgen efter faglig vejleder, har vi stiftet bekendtskab med 

ergoterapeutforeningens praksispulje, hvor det viste sig, at 50% af de projekter, der i 

2004 er bevilliget støtte til, handler om implementering af det canadiske materiale.88 

Dette afspejler teoriens aktualitet i dansk ergoterapi. 
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Mennesker med skizofreni er hårdt ramt på følelsesmæssige og sociale funktioner. Vi 

finder derfor den canadiske model relevant, da den ligeledes rummer disse begreber i 

beskrivelsen af mennesket. Modellen deler mennesket tre komponenter, det affektive, 

det kognitive og det fysiske. Det affektive deles yderligere op i inter- og 

intrapersonelle faktorer, som vi finder relevante i forhold til mennesker med skizofreni. 

Desuden rummer den canadiske model det åndelige aspekt, spirit, som vi ligeledes 

finder relevant i forhold til vores problemformulering. Spirit er hele kernen i 

mennesket, det er essensen af selvet og spirit har en helt central betydning for, hvad det 

er vi mennesker ser som meningsfulde aktiviteter.  

 

Vi vil bruge teorien til at afdække, hvorvidt meningsfulde aktiviteter ifølge den 

canadiske model påvirker den affektive komponent. Dermed vil vi bidrage til at se, at 

der er en sammenhæng mellem det, at en fagperson inddrager seksualitet i 

behandlingen og mennesker med skizofreni´s affektive velbefindende. 

I forbindelse med vores problemformulering har vi anvendt den canadiske model til at 

definere en del af nøglebegreberne. Desuden vil vi anvende teorien som grundlag for 

udformning af interviewguide, idet teorien giver os temaer og kategorier, som 

interviewet skal omhandle.89  

 

En anden teori vi kunne have valgt som teoretisk grundlag for dette projekt er Gary 

Kielhofners ”Model of Human Occupation” (MoHO). Kielhofner opererer med 

ligenende begreber som CMOP´en, men modellen omfatter ikke det åndelige, spirit, 

aspekt ved mennesket. Desuden er Kielhofner af den overbevisning, at seksualitet ikke 

er en ergoterapeutisk aktivitet – og dermed ikke et ergoterapeutisk arbejdsområde.90 

 

En tredje teori vi kunne have valgt, er Ann Wilcocks ”An Occupational Perspective of 

Health.” Ann Wilcock opererer med begrebet ”well-being” (velvære), som indeholder 

fysisk-, mentalt- og socialt velvære. Vi kunne have belyst vores problemformulering 

ud fra disse begreber, men vi har fravalgt teorien, da den er forholdsvis ny og ikke 
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implementeret i dansk ergoterapi. Wilcocks teori afspejler hendes visioner for 

fremtidens ergoterapi i forbindelse med sundhedsfremme.91  

 

2.2.2. Supplerende litteratur. 

Den canadiske model er en generel teori, og er derfor ikke fyldestgørende for vores 

projekt, hvorfor vi har valgt supplerende litteratur. I dette afsnit vil vi redegøre for valg 

af supplerende litteratur. 

 

Kvale taler om, at et interview kræver forhåndsviden og sensitivitet overfor 

interviewemnet. Har man ikke denne sensitivitet og viden, kan det være svært at få 

nuancerede beskrivelser fra interviewpersonerne og trænge dybere ind i betydningen af 

det sagte.92 Derfor har vi valgt litteratur, som mere specifikt beskæftiger sig med hvad 

der karakteriserer mennesker med skizofreni. Til det formål bruger vi ”Psykiatri - en 

lærebog om voksnes psykiske lidelser”, skrevet af Per Vestergaard og Thorkil 

Sørensen, en bog som tilstræber at afspejle den diagnostiske og behandlingsmæssige 

praksis, der i dag karakteriserer lægelig behandling af psykiske sygdomme i bl.a. 

socialpsykiatriske institutioner. 

Herudover har vi brugt litteratur, som skildrer, hvilke problemer, mennesker med 

skizofreni kan have med seksualiteten. Her har vi valgt ”Sex og psyke” af Ellids 

Kristensen, ”Køn, psykisk sygdom og behandling” af Karin Garde, og ”Sindslidelser og 

seksualitet” af Marianne Træbing Secher. Forfatterne er henholdsvis overlæge på 

Rigshospitalets sexologiske klinik, overlæge ved Sankt Hans hospitalet i Roskilde, samt 

seksualvejleder.  

Litteraturen er valgt med henblik på at gøre vores forforståelse eksplicit omkring, hvad 

det vil sige at lide af skizofreni, samt hvordan denne psykiske lidelse kan påvirke 

seksualiteten.  

 

Kendskab til skizofreni har været styrende for vores fokus, som er hvordan følelser og 

deltagelse i fællesskab påvirkes af, at en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen. 

Vores forforståelse omkring skizofreni har desuden påvirket udformningen af 
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interviewguiden. I interviewguiden har vi blandt andet været bevidste om at stille 

konkrete spørgsmål, idet mennesker med skizofreni kan have en tendens til at tænke 

meget konkret, som følge af eventuelle tankeforstyrrelser.93 I selve interviewsituationen 

har intervieweren ligeledes brugt sin forforståelse omkring skizofreni, idet hun er 

opmærksom på at respektere informantens grænser. 

 

2.3 Empiri 
I følgende afsnit vi vil argumentere for den kombination af fremgangsmåder, som vi 

har anvendt ved undersøgelsens design.   

 

2.3.1 Design 

Dette afsnit indeholder vores overvejelser og dispositioner omkring opbygningen og 

gennemførelsen af selve undersøgelsen. 

 

2.3.1.1 Udarbejdelse af interviewguide. 

I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan vi har udarbejdet vores interviewguide.94 

 

For at strukturere vores interviewguide har vi på baggrund af den canadiske model 

samt vores problemformulering udledt de overordnede temaer og kategorier. Med 

udgangspunkt i den affektive komponent blev vores overordnede temaer således det 

interpersonelle og det intrapersonelle. Temaerne ledte os videre til kategorier, der 

sammen med vores  supplerende litteratur ligger til grund for forsknings- og 

interviewspørgsmål.95 

 

I projektet har vi valgt at indsamle vores empiri gennem et semistruktureret interview, 

da denne interviewform giver os mulighed for at guide interviewet og samtidig giver os 

fleksibilitet til at kunne forfølge informantens svar samt områder, der er særligt 

interessante i forhold til vores problemformulering.  
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For at få informanterne til at fortælle tager vi udgangspunkt i en konkret situation, hvor 

den skizofrene har modtaget hjælp af en fagperson i forbindelse med sin seksualitet, en 

situation vi kan forholde os til og vende tilbage til interviewet igennem.  

Vi stiller åbne spørgsmål, så vidt muligt formuleret i korte og enkle sætninger, for at 

undgå misforståelser. Spørgsmålene tydeliggøres desuden ved at stille uddybende 

spørgsmål, der ligeledes fungerer som en form for sikkerhedsspørgsmål, som vi kan 

falde tilbage på, hvis interviewet går i stå. Desuden har vi benyttet projektiv teknik, 

med henblik på at afdække tanker og følelser, som kan være skjulte.96 Projektiv teknik 

benyttes, da vi er klar over, at vi berører et personligt og tabubelagt emne.  

Inden vores interviews har vi udført et pilotinterview, hvilket har givet os mulighed for 

at revurdere vores spørgsmål i interviewguiden. Samtidig er det et led til at højne 

validiteten, idet vores interviewer får mulighed for at øve sig.97  

Da informanten, som har deltaget i vores pilotprojekt, opfylder kriterierne for 

udvælgelse af informanter, vælger vi at lade interviewet indgå som en del af den 

samlede mængde data. 

 

2.3.1.2 Udvælgelse af informanter. 

I dette afsnit vil vi beskrive og argumentere for kriterierne, som ligger til grund for valg 

af informanter. 

 

Da formålet med vores projekt er at opnå en dybere forståelse for emnet, og vi dermed 

ikke har noget ønske om at kunne generalisere resultaterne, har vi valgt at interviewe 3 

personer. Denne beslutning er for det første taget på grund af tidsmæssige ressourcer, 

for derved at sikre, at det efterfølgende datamateriale skulle være af overskuelig 

størrelse. For det andet har det været både vanskeligt og tidskrævende at finde 

informanter.  

 

Før vi etablerede kontakt til de ergoterapeuter, som kunne formidle kontakten til mulige 

informanter opstillede vi følgende kriterier: 

- Mennesker med skizofreni (mænd og kvinder) 
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- Bo i bofællesskab 

- Alder helst under 40 år  

- Vedkommende skal være i en stabil periode 

- Vedkommende skal på en eller anden måde have modtaget hjælp, fra en 

fagperson, til problemer i forhold til deres seksualitet. (En hjælp, som kan 

spænde lige fra det at tale om seksualitet til at være behjælpelig med anskaffelse 

af hjælpemidler osv.) 

- Lyst til at deltage! 

 
Kriterierne skulle sikre os et bredt og nuanceret et svar på problemformuleringen, 

hvilket det kvalitative interview sigter mod.98 

 

Vi har valgt at fokusere på mennesker med skizofreni, da de som tidligere nævnt er ramt 

på funktionerne tænkning, perception, følelsesliv og socialfunktion. Kvaliteter, der 

hænger uløseligt sammen med seksualitet, som den er defineret i dette projekt, jævnfør 

problemfeltet. Desuden har vi valgt at interviewe både mænd og kvinder med 

skizofreni, for at gøre beskrivelserne mere nuancerede.  

 

Informanterne skulle bo i bofællesskab, da man kan formode, at kontakten med 

fagpersonen her er tættere, end den eksempelvis er på et sygehus. Undersøgelser viser, 

at denne kontakt er vigtig, når der skal tales om seksualitet.99 Desuden er den akutte fase 

i sygdommen overstået, når man bor i bofællesskab, ligesom vi formoder, at problemet 

er mere presserende her end på sygehuset, hvor man tænker mere på lindring af 

symptomer og afklaring af medicinsk behandling. 

 

Vi valgte, at vores informanter helst skulle være under 40 år, da det er rimeligt at 

forvente, at problemer med seksualiteten generelt er mere presserende i denne alder end 

for en ældre generation. Desuden kæmper mange unge mennesker med sindslidelser for 

et normalt liv, med en normal seksualitet.100 
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Begrundelsen for, at vores informanter skal være i en stabil periode er, at det 

sandsynligvis vil reducere risikoen for frafald inden vi får interviewene afviklet. En 

anden grund til, at informanterne skal være i en stabil periode er, at emnet er af 

personlig og privat karakter, hvilket de skal være i stand til at håndtere. 

 

Udvælgelsen skete på baggrund af ovenstående kriterier, men det var i praksis ikke 

muligt, inden for den givne tidsramme, at finde det ønskede antal informanter bosat i 

bofællesskab, hvorfor en af vores informanter bor i eget hjem.  

 

3.3.1.3 Indledende kontakt til informanter. 

I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan vi fandt informanterne, samt vores overvejelser og 

handlinger i forbindelse med den indledende kontakt. 

 

Vores første kontakt til mulige informanter skete via telefon, hvor vi henvendte os til 

ergoterapeuter, som for det første havde deltaget i vores lille indledende 

spørgeskemaundersøgelse101 og for det andet arbejdede i bofællesskaber, hvor vi mente, 

det var realistisk at få opfyldt vores kriterier for valg af informanter. Undersøgelsen 

viste, at 92,8% af ergoterapeuterne inddrager den sindslidendes seksualitet i 

behandlingen, og vi fandt det derfor oplagt at kontakt de samme bofællesskaber med 

henblik på at finde informanter. På trods af, at 35,7% af de adspurgte ergoterapeuter, i 

vores spørgeskemaundersøgelse, gav udtryk for, at den sindslidendes seksuelle 

problemer jævnligt var en del af deres behandling, var ingen ergoterapeuter, af 

forskellige årsager, interesserede i at formidle kontakt til nogen af deres brugere. Derfor 

så vi os nødsaget til at bevæge os ud over det område, hvor vi i første omgang sendte 

spørgeskemaer ud. 

 

Da den telefoniske henvendelse sjældent kan stå alene,102 sendte vi desuden et brev til 

ergoterapeuterne103 og informanter104 samt en samtale-oversigt,105 for at tydeliggøre 

rammerne omkring vores interview. 

 



 23

2.3.1.4 Interviewsituation  

Set i lyset af vores interviewemne, fandt vi det vigtigt at skabe en god kontakt til 

informanten inden vi påbegyndte interviewene. Derfor havde vi på forhånd aftalt, at vi 

ville vise interesse for stedet, hvor interviewet skulle finde sted, og tale lidt om løst og 

fast inden vi begyndte at informere om selve interviewet. Formålet var, at informanten 

skulle føle sig tryg ved intervieweren og derved fortælle mere åbent om sine oplevelser 

og følelser. 

Forud for interviewet informerede vi informanten om interviewets formål og indhold, 

samt at vedkommende ville forblive anonym og til enhver til kunne trække sig fra 

interviewet. Desuden bad vi informanten om lov til at optage interviewet på bånd efter 

at have forklaret formålet med dette. 

Vi valgte, at interviewet skulle foregå i omgivelser som var velkendte for 

informanterne, for at de kunne føle sig så trygge som muligt. Af hensyn til 

informanterne lod vi det være op til dem at bestemme tid og sted for interviewet. 

Velvidende, at mange mennesker med skizofreni blandt andet har symptomer som 

tankeforstyrrelser og sløvhed,106 og derfor kan have svært ved at koncentrere sig i 

længere tid af gangen, planlagde vi på forhånd interviewet således, at det maksimalt 

ville vare 45 minutter. Inden interviewet gik i gang, informerede vi informanten om 

dette forhold, ligesom vi ved samtlige interviews havde et ur liggende fremme, så 

informanten havde mulighed for at følge med i tiden. Det viste sig, at 45 minutter var 

for lang tid. Interviewene varede mellem 15 og 30 minutter, afhængig af informantens 

sprogfattigdom og passivitet.107  

 

Vi valgte, at to personer fra gruppen skulle foretage alle interviewene. Den ene skulle 

afvikle selve interviewet, mens den anden skulle styre diktafonen, observere, notere og 

eventuelt stille afklarende spørgsmål i slutningen af interviewet. Herved kunne 

interviewer og makker tage erfaringer med fra det ene interview til det næste.108 
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2.3.1.5 Transskribering 

I dette afsnit vil vi argumentere for de valg, vi har foretaget med hensyn til 

transskribering. 

 

Vi valgte at transskribere interviewene fra mundtlig til skriftlig form, for at strukturere 

interviewsamtalerne på en måde, så de blev mere tilgængelige for analyse.109 Af 

ressourcemæssige årsager udførte en ekstern hele transskriberingsarbejdet. 

Efterfølgende gennemgik vi i fællesskab den transskriberede tekst for derved at 

minimere eventuelle misforståelser. 

 

Før interviewene blev transskriberet opstillede vi retningslinier for skriveproceduren 

med henblik på at sikre, at alle interviews blev transskriberet efter samme procedure. 

Herved bliver det nemmere at sammenholde interviewene i analysen. 

 

Retningslinier for skriveproceduren: 

- informanterne navngives henholdsvis Anna, Bent og Camilla 

- intervieweren navngives I 

- både interviewerens og informantens udsagn nummereres 

- hele interviewet gengives 

- informantens udsagn transskriberes ordret 

- interviewerens indlevende bemærkninger såsom ”ja”, ”okay” og så videre 

gengives ikke 

- hvis transskribenten på grund af støj eller andre faktorer ikke kan høre, hvad 

informanten siger, markeres dette med (..?..) 

- hvis der er tænkepause i informantens udsagn markeres dette med (…) 

- af hensyn til anonymisering er informantens brug af personlige navne markeret 

med personens forbogstav, dette gør sig ligeledes gældende for stednavne. 

 
Gennem vores retningslinier forsøger vi at bevare vores fænomenologiske tilgang, idet 

vi lader det sagte gengive ordret. Vi ønsker at gengive samtalens emotionelle tone ved 
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pauser med videre, da dette kan være et betydningsfuldt fortolkningsmateriale.110 

Formålet med transskriberingen i dette projekt er, at vi efter endt interview vil kunne 

huske det sagte. Derudover formoder vi, at transskriberingen er med til at fremme 

refleksionen. 

 

2.4 Empirisk analysemetode 
For at gøre analysen af den indsamlede data nemmere og mere struktureret, valgte vi en 

kombination af tre analysemetoder. Disse tre metoder bestod af meningskondensering, 

meningskategorisering og meningsfortolkning. Metoderne gav os mulighed for at 

reducere lange tekster til kortere og mere præcise betydningsenheder, og desuden gav 

det os mulighed for at få en dybere og mere omfattende forståelse af tekstens betydning. 

 

Første skridt i analysen var at gennemlæse de transskriberede interviews for at danne os 

et helhedsindtryk af interviewene. Herefter valgte vi gennem meningskondensering at 

reducere vores datamateriale, samt fremhæve hovedbetydningen af det sagte, hvilket vil 

sige, at vi valgte nogle af de meningsbærende citater ud af hele vores datamængde, 

hvorved adgangen til vores fortolkning blev lettere. Meningskondensering kan benyttes 

ud fra forskellige metoder, men vi valgte en fænomenologisk baseret 

meningskondensering, da vi bevarede udsagn i den oprindelige form?  

 

Herefter har vi med udgangspunkt i vores problemformulering og den valgte teori, 

gennem meningskondensering, uddraget såvel overordnede som underordnede 

kategorier fra vores data. De overordnede kategorier blev meningsfuld aktivitet, følelser 

og fællesskab. På baggrund af analysen opstod der en ny kategori, som vi valgte at 

kalde fagperson. Kategoriseringen var med til at organisere og strukturere 

interviewmaterialet. Vi valgte at kategorisere således, at kategorierne lå så tæt på 

informanternes selvforståelse som muligt, så informanterne i princippet selv ville 

acceptere kategorierne, der afspejlede deres udsagn. 
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Da vi desuden har en hermeneutisk tilgang til projektet var det ikke muligt, at lade 

meningskondensering og meningskategorisering stå alene, hvorfor vi også har benyttet 

meningsfortolkning. Meningsfortolkning er en metode, hvor forskeren har et perspektiv 

på, hvad der undersøges, og de indsamlede data fortolkes således ud fra dette 

perspektiv. Denne metode giver os mulighed for at bearbejde interviewmaterialet 

dybere, hvorved vi får mulighed for at afklare implicitte betydninger i udsagnene. Vi 

tolker således udover informantens selvforståelse. 111 

  
2.5 Etiske overvejelser  
Da et interview er et moralsk foretagende,112 hvor en persons livsverden udforskes, og 

personen derfor kan blive påvirket, er det vigtigt at gøre sig forskellige etiske 

overvejelser før interviewet, særligt når det handler om et intimt og personligt emne 

som seksualitet. Dette afsnit vil indeholde de etiske overvejelser og tiltag, som vi har 

gjort os igennem de forskellige stadier i vores projekt.  

 

Vi har først og fremmest gjort os tanker om, hvorvidt det overhovedet var etisk 

forsvarligt at lave disse interviews omkring seksualitet med mennesker, har diagnosen 

skizofreni. Vi vidste ikke om det ville kunne sætte nogle processer i gang hos vores 

informanter, som vi ikke havde mulighed for at følge op på. Derfor havde vi på 

forhånd sikret, at informantens kontaktperson ville følge op på det vi eventuelt havde 

åbnet op for. Imidlertid har flere studier vist, at mennesker med psykotiske lidelser 

effektivt og sikkert kan interviewes omkring deres seksualitet.113 Desuden viser en 

engelsk undersøgelse af seksualiteten hos mennesker med skizofreni, at mange synes 

det var rart at blive spurgt om noget så fundamentalt som seksualitet.114 På trods af 

ovenstående fandt vi det vigtigt, at vores informanter skulle være i en stabil periode 

med henblik på, at de ville have de bedste forudsætninger for at få en positiv oplevelse 

ud af situationen.  

Da vi har valgt at finde vores informanter, indenfor en sårbar befolkningsgruppe, og da 

vi vil interviewe omkring et tabubelagt emne, har vi forud for interviewet sendt en 

samtale-oversigt til informanterne. Herved blev informanterne klar over interviewets 
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fokus. Af hensyn til informanterne har vi valgt at fortage interviewene i omgivelser, 

som for dem er velkendte, med henblik på at skabe tryghed. 

 

Forud for interviewet indhentede vi informeret samtykke115 fra informanterne, således 

de fik et indtryk af,  hvad de indvilligede i at deltage i. Dog kan det ved anvendelsen af 

det semistrukturerede interview være svært at vide, hvad vi har brug for at få samtykke 

om, da det i det semistrukturerede interview er en vigtig taktik at forfølge uventede 

spor.116 Af den grund kunne hverken vi eller informanten få fuldstændig vished om, 

hvad interviewet præcist ville komme til at handle om. Derfor mener vi, at det i 

samtykkeerklæringen har været vigtigt i at tydeliggøre, at informanten deltager 

frivilligt, og at vedkommende når som helst kan trække sig. 

Alle personlige data og oplysninger, der kan identificere informanten, er anonymiseret 

og vil blive behandlet fortroligt, for at beskytte informantens privatliv. 

 

Inspireret af Steinar Kvale, har vi fra projektets start, gjort os overvejelser omkring, 

hvilke positive og negative konsekvenser interviewet kunne få for informanterne. Vi 

var opmærksomme på, at vi med vores spørgsmål kunne komme til at overskride 

informanternes personlige grænse. Vi kunne ikke være sikre på, at informanten selv 

var i stand til at give udtryk for, hvornår vi kom for tæt på. Derfor måtte vi bruge vores 

intuition og viden om skizofreni til at respektere disse grænser og derved sikre 

informantens integritet ikke blev krænket. På den anden side kunne det forhold, at 

nogen i længere tid lytter til informanten gøre et interview til en positiv oplevelse.117 

 

2.6 Validitet og reliabilitet 
I dette afsnit vil vi argumentere for de tiltag og overvejelser vi har gjort os i forbindelse 

med at højne projektets validitet og reliabilitet. 
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2.6.1 Validitet  

”Sikring af validitet er forbundet med spørgsmål om sandhed og viden.”118 Mere 

konkret drejer det sig om, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at 

undersøge. Validitet vedrører alle dele af interviewundersøgelsens stadier.119 Dog vil vi 

her blot nævne nogle af de tiltag eller overvejelser, vi har gjort os på de forskellige 

stadier i forbindelse med validiteten. 

Som tidligere nævnt er vi af den overbevisning, at vores teoretiske forudsætninger er 

valide, samt at der er logik i slutningen fra teori til undersøgelsens 

forskningsspørgsmål.120 Ifølge Kvale er disse forhold med til at højne validiteten. 

 

I et interview er det intervieweren selv, der er forskningsredskabet. Derfor er det vigtigt, 

vedkommende tilegner sig erfaring. Af den grund valgte vi forud for interviewene at 

gennemføre et pilotinterview, hvilket gav intervieweren mulighed for at blive mere 

fortrolig med interviewerrollen. Desuden gav det intervieweren mulighed for at øve sig i 

at opnå god kontakt med informanten. Pilotinterviewet gav os derudover mulighed for 

at revurdere vores interviewguide, idet vi erfarede, at vi skulle være mere konkrete i 

vores spørgsmål til informanterne.  

Vi formoder, at vi kan stole på det informanterne har sagt i interviewene, men vi er 

samtidigt opmærksomme på, at mennesker med psykotisk lidelse kan give upræcise 

svar.121 Dette forhold har vi dog bestræbt os på at mindske, idet et af vores kriterier for 

udvælgelse er, at interviewpersonerne skal være i en stabil periode. Med henblik på at 

højne validiteten yderligere har intervieweren søgt at være omhyggelig med at stille 

afklarende spørgsmål, samt spørgsmål, som kredsede om det samme emne, hvilket 

Kvale betegner som en slags validering på stedet.122 Uanset hvor gode, omfattende og 

relevante beskrivelserne er, vil vi under alle omstændigheder tabe information i 

forbindelse med interviewet.123  

Ifølge Kvale er det kompliceret at fastslå validiteten af interviewtransskriberingen. Vi 

har valgt at transskribere ordret, men vi er opmærksomme på, at transskriberinger ikke 

er kopier af virkeligheden, og at man, når man transskriberer sandsynligvis ikke kan 

undgå at fortolke. Med henblik på at reducere denne fortolkning under transformationen 



 29

fra mundtlig til skriftlig form, og dermed højne validiteten, har vi forud for 

transskriberingen givet vores transskribent retningslinjer for skriveproceduren. Vi er 

dog klar over, at den transskriberede tekst giver en ufuldstændig beskrivelse af de 

meninger, der kommer til udtryk i den levende interviewsituation.124  

 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet som i det almindelige sprog kaldes pålidelighed,125 er et udtryk for om 

interviewresultaterne kan gøres efter af andre i nøjagtig samme kontekst. Altså kan 

reliabiliteten måles ved, om andre, der laver samme undersøgelse, når frem til samme 

resultat.126 Vi har i dette bachelorprojekt anvendt en kvalitativ tilgang med henblik på at 

forstå informantens livsverden, hvor vi er interesserede i nuancerne. Reliabiliteten er lav 

i det kvalitative interview, idet interaktionen mellem interviewer og informant er unik, 

og derfor ikke vil kunne genskabes af en anden forsker.   

Vi har alligevel gjort os en del overvejelser omkring reliabiliteten. Alle 

gruppemedlemmer er med til at analysere og fortolke interviewmaterialet, idet 

overensstemmelse mellem flere personers fortolkning øger tilliden til resultaternes 

pålidelighed.127 Desuden er det den samme person, der gennemfører alle interviews, 

ligesom alt transskriberingsarbejdet foretages af den samme person. Det har af etiske 

årsager ikke været muligt for alle gruppemedlemmer at være til stede under 

interviewene. Havde dette været muligt ville reliabiliteten være højnet, idet vi ville 

have opfanget flere nuancer og dermed højnet kvaliteten af vores analyse.  

Et semistruktureret interview giver os mulighed for at styre interviewet og samtidig 

fleksibilitet til at spørge dybere. Herved mindskes risikoen for misforståelser og 

reliabiliteten højnes. 
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3.0 TEORI 
Vores projekt ligger primært op til et empirisk svar, dog vil vi i forhold til vores 

problemformulering, udfra et teoretisk perspektiv, søge at afdække sammenhængen 

mellem mennesker med skizofreni´s affektive velbefindende og det, at en fagperson 

inddrager seksualitet i behandlingen. For at kunne relatere denne sammenhæng til 

mennesker med skizofreni vil vi først belyse, hvad der karakteriserer mennesker med 

skizofreni, og hvordan deres seksualitet kan blive påvirket af deres sygdom. Denne 

viden anvendes i forbindelse med design af selve undersøgelsen. Vi vil anvende den 

canadiske model som grundlag for analyse og fortolkning af datamaterialet. Desuden 

vil teorien lede os frem til kategorier og forskningsspørgsmål, som vil blive anvendt i 

vores interviewguide.  

 

3.1 Skizofreni og seksualitet. 
I dette afsnit vil vi klarlægge, hvad der karakteriserer mennesker med skizofreni samt på 

hvilken måde deres seksualitet kan være påvirket af deres sygdom. 

 

3.1.1 Skizofreni 

Skizofreni er en psykotisk lidelse, som desuden er den mest belastende og 

invaliderende blandt sindslidelse.128 Sygdommen viser sig ofte i de unge år, det vil sige 

i 20-25 års alderen.129 Er man ramt af denne sygdom, mister man livskvalitet i 

betydelig grad, hvilket skyldes, at man er ramt på tænkning, perception, følelsesliv og 

social funktion. At man er ramt på disse vigtige psykologiske kvaliteter får nogle 

adfærdsmæssige konsekvenser i forhold til at klare uddannelse, opleve socialt velvære 

i samvær med andre og i forhold til at etablere familie.130 

 

Diagnosen skizofreni kan stilles, hvis der er et eller flere førsterangssymptomer eller 

hvis der er vedvarende bizarre vrangforestillinger, eller hvis mindst to symptomer inden 

for gruppen af følgende symptomer er opfyldt; hallucinationer med vrangforestillinger, 

sproglige tankeforstyrrelser, kataton adfærd og negative symptomer.  
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Mennesker med skizofreni er præget af symptomer, der adskiller dem fra raske 

mennesker. Disse symptomer kan være tankepåvirknings-oplevelser, styringsoplevelser, 

tredje-persons hørelseshallucinationer, legemlige påvirknings-oplevelser og vrangagtige 

sansnings-oplevelser. Desuden påvirkes deres følelsesmæssige og sociale liv af 

symptomer som affekt-affladning, passivitet, sprogfattigdom, kontaktforringelse, 

indsynken i sig selv, social tilbagetrækning med videre.131 

 

3.1.2 Seksualitet 

Det at lide af skizofreni påvirker ofte seksualiteten, både før og efter sygdommens 

udbrud.132 Ved psykotiske lidelser oplever personen ændringer i sit følelsesliv, sociale 

liv, tankeliv og vilje, hvilket medfører en følelse af tomhed, ensomhed og 

handlingslammelse.133 Dette er alle følelser, som kan gribe forstyrrende ind i 

seksualiteten. 

 

Problematikkerne i forhold til seksualiteten kan være mange. Det er ofte et problem for 

mennesker med psykotisk lidelse, at de bliver psykotisk af at blive forelsket, det vil 

sige ”vælger” at blive psykotisk med henblik på at beskytte sig selv, fordi det er for 

svært at håndtere forelskelse, sex eller anden form for kontakt. Det kan desuden være 

svært igen at være en del af en verden med seksualitet og i det hele taget have et 

forhold til andre mennesker, efter at have lukket sig inde i depression og psykose, hvor 

man har lukket af for følelser og sanser.   

Nogle sindslidende har svært ved at sanse, hvilket kommer til udtryk ved, at de ikke 

kan mærke kontakt, berøring og kærtegn, mens andre har en tendens til at sanse for 

meget, det vil sige mærker kærtegn som ubehageligt og grænseoverskridende. 

Nogle sindslidende fravælger forelskelsen, fordi de er bange for at fortælle partneren, 

at de har en sindslidelse. 

En anden problematik som ofte er en del af det at være sindslidende består i det 

manglende selvværd, hvilket kan bevirke, at man ikke kan elske sig selv. Man kan 

derfor få svært ved at tilfredsstille sig selv og føle glæde ved onani og egen krop. Det 
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angives desuden at være problematisk at blive elsket af en anden person, når man ikke 

kan elske sig selv.134 

Hos den mennesket med skizofreni forekommer kønsidentitetsforstyrrelser hyppigt, 

hvilket kan give udslag i pinagtige forestillinger om homoseksualitet og følelsen af at 

være fremmed over for sit eget køn. Mennesket med skizofreni kan desuden have 

deciderede hallucinationer eller vrangforestillinger med seksuelt indhold, som kan være 

meget skræmmende for personen,135 og som kan gøre det svært eller kompliceret at 

gennemføre onani eller samleje.136  

Ofte vil den mennesket med skizofreni have ambivalens over for intimitet, en følelse 

som kan gøre sig gældende hos begge køn, men reaktionen på denne følelse kan forme 

sig forskelligt. Mænd vil ofte reagere med tilbagetrækning fra seksualitet. De længes 

efter intimitet og har samtidig en rædsel for opslugning og tab af kontrol. Kvinderne har 

en tendens til i perioder at være præget af kaotisk hyperseksualitet.137 

Skizofreni behandles som regel med antipsykotika, som ligeledes kan gribe forstyrrende 

ind i seksualiteten.138  

 
Det er således mennesker med forskellige symptomer, der kan falde ind under 

diagnosen skizofreni,139 og dermed kan eventuelle problemer med seksualiteten og 

omfanget af disse i høj grad variere indenfor vores brede definition af seksualitet. 

 

3.2 Den canadiske model 
I dette afsnit vil vi argumentere for, at meningsfulde aktiviteter ifølge den canadiske 

model påvirker den affektive komponent, og dermed bidrage til at se, at der er en 

sammenhæng mellem det, at en fagperson inddrager seksualitet, i forhold til mennesker 

med skizofreni, og vedkommendes affektive velbefindende. 

 

Aktivitetsudøvelse 

Indledningsvis vil vi præsentere den canadiske model for aktivitetsudøvelse ”Canadian 

Model of Occupational Performance” (CMOP). Endvidere vil vi belyse modellens 
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unikke fænomen spirit, da vi vurderer, at dette fænomen er tæt forbundet med den 

affektive komponent, hvilket vi vil redegøre for senere. 

 Den Canadiske Model af Aktivitetsudøvelse

       

Den canadiske model af aktivitetsudøvelse (CMOP) illustrerer det ergoterapeutiske syn 

på det dynamiske samspil mellem menneske, omgivelser og aktivitet i forbindelse med 

aktivitetsudøvelse.140  

Det centrale, i al interaktion mellem de tre aspekter, er menneskets spirit, der formes af 

omgivelserne og giver aktiviteterne mening.141  

Aktivitetsudøvelse er resultatet af, og eksisterer kun i kraft af, samspillet mellem 

menneske, omgivelser og aktivitet,142 og ”er evnen til at vælge og på tilfredsstillende vis 

udøve meningsfulde aktiviteter, der er kulturelt defineret og passende i relation til at 

klare sig selv, nyde tilværelsen og bidrage til samfundets sociale og økonomiske 

struktur.”143 Det vil sige, at aspekterne i aktivitetsudøvelsen er gensidigt afhængige af 

hinanden, forstået på den måde, at sker en ændring i mennesket, vil det påvirke 

aktiviteten og omgivelserne og dermed også aktivitetsudøvelsen.144  

”Hvordan og hvor godt hverdagen fungerer, bestemmes af, hvordan person, 

livsomstændigheder og det, der for personen og personens miljø er nødvendige og 

vigtige hverdagsaktiviteter, passer sammen.”145 Aktivitetsudøvelse er altså menneskets 

subjektive opfattelse af, hvordan de ønskede, behovsmæssige eller forventede daglige 

aktiviteter fungerer, og er ikke afspejlet af sygdom og funktionsnedsættelse i sig selv. 

Aktivitetsudøvelse er derfor et oplevet fænomen, som ikke direkte kan observeres.146  



 34

En begrænset aktivitetsudøvelse vil sige, at mennesket ikke evner at vælge, organisere 

og på tilfredsstillende vis at udøve de daglige aktiviteter, som er vigtige for 

vedkommende. Når aktivitetsudøvelsen er begrænset skyldes det, at samspillet mellem 

menneske, omgivelser og aktivitet fungerer dårligt. Dette manglende samspil kan 

skyldes ændringer i menneskets affektive, kognitive eller fysiske funktionsniveau, 

omgivelserne eller i mønstret af daglige aktiviteter.147 

 

I dette projekt vil aspektet mennesket være ensbetydende med mennesker med 

skizofreni, aspektet omgivelser vil være ensbetydende med fagpersoner og aspektet 

aktivitet vil være ensbetydende med inddragelsen af seksualitet i behandlingen. 

 

Mennesket: 

Mennesket skildres i et dynamisk samspil med aktivitet og omgivelser. Den 

menneskelige udøvelse er i modellen præsenteret som en integreret helhed, der 

inkluderer ånd (spirit), affektiv, kognitiv og fysisk udøvelse. Vi er klar over, at disse tre 

komponenter er indbyrdes afhængige, men vi tillader os alligevel at fokusere på det 

affektive og modellens fænomen spirit. 

 

Det affektive: 

”Det affektive (føle) omfatter alle sociale og følelsesmæssige funktioner og inkluderer 

både interpersonelle og intrapersonelle faktorer.”148 Den affektive komponent i 

mennesket omfatter således alle følelsesmæssige og sociale funktioner mellem 

mennesker og inden i mennesket. 

 

Ud af ovenstående om aktivitetsudøvelse, mennesket og det affektive udleder vi, at det 

affektive har indvirkning på om mennesker evner at vælge og på tilfredsstillende vis kan 

udføre meningsfulde aktiviteter og indgå i sociale sammenhænge. Endvidere ser vi, at 

mennesket blandt andet handler på baggrund af noget følelsesmæssigt. 
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Eftersom den canadiske teori ikke nærmere beskriver, hvad den affektive komponent 

indeholder, vil vi ved hjælp af supplerende litteratur kort belyse, hvad det 

intrapersonelle og det interpersonelle rummer. 

 

Litteraturen definerer det intrapersonelle, altså følelser som: ”enhver sindsbevægelse 

eller uro i sindet, følelse eller lidenskab; enhver heftig eller ophidset mental tilstand.”149 

Der er hundreder af følelsen, men litteraturen giver et bud på otte kernefølelser, som er 

vrede, bedrøvelse, frygt, fornøjelse, kærlighed, overraskelse, afsky og skam. Til hver 

kernefølelse hører forskellige følelser af lignende karakter.150 

 

Det interpersonelle defineres som: ”Noget der foregår mellem mennesker i en social 

kontekst, et socialt samspil eller interaktion.”151 

Udfra ovenstående udleder vi, at følelser samt lyst og evner til at deltage i fællesskab, 

ifølge teorien er en væsentlige dele af den affektive komponent, hvorfor vi vælger at 

bruge disse begreber som kategorier til at belyse den affektive komponent. Endvidere 

anvender vi begrebet meningsfuld aktivitet som kategori, hvilket vi senere vil redegøre 

for. 

 

Spirit 

Som tidligere nævnt er spirit det centrale i det dynamiske samspil mellem mennesket, 

omgivelser og aktivitet. Spirit er en gennemtrængende livskraft, som giver mennesket 

kræfter til livets begivenheder og valg,152 som udtrykker vilje, energi og motivation og 

som hænger sammen med en følelse af mening og samhørighed i hverdagen.153 

 

Idet beskrivelsen af spirit rummer ord som, følelse, mening og samhørighed udleder vi, 

at begrebet er tæt forbundet med menneskets affektive velbefindende.  
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Fællesskab 

Ifølge teorien er mennesket et socialt væsen, som former og bliver formet af dets 

omgivelser.154 Den sociale erfaring har stor indvirkning på menneskets selvopfattelse, 

oplevelsen af at hverdagen giver mening samt interaktionen med andre mennesker. 

Ifølge teorien afhænger sundheden af, at mennesket har meningsfulde aktiviteter som 

blandt andet giver dem mulighed for oplevelsen af fællesskab.155 

 

Udfra ovenstående udleder vi, at det sociale har betydning for den følelse mennesker har 

af sig selv, oplevelsen af meningsfuldhed og muligheden for at deltage i fællesskabet.  

Desuden er muligheden for deltagelse i fællesskab en faktor, der har betydning for 

menneskets sundhed og derved også menneskets affektive velbefindende. 

 

Meningsfuld aktivitet 

Meningsfuld aktivitet er ”Aktivitet, som vælges og udføres for at få erfaringer, der giver 

personlig mening og tilfredsstillelse for enkeltpersoner, grupper eller samfund.”156 

Ifølge teorien er meningsfulde aktiviteter endvidere, aktiviteter som vælges og udføres 

for at opfylde et mål eller formål, som er personligt eller kulturelt vigtigt. Hvilke 

aktiviteter mennesket finder meningsfulde er dog forskelligt fra person til person. 

Meningsfulde aktiviteter har betydning for sjælelivet, da det fremmer menneskets 

selvudfoldelse og kontakt til andre, hvorved det bidrager til at skabe mening med 

tilværelsen.157 Desuden afhænger psykologisk motivation og vilje af, om individet 

finder mening i de aktiviteter, som udgør dets dagligdag.158  

I definitionen tales der om tilfredsstillelse i forbindelse med meningsfuld aktivitet. Da 

tilfredsstillelse er et følelsesladet ord udleder vi, at meningsfuld aktivitet påvirker 

menneskets følelser og dermed den affektive komponent i positiv retning. Dette 

bekræftes idet teorien siger, at meningsfuld aktivitet påvirker følelser som motivation 

og vilje. Desuden ser vi, at tilfredshed har betydning for om man oplever aktiviteter som 

værende meningsfulde. Udfra ovenstående ser vi ligeledes, at meningsfulde aktiviteter 

har betydning for menneskets kontakt til andre og dermed deltagelse i fællesskab.  
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Eftersom meningsfuld aktivitet påvirker følelser, samt lyst og evner til at deltage i 

fællesskab vil vi anvende dette begreb som kategori, med henblik på at undersøge, 

hvorvidt vores informanter oplever, at inddragelsen af seksualitet i behandlingen er en 

meningsfuld aktivitet.  

 

Delkonklusion 

Opleves inddragelsen af seksualitet i behandling som en meningsfuld aktivitet er der 

noget der tyder på, at mennesket med skizofreni´s affektive velbefindende kan påvirkes 

i positiv retning. Oplevelsen af meningsfuldhed i forbindelse med aktivitet har 

betydning for menneskets følelser og for lyst og evne til at deltage i fællesskabet. Dette 

fællesskab har betydning for menneskets sundhed og dermed også det affektive 

velbefindende.  

Dermed udleder vi, at en fagpersons inddragelse af seksualitet i behandlingen kan 

påvirke den affektive komponent i mennesket. Teoretisk set antydes der dermed en 

sammenhæng mellem det mennesker med skizofreni´s affektive velbefindende og det, at 

fagpersoner inddrager seksualitet i behandlingen. 
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4.0 EMPIRI 
4.1 Præsentation af informanter 
I dette afsnit vil vi præsentere de tre informanter der har deltaget i vores empiriske  

undersøgelse. Af hensyn til informanternes anonymitet har vi ændret deres navne. 

 

 Anna Bent Camilla 

Alder 23 år 31 år 25 år 

Boform Bofællesskab Bofællesskab Eget hjem 

Primære 
samtaleemne 

Transseksualitet Kærestesorg Psykotiske tanker 
med seksuelt 

indhold 
 

 

4.2 Analyse 
I dette afsnit vil vi analysere vores empiri. I forbindelse med hver af de tre kategorier: 

følelser, fællesskab og meningsfuld aktivitet, opstiller vi først en påstand omkring det 

informanterne udtrykker i forhold til den enkelte kategori henholdsvis før og efter en 

fagperson har inddraget seksualitet i behandlingen. Herefter præsenterer vi data for til 

sidst at lave en teoretisk tolkning. Grunden til, at vi har valgt at dele kategorierne op i 

underkategorierne før og efter, er, at vi ønsker at belyse, på hvilken måde fagpersonen 

gør en forskel og dermed belyse sammenhængen mellem det, at fagpersonen inddrager 

seksualitet i behandlingen og informanternes affektive velbefindende. Under analysen 

er der opstået en ny kategori, som mere generelt skal rumme følelser og holdninger i 

forhold at tale med en fagperson omkring seksualitet. Denne kategori vil i analysen 

blive kaldt for fagperson. 
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Illustration af analyse: 

 

 
 

Meningsfuld aktivitet 

Informanterne udtrykker manglende lyst og motivation for at udøve daglige aktiviteter, 

før en fagperson har inddraget seksualitet i behandlingen.   

 

Anna: ”Og det gjorde, at jeg før ikke havde lyst, fordi jeg tænkte, ej jeg kan ikke gå på 

pigetoilettet og jeg kan ikke gå på mandetoilettet. Så tænkte jeg, at så kan jeg da ikke 

tage i byen, for man skal jo på toilet en gang imellem, og så ... det er noget vildt 

mærkeligt noget, men altså det…” 

 

Overordnede kategorier Underkategorier 

Følelser 

Meningsfuld 
aktivitet 

Fællesskab 

Før 

Efter 

Før 

Efter 

Før 

Efter 

Analyse 

Fagperson 
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Bent: ”Jamen det kunne de fordi…at normalt så kommer jeg på sådan et 

aktivitetscenter og det gad jeg bare overhovedet ikke i den periode…   …jeg tænkte på 

hende hele tiden og var jo ked af det!” 

 

Det er meningsfuld aktivitet for informanterne, at fagpersoner inddrager seksualitet i 

behandlingen, idet det påvirker deres daglige aktiviteter i positiv retning. 

Informanterne giver udtryk for, at de føler sig mere lettet og fri til at gøre det de gerne 

vil. 

 

Anna: ”Jamen jeg er bare mere lettet og fri til at gøre det jeg gerne vil…ja”  

 

Anna: ”…jo, men det har jeg nok, for nu kan jeg jo for eksempel bedre tage med mine 

venner i byen og sådan noget.” 

 

Bent: ” Jamen så kunne jeg nok bedre holde ud at sidde i fællesstuen, fordi …ja og jeg 

kunne nok også bedre klare, at der kom nogen herind til mig.” 

 

Anna: ”Ja, det var dejligt at snakke med hende om det. Det var en stor del af mit liv, så 

det synes jeg…” 

 

Bent: ”Det er jeg da…det betyder jo meget for en ung mand som mig, at det 

virker…altså det med piger og sådan noget…” 

 

Teoretisk tolkning 

Udfra ovenstående tolker vi, at inddragelsen af seksualitet i behandlingen er en 

meningsfuld aktivitet, idet informanternes daglige aktiviteter er påvirket i negativ 

retning inden de henvender sig til en fagperson og idet de giver udtryk for at være fri til 

at gøre det de gerne vil og er dermed ikke nær så begrænset i deres daglige aktiviteter.  

På baggrund af teorien, som hævder, at meningsfulde aktiviteter har betydning for 

sjælelivet, da det fremmer mennesket selvudfoldelse og kontakt til andre, står det 
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endvidere klart, at informanterne oplever, at det er en meningsfuld aktivitet at tage 

seksualitet op med en fagperson. Vi tolker, at Annas selvudfoldelse er påvirket i positiv 

retning, da hun blandt andet giver udtryk for, at hun er mere fri til at gøre det hun gerne 

vil. Desuden tolker vi, at informanternes kontakt til andre er blevet bedre, efter en 

fagperson har inddraget seksualitet i behandlingen. Ifølge teorien er selvudfoldelse og 

kontakt til andre, med til at skabe mening med tilværelsen. 

Ifølge teorien fremmer meningsfuld aktivitet psykologisk motivation, vilje og følelsen 

af tilfredshed. Udfra informanternes udtalelser tolker vi, at det er en meningsfuld 

aktivitet at tale med en fagperson, da den fremmer motivation og vilje til at udøve 

aktiviteter, som informanterne tidligere var begrænset i, og idet de er mere tilfredse, en 

følelse som ifølge teorien ligeledes er tilstede, når aktiviteten er meningsfuld.  

Udfra Annas sidste udsagn tolker vi, at hun oplever det som en meningsfuld aktivitet, 

at en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen, da hun udtrykker, at det var 

dejligt at snakke om det, fordi det var en stor del af hendes liv.  

Samlet tolker vi, at den meningsfulde aktivitet, at en fagperson inddrager seksualitet i 

behandlingen, påvirker informanternes følelser og kontakt til andre, og således 

påvirkes den affektive komponent i positiv retning. 

 

Følelser 

Informanterne giver udtryk for negative følelser som værende dominerende før en 

fagperson har inddraget seksualitet i behandlingen. Den affektive komponent er 

påvirket i negativ retning og informanterne beskriver følelserne med ord som angst, 

afmagt og ked af det-hed. Hos en enkelt informant fylder de negative følelser så meget, 

at de ”hober sig op,” hvilket låser vedkommende fast. 

 

Anna: ”Jamen, det låste mig sådan lidt fast” 

 

Anna:  ”Det er også fordi jeg synes, at jeg har gået længe nok med det og gået og 

skjult det, og så hober det sig op i en.” 
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Anna: ”Ja, jeg synes at…altså jeg havde ikke fortalt det til mine forældre på det 

tidspunkt og det var jeg meget bange for at… jeg vidste heller ikke, om det var 

sådan…altså om det bare var noget, der var sygt oppe i hovedet eller…” 

 

Bent: ”Jamen, det har jeg da.[talt med en fagperson] De kunne jo godt se, at jeg var 

ked af det og havde det skidt.” 

 

Bent: ”Det var jo fordi, at jeg havde det så skidt og jeg var ked af det. Jeg følte bare 

sådan en eller anden afmagt.” 

 

Bent: ”Jamen, jeg var bare sådan…jeg blev bare sådan meget mut og ja…var træt af 

det hele.” 

 

Informanterne udtrykker sig positivt omkring følelser efter en fagperson har inddraget 

seksualitet i behandlingen. Informanterne giver udtryk for at have fået det bedre, at føle 

sig mere lettede, fri og tilfredse, hvilket påvirker det affektive velbefindende positivt. 

 

Anna: ”Jamen, jeg snakkede med mine venner om det og så noget, men lige så snart 

der kom et personale, så blev jeg så nødt til at skjule det lidt. Nu kan jeg bare sådan 

frit gå rundt og være den jeg er.” 

 

Anna: ”Ja, det har været rart at snakke om det…jeg har fået det meget bedre.” 

 

Bent: ”Jeg er da glad for, at jeg har… at de gerne vil snakke med mig om det…man kan 

vel sige at jeg er blevet mere glad… måske sådan lidt mere tilfreds.” 

 

Camilla: ”Jeg var lettet. Jeg var i hvert fald lettet i et lille stykke tid, men så kom 

tankerne tilbage, men jeg var meget lettet…de arbejde meget hurtigt på det…og det 

var rart for mig… altså det var den måde, det blev taget alvorligt på.”   
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[Camilla udtrykker sig om den lettelse hun føler i forbindelse med, at have talt med en 

fagperson om psykotiske tanker omkring hendes seksualitet.] 

 

Teoretisk tolkning 

Empirien viser, at informanternes problemer med seksualiteten, har betydning for deres 

følelser i negativ retning, og at disse følelser påvirkes i positiv retning, når en 

fagperson inddrager seksualitet i behandlingen. 

 

Med udgangspunkt i teorien som hævder, at mennesker handler på baggrund af noget 

følelsesmæssigt, tolker vi, at Anna på baggrund af hendes affektive velbefindende, der 

er påvirket i negativ retning, har en drivkraft, der bevirker, at hun vælger at tale med en 

fagperson omkring hendes seksualitet. Herved ser vi Annas spirit komme til udtryk, 

idet hun er motiveret for og har vilje til at tale med en fagperson omkring hendes 

seksualitet. Hermed kan vi tolke, at Anna oplever inddragelsen af seksualitet som 

værende en meningsfuld aktivitet, idet hun opnår personlig mening og tilfredsstillelse 

ved af tale om det. Når en aktivitet opleves som meningsfuld, har det betydning for 

følelserne, hvilket ses i teorien, der binder meningsfuld aktivitet sammen med 

sjælelivet og menneskets selvudfoldelse. Udfra teorien forklarer dette, hvorfor Annas 

affektive velbefindende påvirkes i positiv retning efter at have talt med en fagperson 

omkring seksualitet.  

Den teoretiske forklaring på, at Bent og Camilla oplever, at deres affektive 

velbefindende påvirkes i positiv retning er ligeledes, at det opleves som en 

meningsfuld aktivitet, at seksualitet inddrages i behandlingen, og denne   

meningsfulde aktivitet påvirker menneskets følelser i positiv retning. 

 

Fællesskab 

Udsagn omkring fællesskab før en fagperson har inddraget seksualitet i behandling 

handler i høj grad om isolation. Den affektive komponent er påvirket i negativ retning 

og informanterne giver udtryk for, at de føler sig indelukket, har det dårligt med sig 
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selv og udtrykker manglende lyst til at være sammen med andre, hvorved vi udleder, at 

de er præget af negative følelser og derfor ikke deltager i fællesskabet. 

 

Anna: ”Det var jeg meget træt af, for når de andre tog i byen, så ville jeg jo helt vildt 

gerne med og så når de kom hjem og snakkede om det og … ja så… Ellers var det 

sådan, at jeg tog med ind i byen og når jeg så skulle på toilettet, så tog jeg hjem. Det 

var ikke så fedt.” 

 

Anna: ”Så satte jeg mig bare ind på mit værelse…og havde ikke lyst til at være 

sammen med de andre…det var bare…for jeg følte mig så forkert eller… anderledes.” 

 

Bent: ”Jamen, jeg blev meget indelukket og selvdestruktiv.” 

 

Bent: ” Jamen det påvirkede ikke rigtig…eller jo jeg ville ikke rigtig sidde i fællesstuen 

og snakke med de andre, der bor her og se fjernsyn og sådan noget…” 

 

Informanternes udsagn omkring fællesskab efter en fagperson har inddraget seksualitet 

i behandlingen er modstridende. To informanter giver udtryk for, at deres lyst og evner 

til at deltage i fællesskab er påvirket i positiv retning, eftersom de har mere lyst til at 

være sammen med venner, og at de føler sig mere fri og tilfredse med sig selv. Hermed 

er den affektive komponent påvirket i positiv retning. Den sidste informant giver 

udtryk for at lyst og evne til at deltage i fællesskab ikke er påvirket. 

   

Anna: ”Jamen. Jeg kunne faktisk gå mere i byen. Det kunne jeg ved, at jeg fandt ud af, 

at jeg bare kunne gå på mandetoilettet i stedet for. Og det gjorde, at jeg før ikke  

havde lyst, fordi jeg tænkte, ej jeg kan ikke gå på pigetoilettet og jeg kan ikke gå på 

mandetoilettet. Så tænkte jeg, at så kan jeg da ikke tage i byen, for man skal jo på toilet 

en gang imellem, og så ... det er noget vildt mærkeligt noget, men altså det… Efter at 

jeg er begyndt på det, så kan jeg føle mig fri til at tage i byen og være sammen med 

mine venner i stedet for at være lidt mere lukket og altid skal være herhjemme.” 
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Bent: ” Jamen så kunne jeg nok bedre holde ud at sidde i fællesstuen, fordi …ja og jeg 

kunne nok også bedre klare, at der kom nogen herind til mig.” 

  

Bent: ”Jeg fik det ligesom bedre med mig selv, altså sådan…jamen I ved, jeg følte mig 

bare god nok.”  

 

Camilla: ” Nej, jeg har ingen problemer med at være sammen med andre, men det 

havde jeg nu heller ikke før...” 

 

Teoretisk tolkning 

Empirien viser, at informanternes problemer med seksualiteten, har betydning for deres 

deltagelse i fællesskab i negativ retning, og at deres deltagelse i fællesskab påvirkes i 

positiv retning, når en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen. 

 

Ifølge teorien har fællesskab betydning for menneskets opfattelse af sig selv og 

oplevelsen af meningsfuldhed. På baggrund af teorien tolker vi, at informanterne ikke 

deltager i fællesskabet, da de følelser, som er dominerende før en fagperson inddrager 

seksualitet i behandlingen bevirker, at deres selvopfattelse og oplevelse af mening i 

hverdagen er påvirket i negativ retning. Dette kommet til udtryk ved, at en informant 

føler sig forkert og anderledes. Den teoretiske forklaring på, at informanterne efter at 

have talt med en fagperson omkring seksualitet har lyst til at deltage i fællesskabet kan 

hænge sammen med, at deres selvopfattelse og oplevelse af mening i hverdagen er 

påvirket i positiv retning. En informant giver udtryk for at have fået det bedre med sig 

selv og føler sig god nok. Desuden har informanterne mere lyst til at være sammen 

med deres venner, hvilket vi tolker kan hænge sammen med denne positive 

selvopfattelse. Vi udleder, at informanternes lyst og evner til at deltage i fællesskabet 

er påvirket i positiv retning, efter en fagperson har inddraget seksualitet i 

behandlingen. Derved påvirkes det affektive velbefindende i positiv retning. 

Camillas udsagn omkring fællesskab er interessant, idet vores teori hævder, at 

ændringer i en komponent medfører ændringer i alle andre. Eftersom Camilla tidligere 
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har givet udtryk for, at hun blev påvirket følelsesmæssigt i forbindelse med, at hun 

talte med en fagperson omkring seksualitet, er det således interessant, at hun oplever, 

at det ikke har påvirket hendes lyst og evner til at deltage i fællesskab. 

 

Fagperson 

Informanterne giver udtryk for, at seksualitet er et intimt emne, som de ikke altid har 

lyst til at drøfte med en fagperson. Ligeledes giver de udtryk for, at det er af afgørende 

betydning, at forholdet til fagpersonen er godt og blandt andet bygger på tillid og 

diskretion.  

 

Bent: ”Det er egentligt ikke noget, jeg har talt så meget med personalet om…jeg synes, 

at det er et ret intimt område, så det snakker jeg egentligt mere med mine venner om.” 

 

Bent: ”Det er lidt svært at sige. Altså, det er ikke fordi emnet er tabu-belagt, men det 

er jo stadig sådan ret intimt. Altså, jeg synes, at det må være lidt afhængig af den 

enkelte…og det komme jo også an på, hvad det er for et sygdomsforløb, man har haft. 

Jeg synes, at det må være op til den enkelte om det er noget, man har lyst til at tale 

med andre om og det kommer måske også an på, hvordan ens forhold er til sin 

kontaktperson.” 

 

Camilla: ” Der sidder jeg med min kontaktperson, som jeg ikke kender så godt, og hun 

skal hjælpe mig med at lave mit ugeskema. Så foreslår hun, at vi skal skrive på, at jeg 

skal i bad – altså egentligt noget med min personlige hygiejne og så bliver jeg nok lidt 

afvisende. Det synes jeg ikke, at jeg behøver at snakke med hende om…   …Så der fik 

jeg sat en grænse over for hende og derfor har hun aldrig bevæget sig ind omkring det 

med seksualitet. Det er mit. Og det har jeg ikke behov for at snakke om.”   

 

Camilla: ”Ja, hun tog mig meget alvorligt. Hende havde jeg et godt forhold til.” 
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Camilla: ”Hende har jeg meget tillid til, men hun … hun er også sådan, at hun ikke 

træder for tæt på. Altså det der med, at det er en balancegang, når man har en 

terapeut. Jeg har sommetider haft det som om, at det nærmest føles som et overgreb. At 

de går for tæt på, men ikke med hende. Hun er meget diskret og …vi snakker om alt 

muligt og det [seksualitet] snakker vi også om.” 

 

Camilla: ”Altså, ja, det kunne jeg da godt forestille mig, men det er jo lidt svært at sige 

noget om, for jeg ved det jo ikke. Jeg tror bare, at jeg ville have det sådan, at det er 

vigtigt, at det er mig, der tager det op.” 

 

Sammenfatning 

Udfra ovenstående udsagn omkring fagpersonen er det tydeligt, at forholdet til 

fagpersonen har betydning for, hvorvidt informanterne oplever, at det er en 

meningsfuld aktivitet, at seksualitet inddrages behandlingen. Informanterne giver 

udtryk for at emnet er intimt og personligt, hvorfor de ofte taler med venner i stedet for 

en fagperson. Hvis seksualiteten inddrages af en fagperson er der noget der tyder på, at 

der skal være et godt forhold parterne imellem. En informant karakteriserer et godt 

forhold som et der rummer tillid, respekt, diskretion og evnen til ikke at træde for tæt 

på. Vi tolker således, at det er afgørende, at forholdet mellem bruger og fagperson er 

godt, for at det affektive kan påvirkes i positiv retning.  

 

Delkonklusion 

Vi kan konkludere, at informanterne oplever det som en meningsfuld aktivitet, at 

fagpersoner inddrager seksualitet i behandlingen, og at denne inddragelse påvirker 

informanternes følelser samt lyst og evne til at deltage i fællesskab i positiv retning. Én 

informant skiller sig ud, idet hendes lyst og evne til at deltage i fællesskab er upåvirket 

af, at hun har talt med en fagperson omkring hendes seksualitet. Dog kan vo 

konkludere, at alle tre informanternes affektiv velbefindende er påvirket i positiv 

retning. 
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I denne sammenhæng synes kvaliteten af forholdet mellem den mennesket med 

skizofreni og fagpersonen at være af betydning for, i hvor høj grad det affektive 

velbefindende påvirkes i positiv retning. 
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5.0 KONKLUSION 
I dette afsnit vil vi konkludere på vores undersøgelsesresultatet i relation til kategorierne 

meningsfuld aktivitet, følelser, fællesskab og fagpersonen for dermed at svare på vores 

problemformulering: 

 

 

 
 

 

Med udgangspunkt i den canadiske model af aktivitetsudøvelse, har vi set på 

mennesket (mennesker med skizofreni), omgivelserne (fagpersoner) og aktiviteten 

(inddragelse af seksualitet i behandlingen). 

 

Projektets resultater viser, at informanterne oplever inddragelsen af seksualitet i 

behandlingen som en meningsfuld aktivitet, og at deres følelser, samt lyst og evner til 

at deltage i fællesskab påvirkes i positiv retning i denne sammenhæng.  

Dermed konkluderer vi, at informanternes affektive velbefindende ligeledes påvirkes i 

positiv retning, idet informanterne giver udtryk for lettelse, tilfredshed og lyst og evner 

til at være sammen med andre. Den positive påvirkning af vores informanter kommer 

desuden til udtryk, idet informanterne giver udtryk for færre begrænsninger i deres 

daglige aktivitetsudøvelse. En forudsætning for denne positive påvirkning, når en 

fagperson inddrager seksualitet i behandlingen, synes at være, at forholdet mellem 

fagpersonen og mennesket med skizofreni bygger på tillid og respekt. 

  

Hermed belyses det dynamiske samspil i den canadiske model af aktivitetsudøvelse 

mellem mennesket, aktiviteten og omgivelserne, hvor en forandring i en hvilken som 

af modellens aspekter påvirker alle andre aspekter. Dog strider et af vores resultater 

imod teorien, idet en informant oplever at hendes lyst og evne til at deltage i 

Hvordan oplever mennesker med skizofreni sammenhængen mellem deres 

affektive velbefindende og det, at fagpersoner inddrager seksualitet i 

behandlingen? 
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fællesskabet ikke er påvirket, på trods af, at der er sket en positiv forandring af hendes 

følelser. 

 

Vores antagelse omkring, at det har positiv betydning for mennesker med skizofreni´s 

affektive velbefindende, at en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen er blevet 

bekræftet, idet vi når vi sammenholder ovenstående resultater med vores 

problemformulering, kan konkludere følgende. 

 

Svar på problemformuleringen: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samlet kan vi konkludere, at mennesker med skizofreni oplever, at der er en 

positiv sammenhæng mellem deres affektive velbefindende og det, at en 

fagperson inddrager seksualitet i behandlingen.  

Forudsætningen for at denne sammenhæng opleves som positiv synes at være, 

dels, at inddragelse af seksualitet i behandlingen opleves som en meningsfuld 

aktivitet og dels at forholdet mellem fagperson og mennesket med skizofreni er 

godt. 
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6.0 DISKUSSION 
Dette afsnit vil indeholde diskussion af metode, teori og resultater. 

 

6.1 Metode 
I metodediskussionen vil vi diskutere metodens reliabilitet og validitet med henblik på 

at belyse, hvilke faktorer, der kan have haft betydning for vores konklusion. 

 

Vi vurderer, at det kvalitative forskningsinterview har været en velegnet metode i 

forhold til vores problemformulering. Valget af den semistrukturerede interviewform 

kan have påvirket projektets validitet, da der med interviewerens beskedne erfaring er 

en risiko for, at ikke alle relevante beskrivelser blev uddybet. 

På baggrund af den omtalte beskedne erfaring med at lave interviews valgte vi at lave et 

pilotinterview, dels for at afprøve vores interviewguide og dels for at få en smule 

erfaring i at interviewe. Pilotinterviewet var formentlig med til at højne projektets 

validitet, da det gav os mulighed for at ændre spørgsmål og gøre dem mere forståelige. 

 

Vi valgte, at det empiriske interview skulle afvikles i omgivelser, som var velkendte for 

informanten, for at de kunne føle sig så trygge som muligt. Desuden valgte vi at 

foretage individuelle interviews, da seksualitet er et intimt og personligt emne. Vi 

vurderer, at denne beslutning har påvirket projektets validitet, idet vi formoder, at 

informanten under disse omstændigheder mere åbent har udtrykt sig.  

I forbindelse med valg af interviewform har vi overvejet fokusgruppeinterview, da 

denne form for interview kan give dybere og mere nuancerede svar, end ved det 

traditionelle interview.159 Metoden er fravalgt, idet mennesker med skizofreni blandt 

andet er ramt på deres sociale funktioner, hvorved vi vurderer, at de ville have haft 

svært ved at deltage i et fokusgruppeinterview. 

 

De opstillede kriterier for valg af informanter gav som formodet nuancerede svar. Vi 

vurderer, at disse nuancerede svar er med til at højne validiteten. 
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Af tidsmæssige ressourcer har vi valgt at lade en ekstern foretage transskriberingen af 

vores interviews. Transskribenten modtog forinden såvel mundtlige som skriftlige 

instruktioner, hvilket højner reliabiliteten.160 For at øge validiteten kunne vi have sendt 

det transskriberede materiale til informanterne, som kunne be- eller afkræfte samt 

uddybe tidligere udsagn. Dette har igen, på grund af tidsmæssige ressourcer, ikke været 

muligt. 

Alle gruppens medlemmer har været tilstede under fortolkningen, med henblik på at 

fremme objektivitet161 og reliabilitet, da overensstemmelse mellem flere personers 

fortolkning øger tilliden til resultaterne.162 Da det ikke har været muligt at få be- eller 

afkræftet de transkriberede interviews af informanterne, har vi bestræbt os på at holde 

os så nær informanternes udsagn som muligt. Vi har på argumenterende og 

dokumenterende vis, anvendt citater, som belæg for vores fortolkninger.163 

 

 

6.2 Teori 
I dette projekt har vi kun anvendt litteratur og videnskabelige undersøgelser, som er 

udgivet i 1997 eller senere, hvorved vi har forsøgt at sikre materialets aktualitet. 

 

Vi vurderer, at anvendelsen af den canadiske model er relevant idet den rummer 

centrale begreber i forhold til vores problemformulering. Desuden er det, som tidligere 

nævnt, en teori, som tager udgangspunkt i værdier og antagelser, der også er centrale i 

dansk ergoterapi.   

Vi vurderer, at validiteten af den originale udgave er høj, eftersom den er resultat af et 

landsdækkende samarbejde, hvor en række højtuddannede og erfarne ergoterapeuter har 

deltaget. Bogen er redigeret af Elizabeth Townsend, som har en Ph.D i ergoterapi, og 

som desuden har været med i mange udviklende tiltag indenfor ergoterapifaget.  

Den anvendte udgave af den canadiske model er oversat fra engelsk til dansk, hvorfor 

der er risiko for fejlkilder i forhold til, hvor nøjagtig begreberne er oversat og har 

bevaret samme betydning. Trods denne risiko for fejlkilder, vurderer vi, at validiteten i 

oversættelsen er i orden, da teorien er oversat og bearbejdet af ergoterapeutforeningen i 
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samarbejde med faglig konsulent, Hans Jørgen Bendixen, som argumenterer godt for 

valg af danske ord i oversættelsen. På landets ergoterapeutskoler anvendes denne teori 

desuden som undervisningsmateriale, hvorfor man kan forvente, at teorien er anvendelig 

på bachelorniveau.  

Idet vi som teori har valgt at anvende en begrebsmodel for praksis, der er meget 

overordnet beskrevet, har det været svært at finde referencer og belæg for teoriens 

udsagn. Den affektive komponent i modellen er ikke uddybet fyldestgørende og det har 

ikke været muligt at skaffe oplysninger om tankerne bag begrebet. Heller ikke ved 

direkte kontakt til den canadiske ergoterapeutforening CAOT eller bogens redaktør 

Elizabeth Townsend. Det har betydet, at vores forståelse af modellen og bestemte 

begreber i høj grad beror på egne fortolkninger, hvilket kan have medført 

fejlfortolkninger og i sidste ende påvirke projektets validitet.  

 

Vi har desuden anvendt supplerende litteratur omkring skizofreni og seksualitet. 

Forfatterne er henholdsvis overlæge på Rigshospitalets sexologiske klinik, overlæge 

ved Sankt Hans hospitalet i Roskilde, samt seksualvejleder, som alle har mange års 

erfaring indenfor området, hvilket vi vurderer er med til at højne materialets validitet. 
 
6.3 Resultater 
I resultatdiskussionen vil vi diskutere, hvilke faktorer, der kan have påvirket projektets 

resultater. 

Konklusionen på vores undersøgelse viser, at vores antagelse er blevet bekræftet, da 

det har vist sig, at det har positiv betydning for skizofrene menneskers affektive 

velbefindende, at en fagperson inddrager seksualitet i behandlingen.  

 

Som teoretisk referenceramme i projektet valgte vi at anvende den canadiske model. Vi 

kunne have valgt en anden teoretiske referenceramme som for eksempel Ann A. 

Wilcocks ”An Occupational Perspectiv of Health”, som er mere detaljeret i sit 

begrebsapparat, hvilket kunne have påvirket projektets resultater, da vi blandt andet 
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formoder, at vi således kunne have udarbejdet en interviewguide, hvor teorien 

tyderligere ville træde frem. 

I forbindelse med udvælgelsen af informanter så vi os nødsaget til at ændre på 

kriterierne, da det viste sig vanskeligt at finde informanter. Således opfylder en enkelt 

informant ikke kriteriet om at bo i bofællesskab, hvilket vi mener kan have påvirket 

resultaterne, idet det viste sig, at vedkommende ikke havde den samme nære kontakt til 

fagpersoner, som de to andre informanter. 

Fagpersoner har udfra vores kriterier udvalgt informanterne, og det er derfor 

sandsynligt, de ikke er tilfældigt udvalgte, men måske nærmere de mest frisindede og 

dem, hvor seksualiteten i forvejen fylder meget, der er blevet udvalgt. Dette kan have 

påvirket vores resultater.  

Det kan desuden have påvirket resultaterne, at vi kommer som fremmede og vil tale 

om et intimt og personligt emne som seksualitet. Man kan formode, at det kan have 

påvirket informanternes grad af åbenhed i forhold til at fortælle om deres oplevelser. 

 

Resultaterne er relevante for vores faggruppe, da de viser, at vi som ergoterapeuter kan 

gøre en forskel ved at inddrage seksualitet i behandlingen, når vi intervenerer i forhold 

til mennesker med skizofreni. 

Som beskrevet i dette diskussionsafsnit er der flere faktorer, der kan have påvirket 

projektets resultater, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af de beskrevne forbehold og 

begrænsninger. 
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7.0 PERSPEKTIVERING 
I dette afsnit vil vi redegøre for nogle af projektets perspektiver samt præsentere nye 

interessante problemstillinger, der er opstået på baggrund af projektet. 

 

Som tidligere nævnt, lavede vi en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spurgte 

ergoterapeuter ansat i bofællesskaber for sindslidende, om forskellige ting i forbindelse 

med, hvor ofte de inddrager den sindslidendes seksualitet i den ergoterapeutiske 

indsats. Resultaterne viste, at den sindslidendes seksualitet var en del af den 

ergoterapeutiske indsats i 97,8% af ergoterapeuternes besvarelser. Af denne grund 

vurderede vi, at det var oplagt at kontakte disse ergoterapeuter med henblik på at få 

hjælp til at finde informanter, dog erfarede vi trods undersøgelsens resultat, at 

ergoterapeuterne var tilbageholdende. Blandt andet gav de udtryk for, at deres klienter 

ikke havde problemer med seksualiteten, og at de af den grund ikke talte med dem om 

det. Dette resulterede i, at det ikke var muligt at finde informanter, som havde fået 

hjælp af en ergoterapeut i forbindelse med deres seksualitet, fra et eneste af de 

adspurgte bofællesskaber. Dette kunne antyde, at ergoterapeuterne ikke inddrager 

seksualitet i behandlingen så ofte som de giver udtryk for. Forskellige videnskabelige 

undersøgelser peger desuden på, at ergoterapeuter ikke inddrager seksualitet i 

behandlingen, selvom de mener, at det er et ergoterapeutisk arbejdsområde, jævnfør 

problemfeltet.  

En kvalitativ undersøgelse, lavet i England, hvori ti ergoterapeuter deltager, belyser de 

årsager der ligger til grund for, at ergoterapeuterne ikke beskæftiger sig med 

seksualitet.164 Undersøgelsen viste, at de fleste af deltagerne ikke følte sig 

tilstrækkeligt klædt på til at inddrage seksualitet i behandlingen. Forklaringen synes, 

ifølge undesøgelsen, at handle om stærke følelser, der omfatter kulturelle, 

kontekstuelle og personlige faktorer. Selvom England er et land vi normalt 

sammenligner os med, synes der at være kulturelle forskelle. Undersøgelsen beskriver, 

at deltagernes tilbageholdenhed overfor seksualitet skyldes de sociale normer i 

England, hvor det blandt andet opfattes som uhøfligt at spørge ind til andre menneskers 

seksualitet. Desuden viser undersøgelsen, at ergoterapeuterne føler ubehag ved at 
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beskæftige sig med seksualitet, ligesom de sociale normer gør det svært for såvel 

ergoterapeut som klient at bringe emnet på banen. Vi er ikke overbeviste om, at det 

forholder sig ligeledes i Danmark, idet vi formoder, at danske ergoterapeuter 

sandsynligvis har nemmere ved at bringe emnet på banen, da vores samfund er mere 

frisindet. Derfor kunne det være interessant at lave en undersøgelse, som afdækker 

hvorvidt det er de samme årsager, som gør sig gældende for danske ergoterapeuter, der 

ikke inddrager seksualitet i behandlingen. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af dette projekt er vi blevet bekendt med, at man i 

Aarhus Amt i modsætning til Nordjyllands Amt anvender The Camberwell Assesment of 

Need, CAN indenfor socialpsykiatrien. CAN er et skema, som bruges til registrering af 

individuelle behov hos sindslidende og indeholder 26 problemområder man kan tage 

udgangspunkt i, herunder også et punkt der handler om seksualitet.165 Vi mener derfor, 

det kunne være interessant at lave kvantitativ undersøgelse, som belyser i hvor høj grad 

ergoterapeuter beskæftiger sig med seksualitet i henholdsvis Aarhus Amt og 

Nordjyllands Amt. Ligeledes kunne det være interessant, ved hjælp af en kvantitativ 

undersøgelse, at afdække, i hvor høj grad mennesker med sindslidelser i 

socialpsykiatrien, henholdsvis Aarhus Amt og Nordjyllands Amt, oplever, at 

ergoterapeuter beskæftiger sig med deres seksualitet. 

 

Under udarbejdelsen af dette bachelorprojekt har det undret os, at seksualitet ikke 

indgår som en del af vores uddannelse. På baggrund af vores undersøgelse som viser, 

at det affektive velbefindende kan påvirkes i positive retning, når fagpersoner 

inddrager seksualitet i behandlingen, mener vi ikke, det ikke er hensigtsmæssigt, at et 

område som seksualitet overses. Det kunne være interessant at undersøge i hvor høj 

grad ergoterapeutstuderende på landsplan efter de første tre år, mener, at seksualitet er 

en aktivitet og dermed et ergoterapeutisk arbejdsområde. Desuden kunne det være 

interessant at undersøge i hvilket omfang seksualitet har indgået som en del af såvel 

undervisning som praktik.  
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Vi mener, at ovenstående forslag til videre undersøgelse ville kunne skabe debat og 

refleksion omkring ideologi og praksis for både studerende, undervisere og 

ergoterapeuter i praksis og dermed sætte fokus på dette tilsyneladende oversete emne. 
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