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Abstrakt  
 
Syftet med den här studien var att beskriva och analysera hur personal inom missbru-
karvården uppfattar betydelsen av klienters/patienters respektive sitt eget kön/genus i 
behandling. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat två kvinnliga och 
en manlig socialsekreterare, en kvinnlig behandlingshemspersonal samt en kvinnlig 
sjuksköterska. Textanalysen genomfördes med meningskategorisering. Materialet ana-
lyserade vi sedan utifrån ett genusperspektiv.  
 
Studiens huvudsakliga resultat visar att intervjupersonerna anser att kvinnor är mer ut-
satta, kvinnliga missbrukare har ofta varit sexuellt utnyttjade och blivit misshandlade 
samt att kvinnor befinner sig i minoritetsställning på behandlingshem. Intervju-
personerna talar också om att kvinnor skäms mer för sitt missbruk än män, ofta i sam-
band med moderskapet. De intervjuade upplever att de kvinnliga missbrukarnas dåliga 
erfarenheter av män samt det sexuella spel som ofta uppstår på blandade behandlings-
hem, kan vara anledningar till att män och kvinnor inte bör behandlas tillsammans. Un-
dersökningens resultat visar även hur socialt och kulturellt skapade föreställningar om 
män och kvinnor kan påverka klienter såväl som personal.  
 
Nyckelord: kvinna-missbruk, man-missbruk, genus, behandling 
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1. Inledning 

 

Bakgrund och problemformulering 

Socialstyrelsens rapport Narkomanvård på lika villkor? (2004, s. 7, 66-67) är en vinjett-

studie baserad på fingerade typfall (vinjetter), tre manliga och tre kvinnliga missbrukare. 

Respondenterna i studien ombads att bedöma och föreslå vilka insatser vinjetterna borde 

beviljas. Resultatet visar att kvinnliga missbrukare får andra insatser än manliga miss-

brukare och att kvinnorna överlag fick mer behandlingsinriktade insatser och männen 

mer aktivitetsinriktade insatser som boende och sysselsättning. Detta tyder på att perso-

nal inom missbrukarvården antagligen har inställningen att kvinnor har andra behand-

lingsbehov än män för sitt missbruk men kan också bero på att kvinnliga missbrukare 

generellt sett har mer utsatta livssituationer än män, vilket enligt rapporten har fram-

kommit i flera studier.  

 

Ett särskiljande förhållningssätt eller en uppdelning av män och kvinnor kan i samman-

hanget dölja viktig information om gemensamma svårigheter dem emellan, påpekas i 

rapporten (a.a.). Det diskuteras även huruvida val av olika behandlingsinsatser beroende 

på om det är en manlig eller en kvinnlig klient, grundar sig på en acceptans av olikhet 

mellan kvinnor och män orsakad av t ex genetiska, biologiska eller sociala processer. 

Skillnader kan även bottna i föreställningar som inte alltid har med verkligheten att göra, 

utan snarare handla om hur vi konstruerar män och kvinnor. Det kan finnas en risk med 

att vi accepterar en olikhet i vårdbehovet mellan man och kvinna, menar man, då t ex 

behandlingsinriktade insatser skulle kunna hjälpa en man bättre än insatser inriktade på 

aktiviteter.  

 

Uppsatsens ämne och inriktning har inspirerats av våra erfarenheter under socionom-

utbildningen och praktikperioderna, dels inom socialtjänst och dels inom en frivillig 

klientorganisation. Där mötte vi missbrukare och den problematik som kan följa av 

missbruket. Vidare upplevde vi att kvinnor och män bemöts olika, vilket väckte vårt 

intresse för att undersöka om det verkligen förhåller sig så. Hur ser föreställningarna 

kring manligt och kvinnligt ut bland personal i socialtjänsten och bland andra behandla-

re? Vårt intresse för denna frågeställning väcktes även av en artikel i tidningen Socio-
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nomen (Malmström, 2004) där det nämndes att Socialstyrelsen på uppdrag av regering-

en år 2002 skulle analysera och redovisa hur det förhåller sig med jämställdheten i 

missbrukarvården, i socialtjänstens verksamheter och inom hälso- och sjukvården. Delar 

av rapporten presenteras under avsnittet Tidigare forskning.  

Med det ovan skisserade formulerade vi vårt syfte. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur personer som arbetar med miss-

brukare uppfattar betydelsen av klienters/patienters respektive sitt eget kön/genus i be-

handling.  

 

Anser personalen att män och kvinnor har olika behov i missbruksbehandling? 

Anser personalen att män och kvinnor bör behandlas tillsammans eller var för sig? 

Vilken betydelse anser personalen att deras eget kön/genus har i missbruksbehandling? 

 

Centrala begrepp 

Missbruk 

Med missbruk avses bestående eller återkommande sociala, yrkesmässiga, psykiska 

eller fysiska problem som orsakas eller utlöses av drogbruket (Svensson, 1997, s. 77).  

I uppsatsen menar vi missbruk av både alkohol och narkotika  

 

Behandling 

Vi definierar behandling enligt Socialstyrelsen (Levin, Sunesson och Swärd, 1997, s. 

178) som alla åtgärder (både öppenvård och institutionsvård), som vidtas i syfte att upp-

fostra och anpassa den vårdade till samhällets normer och som ligger inom ramen för 

vårdåtgärder såsom samtalsbehandling, studier, arbete, träning i dagliga rutiner, psyko-

terapi osv.  

 

Klient – de som blir föremål för behandling inom socialtjänst och behandlingshem 

 

Patient – de som blir föremål för behandling inom landsting/sjukvård 
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2. Tidigare forskning 

Det finns ganska omfattande forskning som utgått ifrån att det finns olika behov för 

män och kvinnor i missbruksbehandling, både svenska och internationella studier. I 

denna studie begränsar vi oss till forskning som publicerats efter 1990.  

 

Sammanfattningsvis pekar många studier på att män och kvinnor har specifika behov i 

missbruksbehandling. Det hävdas att situationen för manliga respektive kvinnliga miss-

brukare skiljer sig åt i några avseenden och att insatserna måste anpassas därefter. En 

annan slutsats som dras är att kvinnor och män bör behandlas var för sig och man menar 

också att det behövs mer forskning om behoven. Vidare rekommenderas att de insatser 

som beviljas idag bör utvärderas, så att inte traditionella föreställningar om män och 

kvinnor befästs. Jämställdhetsfrågor är något som bör lyftas fram i missbruksarbetet, 

visar flera studier (se till exempel Jämställd socialtjänst, 2004 eller Trulsson, 2003). 

 

Något som flera forskare återkommer till är att kvinnor har en mer utsatt position än 

män och att kvinnor ofta blivit sexuellt utnyttjade både i barndomen och i livet som 

missbrukare. Relationen mor - barn är även något som forskningen återkommer till och 

anser är viktigt.  

Forskningen visar också att manlig och kvinnlig personal ser olika på missbrukande 

mäns respektive kvinnors behov.  

 

I Jämställd socialtjänst? (2004, s. 3) redovisas resultatet av en undersökning som Soci-

alstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utföra år 2002, och som skulle ligga till 

grund för fortsatt diskussion kring manliga och kvinnliga klienters villkor i social-

tjänsten och till att stärka jämställdheten inom myndigheten. Undersökningen visar (a.a., 

s. 11) att traditionella föreställningar om kön präglar socialtjänsten i mötet med miss-

brukare. Erfarenhet av arbete med manliga missbrukare ligger till grund för missbrukar-

vården. Först under 1980- talet började kvinnors missbruk uppmärksammas och utfors-

kas. Något som man då tyckte sig se var att kvinnors förutsättningar var annorlunda än 

mäns och att man menade att kvinnor var mer utsatta i behandlings-situationer, där 

männen ofta är i majoritet. I de flesta studier där man anlägger ett könsperspektiv på 
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missbruk är det kvinnor som studeras. Få studier beskriver vad män anses behöva när de 

är i behandling.  

 

År 2002 var cirka 70 procent av missbrukarna män, både i den öppna respektive den 

slutna vården, vilket motsvarar andelen män med missbruksproblem i befolkningen (a.a., 

s. 11). Vidare menar man i rapporten att manliga missbrukare har en annan problembild 

än kvinnliga och att kvinnors och mäns skilda livssituationer antagligen medför olika 

behov av insatser. Kvinnorna var i större utsträckning sammanboende med barn eller 

partner (som missbrukar) jämfört med männen som oftare var ensamstående.  

 

Rapporten pekar på (a.a., s. 15) att socialtjänsten bör synliggöra och samtala kring före-

ställningar om kvinnor och män för att öka medvetenheten om förhållningssätt och vär-

deringar vad gäller män och kvinnor. Man anser att könsperspektivet osynliggjorts ge-

nom socialtjänstlagens betoning på individens behov och att jämställdhetsfrågor ur ett 

klientperspektiv fått alltför lite uppmärksamhet inom socialtjänsten. Insatser utformade 

efter både mäns respektive kvinnors behov ger bättre effekt och är därmed mer kost-

nadseffektivt, konstaterar man i rapporten.  

 

I Alkoholpolitiska kommissionens delbetänkande Kvinnor och alkohol (SOU 1994:28, 

s.12, 71-72) menar man att det inte finns entydiga forskningsresultat kring för- och 

nackdelar med behandling och behandlingshem för enbart kvinnor eller båda könen. 

Däremot har man i en norsk studie funnit att de flesta av kvinnorna som hade deltagit i 

en grupp med enbart kvinnor på en behandlingsinstitution fullföljde behandlingen me-

dan nästan alla kvinnor avbröt behandlingen som deltog i en blandad grupp. Man menar 

att kvinnor bättre klarar av att bryta destruktiva mönster om de, i första hand, etablerar 

ett tillitsfullt förhållande till andra kvinnor. Däremot kan det finnas fördelar med att 

blanda män och kvinnor i behandlingen menar kommissionen (a.a.), då det finns kvinn-

liga missbrukare som har haft goda relationer till män, inte utsatts eller utnyttjats av 

män och som vill bygga vidare på dessa erfarenheter.  

 

Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD) har genomfört 

en omfattande studie av klienter och behandlingsenheter i Stockholms län (Palm, 2003, 
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s. 5- 11), där bland annat skillnader mellan mäns och kvinnors alkohol- och drogpro-

blem har studerats. Resultaten har visat att kvinnlig personal uppfattar att det finns stör-

re skillnader mellan män och kvinnor än vad den manliga personalen gör. Den kvinnliga 

personalen uppfattar det som att kvinnliga missbrukare har större behov av samtalstera-

pi och att de i större utsträckning har ett behov av att umgås med personer av det egna 

könet. Enligt en majoritet av den intervjuade personalen, både manlig och kvinnlig, 

uppfattas kvinnliga missbrukare som mer socialt utslagna på grund av sin livshistoria. 

De har blivit sexuellt utnyttjade, deras missbruk är ofta mer dolt, de skäms mer för sitt 

missbruk och lever ofta i en mer utsatt situation än manliga missbrukare (a.a., s. 32- 34). 

 

I en annan studie utförd av SoRAD (Storbjörk, 2003, s. 5, 60- 61) i Stockholms län har 

man studerat hur personal förhåller sig till och ser på missbrukarvård inom olika be-

handlingsenheter. Indikationer finns i denna rapport om att såväl patienters som behand-

lares eget kön inverkar på hur patienterna uppfattas av personalen. Cirka 60 procent av 

personalen anser att kvinnor och män bör behandlas åtskilda och 80 procent av persona-

len tycker att män och kvinnor har olika behov av vård. I studien nämns att en ameri-

kansk undersökning visat att den manliga personalen inom missbruksvården uppmärk-

sammade kompetens och rationalitet hos det manliga klientelet, medan den kvinnliga 

personalen beskrev de manliga klienterna som obarmhärtiga och känslolösa. De kvinn-

liga klienterna ansågs sensibla, snälla och undfallande, enligt den kvinnliga personalen, 

medan uttryck som förbryllande och manipulativa användes av de manliga behandlarna 

då de beskrev de kvinnliga klienterna.  

 

SoRAD (a.a., s. 58) tar vidare upp och diskuterar den manliga norm som anses ligga till 

grund för missbruksvården och som kan förklaras med den höga andelen män bland 

patienterna. Däremot finns en kvinnlig dominans inom personalgruppen, vilket persona-

len inte tror har någon större inverkan på behandlingsresultatet. I studien pekar man på 

att män ofta föredrar kvinnliga behandlare och att de har lättare att tala om känslomässi-

ga problem med kvinnor. En del män saknar emellertid tilltro till kvinnliga behandlare 

och tror inte att de är lika kompetenta som manliga behandlare. 
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Laanemets (2002, s. 73- 74) har intervjuat behandlingspersonal vid fyra olika vård- och 

behandlingsinstitutioner: en tvångsvårdsinstitution med enbart kvinnliga klienter och 

med både manlig och kvinnlig personal, en institution som arbetar miljöterapeutiskt för 

enbart kvinnliga klienter och där personalgruppen endast består av kvinnor. Vidare har 

personal intervjuats på en institution som arbetar utifrån Minnesota- modellen och en 

öppenvårdsenhet som arbetar lösningsfokuserat, på dessa båda fanns det både kvinnor 

och män i såväl klient- som i personalgruppen. 

 

Behandlarna på öppenvårdsenheten menade att de inte arbetade utifrån generella kate-

goriseringar, varken avseende kön eller problemområde och att de istället utgick från 

den enskilde klienten. Man ansåg på öppenvårdsenheten att problematiken inte kan rela-

teras till specifikt kön utan att problem är olika beroende på individ. 

På institutionen som arbetade utifrån Minnesotamodellen sade sig personalen uppleva 

det som positivt att kvinnor och män behandlades tillsammans. Personalen menade att 

missbruket orsakades av samma sorts beroendeproblematik och sjukdom, oavsett kön. 

Däremot kan kvinnors specifika problematik hanteras och bearbetas i ett särskilt halv-

vägshus (utslussning/fortsättning efter själva behandlingsprogrammet) för enbart kvin-

nor, ansåg de.  

 

På de två institutionerna för enbart kvinnor sade behandlarna att de strävade efter att 

utgå från den enskilda kvinnan och hennes behov. De menade att på institutioner där 

män och kvinnor behandlades tillsammans riskerade kvinnorna att komma i skymundan 

då de underordnar sig männen, precis som i missbrukarlivet. Därför måste kvinnorna 

synliggöras, menade de, och för att få möjlighet att utveckla sig själv på egna villkor 

behöver den enskilda kvinnan lugn och ro (a.a.).  

 

Trulsson (1993, s. 7, 15-17) har som föreståndare på ett behandlingshem för enbart 

kvinnliga missbrukare dokumenterat vad hon menar är den samlade kunskapen som 

vuxit fram under behandlingshemmets utvecklingsprocess. Hon anser att manliga och 

kvinnliga missbrukare är utsatta grupper i samhället men att kvinnor som missbrukare 

är mer utsatta fysiskt och psykiskt. Faktorer som att de på behandlingshemmen är i mi-

noritet och att de har huvudansvaret för barnen, är bidragande orsaker till att man i be-

 6



handlingssammanhang kan se kvinnors situation som än mer utsatta än männens och att 

det därför är speciellt viktigt att uppmärksamma kvinnorna.  

 

Vidare, skriver Trulsson (a.a.) att en undersökning vid ett behandlingshem i Oslo visat 

att kvinnor varit utsatta för psykisk och fysisk misshandel och sexuella övergrepp i stör-

re utsträckning än män och att fler kvinnor prostituerat sig och gjort fler suicidförsök 

jämfört med män. Undersökningen visade också att kvinnorna i början av behandlingen 

i större utsträckning än män uppvisade psykiska besvär, att de var osäkra och ofta ned-

värderade sig själva. 

 

Kvinnor som växer upp i familjer där missbruk förekommer lär sig redan i barndomen 

att inte tala om hur det verkligen förhåller sig, enligt Trulsson (2003, s. 107). Detta då 

missbruk anses skamligt, framförallt i familjer med barn. Kvinnorna blir under upp-

växten medvetna om de samhälleliga föreställningarna om t ex familj, kön och synen på 

en missbrukande kvinna. Kvinnorna har att leva upp till, både som döttrar och som 

mödrar, den samhälleliga ordningen genom att vara ”ordentlig”, kontrollera sin sexuali-

tet och visa omsorg av barn och man (a.a.).  

 

Trulsson (a.a., s. 150- 151) poängterar att det inte finns tillräckligt med forskning kring 

missbruk ur ett könsperspektiv och väldigt få jämförelser av könsskillnader i missbruks-

behandling. Vidare pekar Trulsson på att forskning kring missbruk bygger på ett tradi-

tionellt synsätt med mannen som norm vilket i sin tur kan skapa ett dilemma vid utveck-

ling och utformande av behandlingsmodeller, då det till exempel inte tas tillräcklig eller 

adekvat hänsyn till graviditet och barn.  

 

Kvinnor och män bemöts på skilda sätt i behandling utifrån olika generaliseringar, skri-

ver Trulsson (a.a., s. 152). Man ser det som att kvinnor har ett behov av att tala igenom 

tidigare erfarenheter i behandlingen medan man anser att männen har ett behov av en 

mer praktisk inriktning i behandlingen inför sitt framtida liv. Det här kan få konsekven-

serna att män upplever sig kränkta då de möts på ett mer ytligt plan, skriver Trulsson, 

och att kvinnor upplever sin integritet kränkt om de känner sig nödgade till en mer för-

djupad behandling än vad de själva önskar. 
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I en studie, utförd av Hilte och Laanemets (2000, s. 6-8), intervjuades kvinnliga miss-

brukare i fyra skilda vård- och behandlingsprogram ett år efter avslutad vård. Utifrån 

dessa intervjuer menade de sig kunna urskilja att man i inledningsskedet av behandling-

en kan se tre olika typer av kvinnor: ”den självdestruktiva kvinnan”, det vill säga en 

kvinna med ett sådant omfattande missbruk att det har lett till förlust av både arbete och 

bostad. ”Den misshandlade kvinnan” som är en kvinna som redan som ung tonåring 

varit utsatt för våldtäkt och som upplever sig både psykiskt och fysiskt misshandlad. 

Slutligen kunde urskiljas ”den ansvarskännande modern”, som känner vikten av mam-

marollen och hur konfliktfullt missbruket är i sammanhanget (a.a., s. 161).  

 

En av anledningarna till att kvinnor söker hjälp för sitt missbruk, skriver Hilte och Laa-

nemets (a.a., s. 166-168), är kvinnornas föreställningar om familjen och om sig själva 

som mammor. Modersrollen kan stärka kvinnorna att ta itu med sina problem och kan 

ses som en möjlighet för dem att komma till behandling. Men modersrollen kan även 

innebära en begränsning, menar Hilte och Laanemets, då kvinnor stämplas hårdare än 

män i det privata, som förälder i jämförbara situationer och är något som kan ge kvin-

norna starka skuld- och skamkänslor.  

 

Jakobsson (2003) intervjuade fem kvinnor och sju män under deras första månad av 

behandlingen på tre olika socialmedicinska avdelningar inom en öppen specialistvård. 

Det Jakobsson fann var att skamkänslor förekom hos både kvinnor och män, men att 

skammen för kvinnorna var mer förknippade med skuld, medan det hos männen mer 

kunde relateras till genans. Sociala normer, som talar om hur en man respektive en 

kvinna bör vara och agera, var något som både kvinnor och män upplevde att de bröt 

mot och som påverkade deras beslut att söka vård.  

 

Jakobsson (a.a.) skriver vidare att kvinnor i större utsträckning än män tycktes vilja få 

en förståelse till varför de drack och att kvinnorna betonade att de var lättade över att ha 

fått hjälp. Männen framhöll i större utsträckning än kvinnor framtidsplaner, en tro på sin 

egen förmåga och att lyckas med sina föresatser vilket kan ses som handlingskraft och 

självsäkerhet, egenskaper som kan vara förknippade med manlighet, skriver Jakobsson. 
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Den ökande alkoholkonsumtionen bland både män och kvinnor är en väsentlig orsak till 

att genusperspektivet utvecklas inom forskningen, både metoder och teorier, skriver 

Hensing, alkoholforskare (2003). Hon menar att det råder en brist på forskning ur ett 

mans- och maskulinitetsperspektiv. Hon menar också att man ofta betonar föräldra-

skapets betydelse som en viktig drivkraft för kvinnan i egenskap av mamma, men att 

man inte gör motsvarande vad det gäller män och deras föräldraskap i samma utsträck-

ning. Det finns viss forskning som visar att föräldraskap är en viktig drivkraft i föränd-

ringsprocessen även för missbrukande fäder, skriver Hensing (a.a.).  

 

Anledningarna till att inte ta kontakt och söka hjälp för sitt missbruk skiljer sig åt mel-

lan män och kvinnor, anser Blomqvist (2002, s. 207), som är projektledare för ett forsk-

ningsprojekt på Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU) i Stockholm. De manliga 

missbrukarna anser sig framförallt ha en misstro på missbruksvårdens effektivitet och 

har en tilltro till sin egen förmåga att lösa sina problem. De kvinnliga missbrukarna an-

ser sig riskera stigmatisering och talar om rädsla att bli ”avslöjade” och ifrågasatta som 

mödrar och vårdnadshavare, anser Blomqvist.  

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Vi kommer i detta avsnitt ge en kort beskrivning av hur begreppet genus och dess bety-

delse uppkommit.   

 

Definitionen av genus (Gothlin, 1999, s. 3- 4), används för att begreppsliggöra relatio-

nen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden och vad som anses vara man-

ligt/kvinnligt och som något som inte är biologiskt förutbestämt utan socialt och kultu-

rellt konstruerat. 

Begreppet gender (a.a.) började användas inom kvinnoforskning på 1970-talet och själ-

va termen har sitt ursprung från det latinska ordet ”genus” som betyder härkomst, släkt, 

stam, kön, art eller slag. På 1950-talet användes gender för att skildra transexuella per-

soners situation, där det fanns en bristande kongruens mellan gender (könsidentitet, so-

cialt kön) och sex (biologiskt kön). Slutsatsen var att det kan vara lättare att förändra det 

biologiska könet än det sociala könet genom att till exempel en transexuell person ope-
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rerar om sitt könsorgan som stämmer överens med den könsidentitet han/hon har. Att 

det biologiska könet inte fixerar det sociala könet fördes vidare inom feministisk teori.  

 

Antropologen Gayle Rubin (a.a.) är en av dem som inom kvinnoforskningen införde 

begreppsparet sex/gender. Gender är, enligt Rubin, en uppdelning som skapats socialt, 

av människorna i två skilda kategorier som baseras på de sexuella och reproduktiva re-

lationerna. Gender är något som karaktäriserar och genomsyrar hela samhället. Vidare 

pekar hon på vikten av att begreppsliggöra det ”system” som relationen mellan könen 

utgör, hur systemet uppkommit och hur det skiljer sig från till exempel ett system som 

baseras på social klass. Det finns inget konsensus om hur begreppet genus ska definie-

ras, menar Rubin, och även om kopplingen till kön ofta är underförstådd används ofta 

begreppet genus ensamt.  

 

En kulturell tolkning (a.a., s. 5) av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män 

utgör basen för genus. Det är alltså inte de biologiska skillnaderna i sig, utan tolkningen 

av dessa som är genus. Genus fokuserar på relationen mellan könen och ”på hur 

kön/genus konstitueras, symboliseras, förmedlas och strukturerar relationer, institutio-

ner, identiteter, texter etc. Det är också att tydliggöra att maskulinitet problematise-

ras.”(Gothlin, 1999, s. 14) 

 

Mattsson (2002, s. 5) skriver att det inte är oproblematiskt att kategorisera kvinnor och 

män som grupper eller att använda begrepp som kvinna, man, kvinnligt och manligt, då 

det alltid finns en risk att bidra till fortsatta kategoriseringar och stereotypiseringar.  

Hon vill därför betona att innebörden av genusperspektivet är att lyfta fram relationen 

mellan kvinnor och män och att belysa de olika situationer som existerar för kvinnor 

och män. Kvinnor och män generaliseras som grupper, genusperspektivet lyfter fram 

detta utan att hävda att till exempel alla kvinnor lever på samma sätt eller upplever 

samma saker på samma sätt – bara för att de är kvinnor.  

 

Hirdman är en av de ledande genusforskarna i Sverige, hon menar (2001, s. 16) att ge-

nus inte bara handlar om kroppar utan om överförda abstraktioner i allt som exempelvis 

tankar om kvinnligt/manligt, kvinna/man genomsyrar vår värld och fyller våra situatio-
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ner, politik och arbete med mera. På så sätt menar Hirdman att begreppet genus blir 

tydligare och klarare än begreppet kön.  

 

Hirdman (1988, s. 49-63) beskriver genussystemet som en grundläggande ordning och 

förutsättning för andra ordningar som till exempel politiska och sociala. Att systemet är 

ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som bildar mönster 

och ordnar kön. Hirdman menar att systemet bärs upp av dels den hierarki där mannen 

är norm och dels en generell kvinnlig underordning. 

 

Var gränsen går mellan den biologiska och den sociala mannen/kvinnan är egentligen 

omöjligt påpekar Gothlin (a.a., s. 9). Det går inte att isolera ett nyfött barn för att ta bort 

all social påverkan och därigenom eventuellt kunna fastslå vad som är rent biologiskt 

givet, skriver hon, utan vi bör utgå från att det sociala och kulturella ingriper och präglar 

oss på alla nivåer.  

 

Istället för att fokusera på den kulturella skillnaden mellan kvinnor och män som har sin 

grund i den biologiska uppdelningen i honor och hanar, (Connell, 2003, s. 19-22) ska 

fokus sättas på relationerna. Att genus främst handlar om de sociala relationer vilka in-

divider och grupper agerar inom och att det inte finns något tydligt biologiskt funda-

ment för genus som en social process. Men samhället (a.a.) vänder sig till våra kroppar 

och spelar på de reproduktiva skillnaderna på många olika sätt, där våra kroppar an-

vänds i sociala processer och där de reproduktiva skillnaderna dras in i dessa genom 

våra sociala beteenden. Att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns könsorgan är 

i sig inte kontroversiellt utan hur mycket dessa skillnader betyder för danandet av iden-

titeten. Det är hur samhället förhåller sig till vår kropp och vilka konsekvenser detta får i 

såväl vårt privatliv som mänsklighetens framtid som genus handlar om. Connell definie-

rar ”genus som ett diskursivt eller symboliskt system, som behandlar kroppen som en 

målarduk och samhället som den som målar” (2003, s. 46).  

 

 

 

4. Metod 
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4:1 Val av forskningsmetod  

Frågeställningarna i vår uppsats är om kvinnor och män har olika behov i missbruks-

behandling samt om de bör behandlas tillsammans eller åtskilda. Vi valde kvalitativ 

metod med respondentintervjuer för att få en djupare förståelse kring dessa frågor och 

då vi är intresserade av att få fram personliga reflektioner, resonemang och nyanser.  

 

4:2 Urval 

 

Urvalsförfarande 

Intervjupersonerna är strategiskt utvalda. Vi ville utifrån vårt syfte och frågeställningar 

intervjua professionella inom olika yrkesgrupper som arbetar med missbrukare och 

tyckte att personal från kommunal socialtjänst, landsting samt behandlingshem kunde 

tänkas ge en bred empiri. Fem intervjuer tänkte vi var möjligt att hinna med inom tids-

ramen för undersökningen. Vi sökte intervjupersoner som hade mångårig erfarenhet av 

missbruksarbete, det var ett kriterium vi dock kunde vara tvungna att utesluta om det 

skulle visa sig vara svårt att hitta villiga intervjupersoner. Ett annat kriterium var att få 

tag i både manliga och kvinnliga intervjupersoner för att se om uppfattningarna skilde 

sig mellan kvinnor och män men eftersom det är flest kvinnor som arbetar inom socialt 

arbete tänkte vi att det skulle bli svårt att hitta manliga intervjupersoner.  

 

I vår undersökning har vi valt att utgå från intervjuer med olika professionella grupper 

som arbetar med missbrukare, såsom socialsekreterare, behandlingshemspersonal och 

en sjuksköterska. Vi valde representanter från olika yrkesgrupper eftersom de företräder 

olika traditioner och har olika utgångspunkter i arbetet med missbrukare.  

Vi valde att inte intervjua personer vi kände genom exempelvis våra praktikplatser, för 

att det skulle vara lättare både för oss att ställa frågor utan att redan ha en uppfattning 

om hur intervjupersonen tänker eller tycker. För intervjupersonerna kan det vara enklare 

att svara på frågorna om de inte har en personlig relation till oss och att de inte behöver 

träffa oss mer. 
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Vi kontaktade brevledes chefer för missbruksenheter på tio stadsdelsförvaltningar i 

Stockholm och vände oss till ett behandlingshem för både kvinnor och män samt en 

mottagning enbart för kvinnor för att få ett brett material (se bilaga 1).  

Slutligen bestod våra intervjupersoner av tre socialsekreterare, två kvinnor och en man, 

en kvinnlig behandlingshemspersonal samt en kvinnlig sjuksköterska.  

 

Utformning av intervjufrågor 

Vi var medvetna om att frågorna kunde vara känsliga, att intervjupersonerna kunde upp-

leva att vi ifrågasätter deras arbetsmetoder och/eller att vi skulle peka på fördomar hos 

dem. Med utgångspunkt från vårt syfte och frågeställningar konstruerade vi en intervju-

guide med fem frågor (se bilaga 2). Vi utformade öppna frågor och anpassade dem efter 

respektive profession eftersom intervjupersonerna har olika yrken där kontakten med 

klienterna ser olika ut. För att kontrollera att frågorna fungerade och var lätta att förstå 

gjorde vi en provintervju.  

 

Etik 

Vi valde att inte intervjua klienter eftersom det kan vara svårt etiskt. Som intervjuare 

bör man minimera risken att intervjupersonen lider skada och att det på något vis kan 

upplevas kränkande och respektlöst. Att intervjua en klient och sedan analysera dennes 

uttalanden kan upplevas som ifrågasättande av ”missbrukarens” personliga erfarenheter 

och upplevelser. Vi kände att vi inte riktigt kunde överblicka konsekvenserna av att in-

tervjua klienter och därför valde vi att intervjua personal.  

 

Vi har även funderat över vad och om vår undersökning, när vi intervjuat professionella 

personer, kan få för konsekvenser för de valda intervjupersonerna om vi skulle avslöja 

privat data. För att bevara konfidentialiteten (Kvale, 1997, s. 109-110) har vi därför av-

identifierat intervjupersonerna och gett dem fingerade namn. Utifrån våra fråge-

ställningar och vår intervjuguide har vi gett kvinnonamn till kvinnlig personal och 

mansnamn till manlig personal.  
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4:3 Datainsamling och databearbetning 

 

Litteratursökning 

Den forskning och litteratur som används i studien har sökts i LIBRIS, olika biblioteks-

kataloger på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Stockholms 

universitet och Stockholms stadsbibliotek. Vi har även använt oss av databaser som 

EBSCOhost och ERIC. Sökord som använts i olika kombinationer är kvinna, man, ge-

nus, könsroll, missbruk, och behandling. Vi fann både mycket internationell och svensk 

forskning inom området missbruk och genus. Vi har begränsat sökandet till svensk 

forskning då denna för oss innehöll tillräcklig information och vi främst var intresserade 

av svenska förhållanden.  

 

Intervjuernas genomförande 

Vi använde oss av intervjuguide vid intervjutillfällena, men ställde också följdfrågor när 

något behövde förtydligas och för att vara flexibla beroende på de svar vi fick, därige-

nom var intervjuerna halvstrukturerade. Vi spelade in samtliga intervjuer med bandspe-

lare för att underlätta transkriberingen. Vi förde även anteckningar för att säkerställa 

intervjumaterialet. Intervjuerna tog omkring 45 minuter och genomfördes på respektive 

intervjupersons arbetsplats. 

 

Databearbetning 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av meningskategorisering av de ordagrant ut-

skrivna intervjuerna. Vi omformulerade även betydelsefulla uttalanden i några få ord för 

att sammanfatta den information vi fick från intervjuerna och därmed lättare få grepp 

om intervjumaterialet. Vi fann tre övergripande teman i intervjumaterialet som använ-

des för att strukturera presentationen av resultatet och har valt att analysera resultatet 

utifrån ett genusperspektiv. 

 

4:4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om (Kvale, 1997, s. 85, 213-214) att undersöka det man har för avsikt 

att undersöka och att ständigt kontrollera detta under forskningsprocessen. Validitet 

handlar om att kontrollera och kritiskt granska undersökningens alla stadier, vid plane-
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ringen av studien, vid intervjutillfällena, utskrift och analys av intervjumaterialet samt 

vid rapporteringen (a.a.).  

 

Vi tycker att valet av kvalitativ metod med intervjuer var relevant för studiens syfte, då 

kvalitativ metod enligt Kvale (a.a., s. 34) handlar om att beskriva och förstå intervju-

personens livsvärld och hur denne förhåller sig till sina erfarenheter. Syftet med vår 

undersökning var att beskriva och analysera hur personal uppfattar betydelsen av 

kön/genus i missbruksbehandling och vi valde kvalitativ metod med intervjuer för att vi 

ville ha nyanserade utsagor av intervjupersonernas upplevelser. I valideringssyfte har vi 

ofta gått tillbaka till syfte och frågeställningar för att säkra att vi verkligen har undersökt 

det vi ville undersöka och förberedde oss genom att läsa en del litteratur för att sätta oss 

in i ämnet innan vi genomförde intervjuerna och vi har utifrån det teoretiska perspektiv 

vi valt fått anpassa frågeställningarna efter hand.   

 

Under intervjutillfällena var vi båda närvarande, vilket av intervjupersonen kan uppfat-

tas som negativt då personen varit i ”underläge” men var inte något vi noterade som ett 

problem. Fördelen var att en av oss kunde rikta uppmärksamheten på intervjupersonen 

och den andra kunde föra anteckningar.  

Att intervjuerna spelades in med bandspelare kan ha upplevts som hämmande för de 

intervjuade, speciellt då flertalet av våra intervjupersoner inte hade fått ta del av vårt i 

förväg utskickade informationsbrev utan tydligen endast fått muntlig information av 

sina respektive chefer.  

 

Vi har valt intervjupersoner som varit insatta i och varit kompetenta att ge svar på de 

frågor vi avsett att undersöka, för att uppnå syftet med vår undersökning. Vi har så or-

dagrant som möjligt skrivit ut de inspelade intervjuerna. Det är mycket viktigt (a.a., s. 

218) att kontrollera om analysen av det empiriska materialet inte blir en snedvriden 

tolkning färgade av egna förutfattade meningar. Därigenom har vi med jämna mellan-

rum gått tillbaka till resultatavsnittet för att se om analysen stämmer överens med empi-

rin.  
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Reliabilitet (a.a., s. 85) innebär hur tillförlitliga och pålitliga mätningarna är, man ska 

kunna göra om undersökningen på samma sätt och få samma resultat. Kvalitativa forsk-

ningsintervjuer kan vara svåra att göra om då det handlar om forskarens hantverks-

skicklighet. Vi har gjort intervjuerna på vårt sätt, utifrån våra erfarenheter och med våra 

följdfrågor. En annan intervjuare hade förmodligen gjort annorlunda, därför är det svårt 

att hålla en hög reliabilitet.  

 

En hög reliabilitet innebär att intervjuerna är utförda på ett så korrekt sätt som möjligt så 

att materialet blir tillförlitligt. Brevet vi skickade för att hitta intervjupersoner innehöll 

en del information om uppsatsens syfte och frågeställningar, vilket i viss mån kan ha 

förbättrat reliabiliteten. Vi skickade inte intervjuguiden i förväg därför att vi ville ha 

spontana svar. Intervjuerna genomfördes ostört och utan tidspress. Vi valde även inter-

vjupersoner med lång erfarenhet av arbete med missbrukare.  

 

Svåra ord och krångliga frågor kan leda till missförstånd och låg reliabilitet. Därför 

gjorde vi en provintervju för att se om våra intervjufrågor var svårförståeliga. Även un-

der intervjutillfället försökte vi undvika missförstånd genom att ställa en del följdfrågor 

efter viss tolkning av svaren. Men med tanke på bristande erfarenhet som intervjuare har 

vi kanske ibland ställt frågor på ett sätt att vi omedvetet kan ha styrt intervjupersonerna i 

deras svar. Eftersom intervjuaren använder sig själv som redskap kan det också vara 

svårt att veta hur våra fördomar/förutfattade meningar inverkat på undersökningen.  

 

4:5 Generaliserbarhet 

Det är för få intervjupersoner i vår undersökning för att resultatet ska kunna generalise-

ras, men vi kan dock visa vissa mönster som vi funnit i vårt intervjumaterial i relation 

till tidigare forskningsresultat. Utifrån vår valda teori (genus) analyserar vi resultaten till 

ett vidare sammanhang, en så kallad analytisk generalisering (a.a., s. 210), men kan na-

turligtvis endast få en bild av hur just våra intervjupersoner tänker och resonerar kring 

våra frågeställningar.  

 

 

5. Resultat 
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5:1 Kort presentation av intervjupersonerna 

Alla fem intervjupersonerna har fått fingerade namn för att skydda deras identitet, vilket 

är en etisk regel, men också därför att framställningen ska bli mer personlig och lättläst. 

 

Kerstin, sjuksköterska på en missbruksmottagning för kvinnor inom Stockholms läns 

landsting. Mottagningen tar emot kvinnor med alkohol som huvuddrog, som är i barna-

födande ålder eller har hemmavarande barn som är under 18 år.  

 

Eva, Helena och Anders, socialsekreterare på missbruksenheter inom olika stadsdels-

förvaltningar i Stockholms kommun.  

 

Maria, personal på behandlingshem i Stockholm, som tar emot vuxna män och kvinnor 

med narkotika- och alkoholmissbruk och kriminell bakgrund.  

 

Samtliga har lång erfarenhet, minst tio år, av arbete med missbrukare och missbruksar-

bete. 

 

5:2 Resultat 

I denna del redovisar vi intervjupersonernas svar, och belyser om det finns likheter och 

olikheter dem emellan. I intervjumaterialet fann vi tre olika teman som våra intervju-

personer uppehållit sig vid. Dessa tre teman har vi använt för att strukturera presentatio-

nen. Under det första och det andra temat kunde vi dessutom finna ett antal underteman 

som givit upphov till de underrubriker vi använder i presentationen. 

 

Tema 1: Kvinnliga respektive manliga behov i missbruksbehandling 

 

Manligt och kvinnligt?  

Helena tycker att män beter sig annorlunda än kvinnor, att ”de inte håller på och tjafsar 

som vi kvinnor med en massa skitsnack, de är mer raka liksom.” 
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Män syns i sin misär men det gör inte kvinnor, anser Eva, och tycker sig se att när kvin-

nor väl kommer till socialtjänsten, är de väldigt illa däran rent fysiskt ”att kvinnor går 

ned sig fortare i ett missbruk, kvinnor är skörare kroppsligt.” 

 

Helena upplever att kvinnor har lättare för att prata och uttrycka sig jämfört med män 

som kanske agerar med våld istället för att prata. Där fyller KRIS och KrAmi en viktig 

funktion och det finns missbruksbehandlingar som också behandlar kriminalitet, ”så 

visst finns det manliga behov också, sånt får man inte bortse ifrån.” 

 

Maria funderar över vad det innebär att vara man och att vara manlig. Hon anser att en 

man kan behöva arbeta med detta i sin behandling och menar att ”en del verkar känna 

sig omanliga inuti och söker sig till yttre attribut som liksom bekräftar att man är man-

lig som t ex tatueringar eller mycket muskler, det verkar som om de försöker bekräfta 

något på utsidan men som inte finns på insidan.” 

 

Kvinnor har ett annat fokus när de kommer och söker behandling, menar Kerstin, då 

många kvinnor har blivit misshandlade av sina män och sina pappor i barndomen. Vida-

re säger hon att det är kvinnor som har farit fruktansvärt illa och har ett hemskt ”baga-

ge” med sig och de har aldrig haft någon som lyssnat och brytt sig om dem, utan ”alltid 

varit en givande part”. 

 

Det kan finnas olika motiv för att börja missbruka, säger Eva, att killar kanske dras till 

droger och drognyttjande av spänning, medan för många flickor kan det vara ett sätt att 

fly från svåra upplevelser. Eva anser att könet i sig inte har betydelse utan att behoven 

är olika beroende på vad klienten varit med om. Men hon säger också att ”det är ju jät-

tevanligt att just kvinnor har blivit utsatta för sexuella övergrepp, de flesta har ju det på 

olika sätt. Har man under uppväxten levt med en missbrukande pappa som själv inte 

vetat riktigt vart gränserna går, man kanske har blivit sexuellt kränkt på olika sätt, som 

sätter spår och så går man in i ett eget missbruk.” 

 

Maria och Eva tycker sig se skillnader mellan hur kvinnors och mäns relationer ser ut. 

Kvinnor är vanligen tillsammans med någon som också missbrukar, medan ”män som 
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har missbruksproblematik har ju ofta tjejer och kvinnor som inte har missbruks-

problematik” . De menar också att det ofta handlar om att kvinnorna är i beroendeställ-

ning, de använder relationer för att få tillgång till boende och droger. Det kan innebära 

att det tar längre tid för dem att ta kontakt med socialtjänsten och att kvinnorna då är i 

dåligt skick, säger Eva. Kvinnan kan försörja sig genom prostitution, till skillnad från 

männen som är mer kriminella och ”fixartyper”, samlar skrot etc. Prostitutionen kan 

finansiera drogerna även för kvinnans partner.  

 

Klienternas/patienternas problematik 

Anders säger att det var vanligare ”förr” med behandlingshem som enbart tog emot män 

och ser det som att en manlig norm ligger till grund för missbruksbehandling och att det 

inte motsvarar de speciella behov kvinnor har ”det har jag ju insett och förstått att 

kvinnor behöver en helt särskild behandling.” Män åker fortfarande till ”torkar” som 

Kustbohemmet eller Kurön, säger Helena, det finns inte motsvarande hem för kvinnor 

så de kanske får mer kvalificerade behandlingar.  

 

Anders pekar på att den kvinnliga alkoholisten står längst ner på skalan, t o m bland 

manliga alkoholister och han tror att kvinnor därför har ett behov av att prata om sina 

erfarenheter med andra kvinnor eftersom ”många kvinnor har kinesat hos män och bli-

vit utnyttjade, de blir inte hemlösa lika fort som männen, men kvinnorna far ett jävla 

dåligt liv. Ofta hos andra manliga alkoholister och blivit utnyttjade och blir verkligen 

nedtryckta ett steg till.”, säger Anders.  

 

Kerstin pekar på att konsumtion av alkohol under graviditeten är ett växande problem, 

man räknar med att runt 30 procent av de gravida kvinnorna dricker för mycket. Så det 

är viktigt menar hon, att politiker öppnar ögonen och tar problemet på allvar. Sedan är 

det säkert 80 procent av kvinnorna som själva har missbrukarbakgrund och att det är 

den kedjan som måste brytas, tror hon. Då det handlar om missbruk i samband med gra-

viditet, säger Kerstin, har kvinnor kanske lyckats hålla en jämförelsevis låg konsumtion 

under graviditeten men att de har svårt att hantera en nykter tillvaro efter förlossning-

en, ”för många kvinnor är ett barn ju ett hopp om livet, men de märker sen att ett späd-
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barn är ju väldigt krävande. Och sedan efter tre månader, ja då sitter de där och su-

per.” 

 

Kerstin berättar om ett föredrag hon har varit på, där en man föreläste om att män inte 

alls fick samma goda behandling som kvinnor, han menade att insatserna borde satsas 

på missbrukande män, då de förorsakar alla dessa men, som exempelvis misshandel, 

istället för att sätta kvinnorna i centrum. Kerstin tycker att det ligger en sanning i det 

också och att män skulle behöva samma behandling som mottagningen ger kvinnorna. 

Hon tror att ”det är nog för att män tar för sig som det blir fel på något sätt. Så de som 

jobbar med de här karlarna ska sätta lite krut på att de inte bara tar sitt antabus, utan 

faktiskt satsa på att göra en djupdykning i sig själv.”  

 

Eva talar om att det förekommer en manlig norm men att normen omfattar en viss typ 

av män, kriminella och utåtagerande. Hon ser ett problem i detta ”jag ser ett behov av 

att vissa grupper av män som har så kallade kvinnoproblem, alltså de skär sig, har varit 

utsatta för svåra saker och har ätstörningar. Det finns inga behandlingshem för män 

med denna problematik, endast för kvinnor.” 

 

I rehabiliteringsprocessen vill kvinnorna oftast fokusera på sig själva, säger Maria, me-

dan männen snarare önskar skapa en kärleksrelation till någon annan ”männen piggnar 

till såhär i rehabiliteringsprocessen, att det är ganska vanligt att de är lite sugna på 

relationer och det är liksom laddat och längtan och kärlek vad är det när jag inte dro-

gar och sexualitet och ja, det blir stort”. Maria ser ett behov hos kvinnor då dessa ut-

tryckt en längtan efter att etablera kvinnliga relationer, framförallt då de i sitt missbru-

karliv ofta var uppbundna till någon man och inte haft närmare kontakt med det egna 

könet.  

 

Kerstin menar att man också kan se kvinnors relationsproblematik från ett annat håll, 

det vill säga att kvinnorna kanske behöver arbeta med och få en annan bild av män och 

sitt förhållande till dem. Men då inte tillsammans med andra som har missbruksproblem 

utan snarare med ”sunda” män, säger hon. Hur detta skulle genomföras vet hon dock 

inte.  
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Skam och moderskap 

Kerstin ser en önskan hos de kvinnliga missbrukarna att få arbeta med relationen till sig 

själv. Hon upplever att kvinnor skäms för sitt missbruk och att de förnekar mer än 

män. ”De erkänner oftast bara hälften av alkoholkonsumtionen, en man har inte samma 

svårigheter att berätta hur mycket han faktiskt dricker. ” Vidare säger Kerstin att hon 

får lägga ner mycket arbete på att få kvinnorna att vara ärliga ”så börjar hon att ljuga 

för mig för att vara mig till lags ( … ) Du måste våga komma till mig med precis, med 

ditt liv som det ser ut och inte med en förskönad version.” Hon menar att om inte kvin-

nan är ärlig mot sig själv försvårar det behandlingsprocessen, då hon som personal inte 

helt kan förstå var kvinnan verkligen befinner sig och möta henne i detta, om kvinnan 

försöker undanhålla eller förneka omfattningen av missbruket ”Men det är ju så att 

kvinnor är ambivalenta… å ena sidan vill dom, å andra sidan inte…”. 

 

Helena ser även uttryck för skam i samband med missbrukande kvinnors självbild ”för 

skammen är på något vis större hos kvinnor än män, att de har…antingen så är de inte 

värda någonting, män har oftast i alla fall någonting som de är värda för. Kvinnor lik-

som, självförtroendet är borta helt och hållet.”  

 

Kvinnorna känner ofta skamkänslor förknippade med moderskapet, som en patient till 

Kerstin uttryckte det ”här sitter jag och dricker fast jag vet att det är så illa för mina 

barn, att jag själv farit illa.” Vi upprepar våra föräldrars handlande, på gott och ont, 

menar hon. På liknande sätt uttalar Maria sig om sambandet mellan skamkänslor och 

moderskap ”när de har barn då det blir ju lite andra förväntningar på vad som ska ingå 

i mammarollen, när det gäller ansvar och så än om man jämför med papparollen. Mer 

skamfullt och att hon är en dålig mamma och… ja, omhändertagande på förlossnings-

bordet och allt”.  

 

Kerstin anser att kvinnans missbruk är hela familjens problem och att man därför ska 

arbete med familjen som en helhet. Mottagningen har också samtalsgrupper för patien-

ternas barn. Målet är att få kvinnan att inse redan när hon kommer till mottagningen att 

deras missbruk påverkar även barnen ”kvinnans alkoholism påverkar familjen på ett 

annat sätt än mannens alkoholism.” 
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Anders tycker att kvinnans ställning är mycket mer utsatt då det i regel är hon som får 

familjen att fungera ”… och då tycker jag att jag känner mer för kvinnan liksom, om 

mamman havererar faller hela familjen. Medan om mannen super så har ju kvinnan i 

det längsta hållit ihop det.” Eva menar att det är i regel barnet man tänker på och lägger 

mer möda på att få kvinnor som har barn i behandling, då det nästan alltid är pappan 

som försvunnit och mamman som finns kvar hos barnen. 

 

Tema 2: För- och nackdelar med att behandla män och kvinnor tillsammans 

 

Konsekvenser av att behandla män och kvinnor tillsammans 

Anledningen till att man behandlar könen tillsammans är som Helena ser det, att sam-

hället också är blandat. Hon har klienter som har den sociala förankringen kvar, ”både 

arbete och lägenhet eller annat boende som faktiskt fungerar någorlunda bra men i 

missbruket har kommit så långt att de behöver behandling. Så det kan också vara en 

normal situation att umgås med män och kvinnor även i behandlingen.” 

 

Eva ser fördelar med att blanda könen i behandlingen men menar att det kan vara både 

på gott och ont. Om en kvinna har dåliga erfarenheter av män med sig kan hon behöva 

få goda erfarenheter, goda bilder av män, säger hon. Men det beror naturligtvis på vad 

klienten har varit med om, men att kvinnor ibland kan behöva specifika kvinno-

sammanhang ”fast där kan jag om jag tänker åt andra hållet inte se det behovet hos 

män. Det är sällsynt, det har jag iallafall inte varit med om, att man placerat någon där 

det inte finns kvinnor därför att kvinnor har varit elaka mot män… ” 

 

På behandlingshemmet där Maria arbetar hade de vid intervjutillfället ingen kvinna pla-

cerad. När det väl kommer en kvinna så blir det problematiskt eftersom hon är i minori-

tetsställning och då har kvinnan svårt att hävda sig och få sina behov tillgodosedda i 

denna ”grabbiga kultur” som hon uttrycker det. Kerstin som förut arbetat på lokal mot-

tagning med blandade grupper såg att det är männen som bestämmer ”det är ju liksom 

männen som bestämmer vad som är ok att diskutera, och sedan är det ju det att kvin-

norna vill behaga männen, de här kvinnorna speciellt.”  
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Men det finns inget som är svart eller vitt tycker Maria, en del kvinnor klarar att vara i 

minoritet. De har på behandlingshemmet tidigare haft kvinno- respektive mansgrupper 

vilket varit uppskattat. Kvinnogrupperna gjorde att de här kvinnorna skapade sig kvinn-

liga nätverk, fick kvinnliga relationer mot att tidigare bara haft förhållanden med män. I 

mötet med andra kvinnor dyker frågan upp ”kvinnlig vänskap vad är det?”, så det är 

inte bara utbyte av livserfarenheter det handlar om, menar Maria. Men eftersom det pla-

ceras så få kvinnor på behandlingshemmet fick de sluta med kvinnogrupperna.  

 

Kerstin berättar att de på mottagningen har samtalsgrupper och upplever att det har varit 

uppskattat bland patienterna. De kvinnor som inte vill gå i dessa samtalsgrupper, tänker 

hon, behöver detta speciellt mycket och försöker verkligen motivera dessa att medverka. 

Hon brukar säga till dem att ”jag kan inte förstå dig, men träffar du kvinnor i grupp 

som är på samma startlinje som dig så får du ut en helt annan sak. Jag ger någonting 

och de ger någonting.”  

 

Sexuellt spel? 

Om behandlingen ska bli lyckosam gäller det att kvinnan klarar denna miljö som domi-

neras av män, säger Maria, genom att hålla männen på avstånd och skydda sin integritet 

då det är vanligt att man ser varandra som sexuella varelser, både kvinnor och män. 

Problematiken ligger i relationerna, menar hon, därför är det bäst att män och kvinnor 

behandlas var och en för sig.  

 

Helena och Anders tror att många av kvinnorna använder sin sexualitet för att träffa och 

inleda förhållanden med män och att det är vanligt att de involverar sig även under olika 

behandlingar, att det handlar mer om utseende och anspelningar på sex än på själva be-

handlingen. Det blir ett konkurrensförhållande om männen bland kvinnorna.  

Eller om det finns kvinnor i gruppen som vill att en förändring ska ske, kan dessa irrite-

ras av de kvinnor som istället riktar in sig på männen. Männen däremot kanske inte för-

står betydelsen av de processer som pågår eller vilka följder de kan få, säger Helena.  

Dessutom kan ämnen såsom övergrepp vara sådant som männen inte vill diskutera, me-

nar Helena och tycker därför att det behövs regelrätta kvinnobehandlingar. Om behand-

lingen är gemensam är det vanligt att kvinnor inleder relationer med män istället för att 
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fokusera på behandlingen, fortsätter hon, detta leder till utskrivning från de flesta be-

handlingshem för att det inte ses som acceptabelt.  

 

Eva tror också att om kvinnor kommer i konfrontation med män riskerar de att inleda 

relationer, vilket kan betyda att de inte fokuserar på sig själva och den faktiska proble-

matiken då de har en vilja att hjälpa andra. ”Man brukar tänka att man tappar fokus… 

de vill ju ta hand om de andra, men man behöver lägga den här kraften, den här ener-

gin på sitt eget tillfrisknande.” 

 

Tema 3: Det egna könets betydelse i mötet med klienten/patienten 

 

Tidigare i sitt yrkesverksamma liv arbetade Kerstin på en lokal mottagning och kom i 

kontakt med många så kallade kroniker, ”alkoholister som det liksom var kört för” och 

att hon där blev intresserad av att arbeta med kvinnliga patienter ”det var kvinno-

problematiken som intresserade mig, ( … ) att satsningen borde sättas på barnen. Då 

tyckte jag varför sätter vi så mycket energi på dem och inte på barnen. Och det gjorde 

liksom att det här blev intressant för mig.” 

 

Vidare säger Kerstin att många kvinnor har dåliga erfarenheter av män, både från barn-

domen och i missbrukarlivet, och att det därför är nödvändigt att behandlings-

personalen på mottagningen är av samma kön. Om man blandar män och kvinnor i be-

handlingen blir det rörigt och jobbigt för de här kvinnorna om de har lidit i relationer till 

män, säger hon och ger som exempel hur kvinnor har reagerat på att mottagningen delar 

väntrum med två andra mottagningar dit män går. ”Män och kvinnor får sitta i samma 

väntsal där det ibland har varit lite irritation ( … ) och när patienterna slutar säger de 

att det inte var trevligt.” Personalen anser inte heller att detta är en bra lösning men att 

det beror på sparåtgärder, säger Kerstin. 

 

Maria tror att personalens kön har en stor betydelse. Hon säger att de kvinnor som varit 

placerade hos dem har varit få och att ”dom vänder sig ju väldigt mycket till och knyter 

an till kvinnlig personal. I egenskap av, hur är man när man är kvinna, hur är man när 

man är mamma och hur gör man … det blir ju kvinnliga frågor och de har behov av att 
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prata med mig just utifrån att jag är kvinna. När det gäller manliga klienter tycker en 

del att det är lättare att prata med kvinnor, andra inte.”  

 

Under sin yrkeskarriär har Maria sett vissa könsmönster i personalgrupperna också. Att 

kvinnlig personal ofta får ta de obekväma besluten medan manlig personal värjer sig för 

det ”en sån här konflikt, som jag har sett upprepat på många arbetsplatser, det är ju att 

den kvinnliga personalen ibland känner sig som en sorts mammor, att de får uppbära en 

vuxenhet och att kvinnlig personal ofta blir lite ensammare ibland. ”  

 

Maria kommer i detta sammanhang att tänka på en kvinna som skulle skrivas ut, där 

samtlig personal och övriga klienter gjorde en så kallad avspegling och där de frågade 

vad kvinnan tyckt om behandlingen. Denna svarade att hon hade fått för lite negativ 

kritik och menade att i gruppövningarna där de får redovisa tilldelade uppgifter ”jag 

fick bara, åh vad bra, jag gjorde bra, medan jag tyckte att den och den blev sågade och 

kritiserade.” Maria tror att personalen kanske förhåller sig olika omedvetet om det är en 

kvinnlig klient och ger henne mer stöd, men att det samtidigt kan innebära att osynlig-

göra henne även om det är gjort i välmening.  

 

Det är svårt att veta hur det egna könet påverkar, tycker Anders, däremot har den egna 

personen betydelse för bemötandet, ibland fungerar inte kemin eller det tar längre tid att 

etablera en kontakt, som i samhället i övrigt. Han menar att klienten ska få samma sorts 

bedömning oavsett om det är en manlig eller kvinnlig handläggare som ska ta ställning.  

Anders tillägger dock ”ja, det kanske jag ju kan säga ärligt, att jag känner lite mer för 

kvinnor och det påverkar att jag kanske lägger på ett extra kol när det gäller kvinnor. 

Jag kan inte säga mer, men så är det. Men för det försöker jag inte vara orättvis mot 

män, men man kan ju inte styra sina känslor helt.”  

 

Helena säger att när hon började arbeta på socialkontoret tyckte hon att det var svårt att 

möta kvinnor som missbrukar då hon själv var ”uppfostrad att man ska vara fin flicka, 

man ska göra det och man ska göra det.” Numera, berättar hon vidare, upplever hon 

inte detta problem utan tycker att det är roligt att arbeta med kvinnor, men tror att sam-
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hället i stort ser ned på kvinnor som super. Hon poängterar att det är viktigt att se män-

niskan, personen som kommer till socialtjänsten.  

 

Vidare talar Helena om betydelsen av identifikation, ”att man möter en kvinna i samma 

ålder som jag, som missbrukar och har gjort det länge, får man ju bortse från sina egna 

känslor för det. Det handlar om den personliga landningsbanan, man måste fråga sig, 

vad landar i mig? ” Hon tror att det kan vara lättare att sätta sig in i en kvinnas situation 

utifrån egna erfarenheter som kvinna, de krav som finns i samhället och i relationer.  

 

Eva är osäker på hur könet inverkar men att vem man är har betydelse. ”Vem jag är i 

mötet och vem klienten möter påverkar ju, jag menar att träffar samma klient dig så är 

det ju inte säkert att du gör samma bedömning och inte ens har samma dialog, även om 

vi har samma mål.” Hon menar att könet snarare har en betydelse om hon till exempel 

möter en klient som har svårt för kvinnor och att åldern för övrigt har stor påverkan.  

 

Eva tror att svårigheterna kanske snarare ligger hos klienterna ”i en spegling konfronte-

ras man ju med sina egna tillkortakommanden och då kanske man känner sig väldigt 

underlägsen om man är jämnårig.” Hon beskriver hur klienterna kanske kan känna sig 

provocerade av att de inte ”lyckats med någonting” i jämförelse med socialsekreteraren 

som sitter ”bakom sitt skrivbord”. Detta kan vara en svårighet om man är i samma ålder 

och av samma kön, men detta problem kan överbryggas och få mindre betydelse, anser 

Eva.  

 

Hon berättar att hon hade fantasier innan hon började arbeta med vuxna missbrukande 

kvinnor, om att det skulle vara svårt och att hon skulle slita mycket mer med detta ”fan 

de tar inte ansvar för sina barn när de är vuxna människor”. Men så har hon inte upp-

levt situationen när hon väl börjat på socialkontoret, ”det är snarare att man ser till att 

barnen får ha det bra och se till att någon tar hand om dem. Och är det så att man får 

reda på att någon missbrukar och barn finns, så talar man ju om det för Barn & Ung-

dom snarare, men det blir ju inte sådär att man blir övermoralisk.”  
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6. Analys och diskussion 

 

6:1 Analys 

De flesta av intervjupersonerna upplever att män och kvinnor beter sig lite olika och har 

olika livserfarenheter. Helena menar att kvinnors beteende är lite annorlunda jämfört 

med männens, att kvinnor har lättare för att uttrycka sig verbalt medan männen kanske 

använder sig av fysiska uttryck istället. Eva tycker att det verkar som om missbrukande 

kvinnor håller sig undan socialtjänsten och döljer sitt missbruk längre än män och att 

kvinnorna därför är i sämre fysiskt skick när de väl söker hjälp för sitt missbruk.  

 

Flera intervjupersoner talar om hemska erfarenheter kvinnor har med sig in i sitt miss-

bruk, som sexuella övergrepp och misshandel. Kerstin säger att kvinnor oftast blivit 

misshandlade av män, att de har fruktansvärda livserfarenheter från både barndom och 

vuxenliv, de har saknat någon som brytt sig om dem och lärt sig att vara den givande 

parten i förhållanden. Därför har kvinnor ett annat fokus när de söker hjälp för sitt miss-

bruk, menar Kerstin.  

 

Kvinnors och mäns relationer ser olika ut, anser Maria och Eva, att missbrukande kvin-

nor oftare är tillsammans med en man som också missbrukar och är beroende av denne 

för att få boende och droger. Män och kvinnor finansierar sitt missbruk på skilda sätt, 

menar Eva, män är mer kriminella, medan kvinnor prostituerar sig. Maria tycker sig se 

att män söker och har ett behov av att finna bekräftelse på en sorts manlighet genom 

tatueringar eller stora muskler.  

 

Genusperspektivet fokuserar på relationen mellan man och kvinna och baseras på den 

kulturella tolkningen av de biologiska skillnaderna dem emellan (Gothlin, 1999, s. 5, 

14). Hur genus grundas, formuleras, struktureras och internaliseras får betydelse för 

mellanmänskliga relationer, identiteter och institutioner.  

 

Att män och kvinnor beter sig olika kan ur ett genusperspektiv innebära att de handlar 

utifrån föreställningar om biologiska skillnader. När Eva säger att kvinnor döljer sitt 

missbruk längre än män, så kan det vara samhälleliga förväntningar om hur en kvinna 
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bör bete sig eller inte bör bete sig som leder till att kvinnorna söker hjälp först när de är 

i fysiskt dåligt skick. Att män tar till våld medan kvinnorna ”talar” kan också vara ex-

empel på hur föreställningar får betydelse för mäns och kvinnors olika beteenden eller 

handlingar. De livserfarenheter först i barndomen och senare som vuxna där kvinnor lärt 

sig att vara ”givare”, som Kerstin talar om, kan tyda på samhällets genusstrukturer där 

kvinnor i socialt samspel med andra format sin identitet. Män söker på liknande sätt 

finna en identitet och bekräfta sin ”manlighet” genom yttre attribut som tatueringar och 

muskler, och som också de kan vara förmedlade genom föreställningar.  

 

Inom missbruksvården förekommer en manlig norm, nämner Anders. Eva menar att 

normen utgörs av en speciell typ av män, de kriminella och utåtagerande. Helena påpe-

kar att det finns en uppdelning mellan män och kvinnor i behandling av deras miss-

bruksproblem, männen åker till ”torkar” och eftersom motsvarande behandlings-hem 

inte finns för kvinnor så kanske kvinnorna erbjuds mer kvalificerade behandlings-

alternativ. Män skulle också behöva samma behandling som den som kvinnorna erbjuds 

på den mottagning där hon arbetar, menar Kerstin, men att de signaler männen ger kan 

vara missledande och tolkas som att männen ”enbart” behöver antabus.  

 

Maria och Anders säger att missbrukande kvinnor har behov av att etablera och tala med 

andra kvinnor då de ofta har haft relationer men män och dåliga erfarenheter av dessa, 

samt att kvinnorna inte har haft någon närmare kontakt med andra kvinnor. Relations-

problematiken kan även ses från ett annat perspektiv, menar Kerstin, då kvinnor kanske 

behöver arbeta med att få en annan bild av män och sitt förhållande till dem. Vidare 

nämner Maria att kvinnor i rehabiliteringsprocessen oftast vill fokusera på sig själva, till 

skillnad från männen som snarare vill inleda relationer med kvinnor under sitt ”tillfrisk-

nande” då de är osäkra på vad kärlek innebär utan droger.  

 

Hirdman menar (1998, s. 49-63) att genussystemet med alla dess nätverk skapar möns-

ter och ordnar kön, där systemet bärs upp av en hierarki med en manlig norm och en 

generell kvinnlig underordning. Och att den grundläggande ordningen genussystemet 

för med sig förutsättningar för andra ordningar.  
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Det är inte oproblematiskt att kategorisera kvinnor och män som grupper då det kan 

innebära en risk för fortsatta kategoriseringar och stereotypiseringar, skriver Mattsson 

(2002, s. 5). Hon menar att det därför är viktigt att lyfta fram relationen mellan kvinnor 

och män och att klarlägga kvinnors och mäns skilda situationer.  

 

Några av intervjupersonerna talar om den manliga norm som finns inom missbruks-

behandling vilken också riktar sig mot en viss typ av män. Här kan det vara av vikt att 

ha i åtanke att alla män inte är utåtagerande eller kriminella utan det finns män som av-

viker från denna kategorisering, på samma sätt som det kan finnas missbrukande kvin-

nor som kanske skulle komma ut ur sitt missbruk med endast antabus som hjälpmedel. 

Eller, som Kerstin påpekar, kan insatser ges olika beroende på vilka ”glasögon” man har 

på sig och hur man tolkar mäns eller kvinnors olika sätt att uttrycka sig. Att män ”tar för 

sig” behöver nödvändigtvis inte innebära att de för den skull klarar sig ut ur sitt miss-

bruk endast med hjälp av medicinering (eller att alla män tar för sig).  

 

Liknande resonemang för Kerstin när det handlar om relationer. Har kvinnor dåliga er-

farenheter av män kanske det är just män de skulle behöva konfronteras med och 

då ”sunda” sådana, för att kvinnor med missbruksproblematik ska kunna få en chans att 

skapa en ”ny” bild av män, att det finns män som inte utnyttjar kvinnor sexuellt, miss-

handlar kvinnor eller vad det kan vara för tidigare erfarenheter kvinnorna haft av män.  

 

Helena upplever att skammen är större hos kvinnor än hos män och att hennes kvinnliga 

klienter saknar självförtroende. Kerstin säger att kvinnorna skäms så över sitt missbruk 

att de ljuger om hur mycket alkohol de konsumerar. Föräldraskap och hur familjen på-

verkas av missbruket, tar samtliga intervjupersoner upp när de talar om missbrukande 

kvinnor. Kerstin och Anders anser att kvinnans alkoholism påverkar familjen mer än 

mannens alkoholism. Kerstin nämner en kvinnlig patients medvetenhet om hur fel hon 

handlar, då hon dricker fast hon vet att det inte är bra med tanke på barnen. Kerstin me-

nar att vi upprepar våra föräldrars handlande.  

Maria upplever att det bland klienter med barn finns lite andra och större förväntningar 

på moderskap och modersrollen jämfört med papparollen. Eva påpekar att det nästan 
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alltid är pappan som försvunnit och mamman som är kvar hos barnen i den missbruks-

belastade familjen.  

 

Att behandla män och kvinnor tillsammans kan ses i relation till det övriga samhället 

vilket också är blandat, säger Helena och menar att det kan vara en normal situation att 

män och kvinnor umgås även i behandling. Dock, menar Eva, kan kvinnor med dåliga 

erfarenheter av män behöva specifika kvinnosammanhang. Vidare säger hon att hon inte 

har upplevt att män varit i behov av en placering på behandlingshem för enbart män, på 

grund av att kvinnor varit elaka mot dem.  

 

Maria talar om den ”grabbiga” kulturen där en kvinna i minoritetsställning har svårt att 

hävda sig. Hon menar att det i sammanhanget är männen som bestämmer vad som ska 

diskuteras i behandlingsgrupperna och därigenom komplicerar för kvinnorna att få sina 

behov tillgodosedda. Maria påpekar även att en del kvinnor inte har problem med att 

vara ”ensamma” med män. När det upplevs som svårigheter att delta i samtalsgrupper 

för kvinnorna, säger Kerstin, försöker hon motivera dessa till att delta. Hon menar att 

kvinnorna sinsemellan kan ha utbyte och stöd av varandra i rehabiliteringsprocessen.  

 

Gender är (Gothlin, 1999, s. 3-4) en socialt skapad uppdelning av människor i två skilda 

kategorier, baserade på sexuella och reproduktiva relationer. Hon menar att det är av 

vikt att begreppsliggöra det relationssystem som utgörs mellan man och kvinna, hur 

systemet haft sitt ursprung samt hur det skiljer sig från andra system. Gothlin (a.a., s. 9) 

påpekar att det egentligen inte är möjligt att säga var gränsen går mellan den biologiska 

och den sociala kvinnan/mannen. Därför bör utgångspunkten vara det sociala och det 

kulturella, som ingriper och präglar oss på alla nivåer.  

 

Att kvinnor tycks skämmas mer över sitt missbruk och i förhållande till sin roll som 

mamma än en missbrukande man och pappa kan, liksom Maria påpekade, relateras till 

de förväntningar som finns från det övriga samhället på kvinnan och modern. Vidare 

kan det bottna i de sexuella och de reproduktiva relationer där en uppdelning mellan 

mannens roll som pappa och kvinnans roll som mamma skapats i sociala sammanhang. 

Det kanske inte är biologiskt givet att mamman är viktigare för barnen än pappan.   
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Intervjupersonerna talar om ett sexuellt spel som kan uppstå mellan kvinnor och män på 

blandade behandlingshem. Helena, Anders och Eva menar att kvinnorna använder sin 

sexualitet och inleder förhållanden med män istället för att fokusera på behandlingen. 

Vidare säger Helena och Anders att det mer kan handla om utseende och sex-

anspelningar än själva behandlingen och att därigenom konkurrerar kvinnorna om män-

nen. Maria anser att problemet med blandade behandlingsgrupper ligger i att kvinnor 

och män ser varandra som sexuella varelser och inleder relationer. Eftersom kvinnorna 

är i minoritet till antalet är det viktigt att kvinnorna kan hålla männen på avstånd, menar 

Maria.  

 

Ovan kan ses som exempel på de reproduktiva skillnaderna Connell (2003, s. 19-22) 

skriver om, där våra kroppar används i sociala processer i samhället och de reproduktiva 

skillnaderna dras in i dessa processer genom våra sociala beteenden. Det är innebörden 

av dessa reproduktiva skillnader som är av betydelse för skapandet av vår identitet. Det 

sexuella spel som uppstår mellan kvinnor och män på blandade behandlingshem kan 

visa på hur reproduktiva skillnader inverkar på beteenden och formar relationer.  

 

Det fanns en viss oenighet bland intervjupersonerna om betydelsen av om personalen är 

män eller kvinnor. De flesta ansåg att person eller ”kemi” snarare får betydelse när de 

möter klienter. Endast Maria gav könet en större betydelse och menar att det är vanligt 

att kvinnor söker upp och knyter an till kvinnlig personal. De kvinnliga klienterna har 

frågor om hur man beter sig som kvinna och mamma ute i samhället och är osäkra på 

vad som förväntas av dem, säger Maria.  

 

Vidare påpekar Maria att manliga klienter ibland tycker att det är lättare att tala med 

kvinnlig personal då de kanske uppfattar att kvinnor är mer kompetenta att samtala med 

om känsliga ämnen. Dessutom har Maria upplevt vissa mönster i personalgruppen bero-

ende på om de är män eller kvinnor. Hon säger att kvinnlig personal får ta obekväma 

beslut medan manlig personal undviker konflikter och att kvinnlig personal därigenom 

uppbär ”vuxenheten” och känner sig som ”mammor”.  
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Kvinnliga respektive manliga klienter behandlas olika av personalen, tror Maria, på 

behandlingshem där kvinnor och män behandlas tillsammans. Att kvinnliga klienter 

behandlas mer varsamt och får mindre negativ kritik, jämfört med männen. Maria säger 

att kvinnor därigenom osynliggörs även om det är gjort i välmening. Anders säger att 

han ömmar lite extra för kvinnliga klienter och deras utsatthet.  

 

Helena talar om identifikation och att hon i början av sin yrkeskarriär med missbrukare, 

upplevde en del svårigheter i att bemöta missbrukande kvinnor, då hon själv uppfostrats 

till och lärt sig att vara en ”fin flicka”. Vidare tror hon att det kan vara lättare att förstå 

en kvinnas situation utifrån egna erfarenheter som kvinna, med de samhälleliga förvänt-

ningar som finns. Samtidigt ser vi att det kan bero på sociala processer vilka konstruerar 

och rekonstruerar en kvinna och som även påverkar personalen i missbruksarbetet.  

 

6:2 Diskussion 

Vi anser att det är nödvändigt att förändra betydelsen av och inställningen till faderska-

pet. Pappan är viktig för barnens identitet och för att barnet ska kunna bygga upp rela-

tioner till andra. Vi undrar om personal omedvetet förmedlar till manliga klienter att de 

inte är viktiga som förälder därför att de är män. Om det inte förväntas av pappor att de 

ska ta hand om sina barn, så gör de kanske inte det heller. Så förs konstruktioner som 

inte är ”verkliga” vidare på alla samhällsnivåer och över tid, men där föreställningarna 

får verkliga konsekvenser. Föreställningar om vad det innebär att vara man eller kvinna, 

gör att modern anses viktigare för barnen än fadern och det är ett större svek mot barnen 

om modern inte klarar att ta hand om dem, än om fadern lämnar familjen. Det förväntas 

inte av en man att ta hand om sitt barn i samma utsträckning som en kvinna men det kan 

faktiskt vara så att en man har behov av att känna sig behövd som far, tror vi.  

 

Det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor som Eva påpekat och som man 

inte kan bortse från, till exempel fysiska skillnader i muskelmassa och styrka, men att 

det ur ett genusperspektiv är viktigt att fokusera på tolkningen av dessa skillnader. Det 

kan finnas en risk att kategorisera all män som stora, starka, i förhållande till kvinnan 

överordnade et cetera. Vi menar att alla män inte är starka, bara för att de är män, vissa 

män får dåliga levervärden snabbt jämfört med en kvinna som konsumerar mer alkohol.  
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Vi anser att om man redan från början betraktar behoven olika hos män respektive kvin-

nor som bottnar i biologiska faktorer kan behandlingen befästa sociala konstruktioner av 

vad som ”är” man och kvinna. Faran här är som vi ser det att skuld och skam kan för-

stärkas i behandlingen, detta kanske framförallt gäller kvinnor som det exempelvis ställs 

högre krav på från allmänheten om hon är förälder, att hon är en dålig mamma som inte 

räcker till och inte finns till för sina barn i den utsträckning eller på det sätt ”samhället” 

och ”myndigheter” förväntar sig.  

 

Kerstin uttalade tankar kring männen och deras behov och tycker att det är synd att 

samhället inte uppmärksammar männens resurser och möjligheter i deras förändrings-

process och att män inte får motsvarande typ av behandling som kvinnor. Kvinnor har 

behov av att utveckla och skapa kvinnliga relationer, enligt samtliga intervjupersoner, 

men de talar inte om att liknande behov finns hos männen. Det tycks finnas före-

ställningar om att män inte har behov av att tala med andra män. Män kan behöva mans-

sammanhang där de kan tala och utbyta tankar om sexualitet och mansrollen och så vi-

dare, som vi ser det.  

 

Vidare tror vi att det är lättare att tänka på klienterna och deras behov ur ett genus-

perspektiv om man, som Kerstin, arbetar på en mottagning för enbart kvinnor. Att dag-

ligdags konfronteras med enbart kvinnor kan underlätta att se till just deras behov i för-

hållande till det övriga samhället också i förhållande till att hon själv är kvinna. 

Vi anser också att en missbrukande kvinna utmanar våra föreställningar och väcker vre-

de så även hos personalen, även om de försöker att tänka på att det är en människa med 

problem och som söker hjälp för detta. Handledning kan spela en viktig roll och det kan 

även handla om erfarenhet hos personalen, med tiden kan man förhoppningvis lära sig 

att handskas med de egna känslorna. 
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7. Sammanfattande diskussion  

 

Syftet med undersökningen var att beskriva och analysera hur personer som arbetar med 

missbrukare uppfattar betydelsen av klienters och patienters respektive sitt eget 

kön/genus i behandling. Genom intervjuer med personal inom missbruksbehandling 

bildade vi oss en uppfattning om vilka eventuella olika behov manliga och kvinnliga 

klienter/patienter har samt om män och kvinnor bör behandlas tillsammans eller inte.  

Därmed tycker vi att studiens resultat svarar mot syftet och frågeställningarna.  

 

Undersökningens resultat kopplade till tidigare forskning  

Intervjupersonerna talar om att män och kvinnor har olika behov men har inte direkt 

reflekterat över vilka behoven är utan varför det finns skilda behov. Dock har alla varit 

noga med att poängtera att det är individens behov som är av betydelse och inte beroen-

de på om det handlar om en man eller en kvinna, även om föreställningar kring kvinnor 

respektive män, tycks inverka på personalens bedömningar till exempel när de pratar 

om kvinnor och deras barn. I Jämställd socialtjänst? (2004, s. 11, 15) pekas på att soci-

altjänstens arbete präglas av traditionella föreställningar om män och kvinnor. Social-

tjänsten bör synliggöra och föra samtal kring dessa föreställningar, skrivs i rapporten 

(a.a.), för att öka medvetenheten om förhållningssätt och värderingar avseende män och 

kvinnor. Det verkar som att intervjupersonerna tillskriver män och kvinnor olika egen-

skaper när de talar om beteenden och behov hos klienterna. Vi undrar vilken betydelse 

personalens tolkningar får i arbetet med klienterna och om våra intervjupersoner reflek-

terar över sina uttalade uppfattningar.  

 

Huruvida kvinnor och män bör behandlas tillsammans eller åtskilda handlar många 

gånger om, enligt intervjupersonerna, vad kvinnor har varit utsatta för i relationer med 

män. Har de dåliga erfarenheter, menar de, kanske det inte alltid är så lämpligt att 

de ”utsätts” för män även i rehabiliteringsprocessen. Vidare säger de att kvinnorna be-

höver skapa sig kvinnliga nätverk. I Kvinnor och alkohol (SOU 1994:28, s. 12, 71-72) 

skrivs att kvinnor bättre klarar av att bryta missbruket om de, i första hand, etablerar ett 

tillitsfullt förhållande till andra kvinnor. Men, påpekas vidare, fördelen med att behandla 

kvinnor och män tillsammans kan vara då kvinnliga missbrukare har och har haft goda 
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relationer till män och som vill bygga vidare på de erfarenheterna. Men samtidigt kan 

det vara så, vilket Kerstin sade, att kvinnor med dåliga erfarenheter av män kan behöva 

skapa sig en bild av ”sunda” män som inte missbrukar. Som vi ser det, finns det inte 

något entydigt svar på om kvinnor och män bör behandlas ihop eller var för sig då man 

kan se på problem från olika synvinklar och ett ställningstagande måste ses till det en-

skilda fallet.  

 

Kvinnors skamkänslor är starkare än männens då de bryter mot samhällets ideal i större 

omfattning. Män ska vara fysiskt starka och ”macho” även i det ”övriga” samhället me-

dan missbrukande kvinnor totalt misslyckas med att leva upp till en samhällelig kvinn-

lig idealbild, alltså att kvinnor ska vara till exempel ”ordentliga” och ta hand om famil-

jen. Kvinnors skamkänslor är något som forskare tar upp i samband med missbrukspro-

blematik. Exempelvis Hilte och Laanemets (2000, s. 166-168) anser att kvinnor stämp-

las hårdare än män i det privata och Jakobsson (2003) menar att skamkänslorna handlar 

om att missbrukare bryter mot sociala normer.  

 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod för datainsamling, anser vi, har varit relevant för vår studie 

och en kombination med till exempel enkäter skulle inte kunna ge mer utförliga svar på 

frågeställningarna. Valet av genusperspektiv som analysredskap har inte varit helt en-

kelt att använda, eftersom perspektivet ännu inte är klart definierat och genus-forskarna 

inte är eniga, vilket kan ha påverkat vårt resultat. Vi anser dock att det valda analysper-

spektivet var tillämpligt i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta forska om hur personalens syn på kön/genus får 

för inverkan på beslutande om insatser, för att jämföra behoven med insatserna som 

beviljas. Vidare skulle det vara intressant att se hur den manliga normen inverkar på 

missbruksbehandling och analysera utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv. 

Vi skulle också vilja intervjua klienter om vad de tror att deras eget kön/genus har för 

betydelse, i form av möjligheter och begränsningar, när de möter olika behandlare och 

om klienterna tror att kön/genus påverkar val av behandlingsinsatser. 
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Slutord 

För att kunna tillgodose olika behov i missbruksbehandling, beroende på om det är en 

manlig eller kvinnlig klient, så måste eventuella skillnader mellan män och kvinnor som 

grupper synliggöras, samtidigt som det finns en risk att stereotyperna man/kvinna och 

manligt/kvinnligt förstärks och befästs. Betonas likheter mellan män och kvinnor mins-

kas denna risk, men istället kan eventuella skillnader i behov mellan män och kvinnor 

förbises. Vi kan därigenom se ett dilemma eftersom även den enskilda individens behov 

behöver uppmärksammas. Vidare tycker vi att det är viktigt, att i sin yrkesroll ha koll på 

vilka värderingar och tolkningar man har kring kön/genus och vilken betydelse det får i 

arbetet. Att vara professionell innebär alltså också att man har att brottas med sina egna 

fördomar kring man/kvinna. Vi anser även att det är viktigt att medvetandegöra betydel-

sen av man/kvinna i det sociala arbetet för att bemötande av klienterna ska kunna ske på 

lika villkor oavsett vem klienten är.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Lena Hübner för allt stöd och tålamod hon visat 

oss i vårt arbete med uppsatsen. Vi vill även tacka vår kursansvariga lärare Sanna Tiel-

man som också varit till stor hjälp. Sist men inte minst riktar vi vårt tack till intervjuper-

sonerna för att de delat med sig av sina yrkeserfarenheter.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till behandlingshem 
Hej, vi heter Anneli H Bergström och Åsa Hallin och går sista terminen på socionomlin-
jen och ska nu skriva vår C-uppsats. Vi ringde till er på xxx behandlingshem 15 oktober 
2004 men tänkte även skicka lite kort information.  
Det ämne vi valt för uppsatsen är ”synen på kön i missbruksbehandling” och våra fråge-
ställningar är  
Har män och kvinnor olika behov i missbruksbehandling? 
Bör män och kvinnor behandlas tillsammans eller åtskilda? 
Vår studie bygger på en kvalitativ metod och vi har tänkt göra intervjuer med bandspe-
lare. Intervjun beräknas ta ca en timme. Kassettbandet kommer att förstöras efter bear-
betning och analys. Du kommer som respondent att vara helt anonym. Den information 
vi får vid intervjuerna kommer uteslutande att användas av oss i arbetet med uppsatsen.  
 
Informationsbrev till kvinnomottagning 
Hej, och tack för att vi får intervjua dig den 9/11. 
Vi tänkte med detta brev lämna lite kort information inför intervjun. 
Det ämne vi valt för vår c-uppsats är ”synen på kön i missbruksbehandling” och våra 
övergripande frågeställningar är: 
Har män och kvinnor olika behov i missbruksbehandling? 
Bör män och kvinnor behandlas tillsammans eller var för sig? 
Att vi vill intervjua just dig beror på att du har erfarenhet och arbetar med kvinnliga 
missbrukare. Vår studie bygger på en kvalitativ metod och vi har tänkt spela in intervjun 
med bandspelare. Kassettbandet kommer att förstöras efter bearbetning och analys. Du 
kommer som respondent att vara helt anonym. Den information vi får vid intervjuerna 
kommer uteslutande att användas av oss i arbetet med uppsatsen.  
 
Informationsbrev till socialsekreterare 
Hej, vi heter Anneli H Bergström och Åsa Hallin och går sista terminen på socionomlin-
jen, socialhögskolan i Stockholm och ska nu skriva vår C-uppsats. Det ämne vi valt för 
uppsatsen är ”synen på kön i missbruksbehandling” och vi skulle nu behöva hjälp i vårt 
arbete med att finna socialsekreterare att intervjua. Våra övergripande frågeställningar 
är  
Har män och kvinnor olika behov i missbruksbehandling? 
Bör män och kvinnor behandlas tillsammans eller var för sig? 
Vår studie bygger på en kvalitativ metod och vi har för avsikt att göra intervjuer med 
bandspelare som vi senare kommer att skriva ut. Kassettbandet kommer att förstöras 
efter bearbetning och analys. Respondenterna kommer att vara helt anonyma. Det är 
endast typen av arbetsplats som representeras som är av intresse för vårt arbete. Den 
information vi får vid intervjuerna kommer uteslutande att användas av oss i arbetet 
med uppsatsen.  
 
Att delta som respondent är naturligtvis helt frivilligt. Vi kommer att höra av oss till Dig 
om några dagar för att höra om Du är intresserad och om Du har några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anneli H Bergström och Åsa Hallin 

 



Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor till samtliga: 
Skulle du kunna presentera dig själv (utbildning, hur mycket/länge du har  
arbetat med missbrukare etc.) 
På vilket sätt har du haft kontakt med missbrukare och vilken kontakt har du  
med missbrukare idag? 
 
Socialsekreterare: 
1. Har kvinnor/män olika behov när det gäller behandling av missbruk? 
2. Vilka för- och nackdelar finns för att behandla kvinnor och män var för  
sig? 
3. Vilka för- och nackdelar finns för att behandla kvinnor och män tillsammans? 
4. Vad brukar du tänka på när du föreslår behandling för en klient?  
5. Tror du att klientens kön har någon betydelse för din rekommendation av behandling?  
6. Tror du att ditt eget kön påverkar ditt val av behandling för klienten?  
 
Sjuksköterska: 
1. Vilka vänder sig till er  
2. Vilka särskilda behov har kvinnor när det gäller missbruksbehandling? 
3. Vilka för och - nackdelar finns för att behandla kvinnor och män var för  
sig? 
4. Vilka för och - nackdelar finns för att behandla kvinnor och män tillsammans? 
5. Vad är viktigt att tänka på i behandling av missbrukande kvinnor?  
 
Behandlingshemspersonal: 
1. Vilka vänder sig till er  
2. Vilka särskilda behov har män respektive kvinnor när det gäller missbruksbehandling? 
3. Vilka för och - nackdelar finns för att behandla kvinnor och män var för  
sig? 
4. Vilka för och - nackdelar finns för att behandla kvinnor och män tillsammans? 
5. Tror du att ditt eget kön påverkar ditt förhållande till klienten? 
 
 

 


