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Abstract 
 
 
 

Studiens syfte var att försöka belysa kvinnors situation i missbruksbehandling 
där män och kvinnor deltar i samma behandlingsgrupp. Frågeställningarna var: 
(1) Hur har kvinnornas liv som missbrukare sett ut? (2) Hur ser kvinnornas 
könsrelationer ut i behandlingen? (3) Vad innebär det att vara kvinna i en 
blandad könsgrupp under behandlingen? Studien genomfördes i form av 
kvalitativa intervjuer med en fenomenologisk hållning, och tolkades sedan med 
hjälp av meningstolkning. Resultaten analyserades med hjälp av 
könsperspektivet samt det psykodynamiska perspektivet. Resultaten visade att 
kvinnors situation i en blandad könsgrupp kan vara komplicerad och att både 
kvinnor och män lätt blir distraherade av varandra. De intervjuade kvinnorna ger 
uttryck för att det är svårt att koncentrera sig på behandlingen i en blandad 
könsgrupp, då det ofta uppstår sexuella anspelningar mellan männen och 
kvinnorna i gruppen. När de intervjuade kvinnorna beskriver hur livet i 
missbruket har sett ut är det en mörk bild som ges, där sexuellt utnyttjande och 
misshandel har varit ett vanligt inslag i deras liv som missbrukande kvinna.  
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1 Inledning 

Uppsatsens problemområde handlar om kvinnor med missbruksproblematik och deras 

syn på missbruksbehandling tillsammans med män. Intresse för området väcktes 

under den andra praktik tillfället där författaren kom i kontakt med en kvinna som var 

i behov av behandling inom missbruksvården. Kvinnan erbjöds behandling på 

vistelseorten, men avböjde eftersom det vid den tidpunkten enbart var män i 

behandling. Författarens egen förförståelse är den att missbrukande kvinnor är extra 

utsatta för olika former av övergrepp och underkastelse i en värld som domineras av 

män. Mycket har skrivits om missbruk och beroende, men där forskare beskrivit 

kvinnornas missbruk i förbifarten och nästan alltid relaterat till männens missbruk. 

När man skriver om kvinnors missbruk, görs det ofta i form av medicinsk forskning, 

där man beskriver kvinnornas psykiska tillstånd, eller hur kvinnans missbruk kan 

medföra fosterskador etc. Mer sällan belyser man kvinnors egen livsvärld i missbruket 

och hur de ser på olika behandlingsformer.  

 

Studien är uppdelad i tre teman: 

I tema ett - ”livet som kvinna och missbrukare” har de fyra intervjuade kvinnorna fått 

beskriva sitt liv som missbrukande kvinna, för att på så sätt förtydliga bilden av vilka 

svårigheter dessa kvinnor har med sig in i behandlingen. Under tema två – 

”könsrelationer i behandlingen” beskriver de intervjuade kvinnorna sin relation till de 

andra kvinnorna och männen i behandlingen, samt betydelsen av 

behandlingspersonalens kön. I tema tre – ”kön och maktstruktur” beskriver kvinnorna 

hur könstillhörigheten spelar en viktig roll under själva behandlingssamtalet och man 

tar även upp hur arbetsfördelningen mellan män och kvinnor har upplevts under 

behandlingen. Samt huruvida sexuella trakasserier har förekommit eller ej och hur 

detta har påverkat olika individer.  

Kvinnorna i denna studie har själva valt att delta i en behandlingsform där majoriteten 

av klienterna är män. Två av kvinnorna är nyligen klara med sin behandling och kan 

därmed se på sin behandling med viss eftertanke och distans, medan de övriga 

kvinnorna är mitt uppe i sin behandling och kan därmed beskriva sin nuvarande 

situation och hur de upplever sin pågående behandling.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur kvinnor med missbruksproblematik upplever 

sin missbruksbehandling i en grupp som består av både män och kvinnor, med hänsyn 

till kvinnornas tidigare interaktioner med det motsatta könet under det aktiva 

missbruket.  

 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur har kvinnornas liv som missbrukare sett ut?  

2. Hur ser kvinnornas könsrelationer ut i behandlingen? 

3. Vad innebär det att vara kvinna i en blandad könsgrupp under behandlingen?  

 

3 Begreppsförklaringar  

3.1 Missbruk och beroende  

Enligt diagnossystemet DSM-IV (Johansson & Wirbing, 2005, s 325) beskrivs 

missbruk enligt följande: 1. Upprepat substansbruk (användning av drog) som leder 

till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller 

i hemmet, t ex substansrelaterad och upprepad frånvaro från arbete eller dåliga 

arbetsprestationer, avstängning eller reglering från skolan, substansrelaterad 

vanskötsel av barn och hushåll. 2. Upprepat substansbruk i situationer där det medför 

betydande risk för fysisk skada t ex substanspåverkan i samband med bilkörning eller 

i arbete med maskiner. 3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan t ex att 

vid upprepade tillfällen bli arresterad för substansrelaterat störande beteende. 4. 

Fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna t ex. slagsmål, 

gräl med partnern om följderna av berusningen.  
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Begreppet beroende brukar särskiljas från begreppet missbruk och förklaras här som 

en kroppslig tillvänjning och är en allvarligare diagnos än missbruk. Missbruket kan 

variera i intensitet och frekvens medan beroende är mera ett permanent tillstånd och 

kräver att individen helt slutar med drogen/substansen (Johansson & Wirbing, 2005, s 

25).  

Substansberoende enligt DSM-IV där toleransnivån definieras enligt följande: a) ett 

behov av påtaligt ökad mängd av substans för att uppnå rus eller annan önskad effekt 

b) påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av substansen 

(Johansson & Wirbing, 2005, s 325).  

 

3.2 Tolvstegsprogrammet och AA, NA  

De tolv stegen grundades i USA av Bill Wilson 1935. De tolv stegen är en väg till inre 

helande, personlig utveckling och andlig mognad. I Sverige arbetar olika 

behandlingshem enligt Minnesotamodellen, som bygger på de tolvstegen och där man 

ser på alkoholism och övrigt missbruk som en sjukdom. Grundtanken i 

Minnesotamodellen är att beroendepersonen skall ta sig igenom sitt förnekande, få 

insikt i sitt problem och få kunskap om vad hon/han behöver. Många behandlingshem 

som arbetar utifrån Minnesotamodellen, sänder sina patienter/klienter till 

självhjälpningsgrupper, som AA (Anonyma alkoholister) eller NA (Anonyma 

narkomaner).  

AA – står för anonymiteten vilket innebär att rörelsen inte har något medlems register, 

och ingen medlemsavgift. Rörelsen är helt självförsörjande och tar inte emot bidrag 

från utomstående. Ingen kan heller uttala sig som ledare inom AA. En liknande 

rörelse finns även för Anonyma narkomaner – NA (Miller, 2004, s 11).  

 

3.3 Maktstruktur 

Med maktstruktur menar Hirdman (2001, s 63) den generella kvinnliga 

underordningen, där mannen är norm. På strukturell nivå kan man avläsa den 

hierarkiska ordningen, genom att män tjänar mer än kvinnor, att män dominerar de 

olika maktsfärerna etc. I denna c-uppsats syftar författaren på den maktstruktur som 
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råder mellan män och kvinnor i missbruksvärlden, men även hur kvinnor generellt sätt 

är underordnade männen.  

4 Tidigare forskning 

I den här delen presenteras rapporter och avhandlingar som är relevanta för denna 

studies resultat. Under rubriken bakgrund, beskrivs områdets forskningsläge.  

4.1 Bakgrund  

Forskning om kvinnor och deras missbruk har vuxit fram sedan början av 1980-talet, 

då man började uppmärksamma kvinnors utsatthet i sitt missbruk men även på 

behandlingshem för män och kvinnor (Leissner & Hedin, 2002).  

 

Författaren till denna c-uppsats har tagit del av några av de studier som har gått att 

finna om kvinnors missbruk och behandling, varav de flesta har anknytning till 

stiftelsen Kvinnoforum. 

 

Sedan slutet av 1980-talet arbetar Kvinnoforum för att stimulera diskussioner mellan 

olika professionella grupper inom missbruksvården. Arbetet sker inom 

kunskapscentret ”Kunskap och praktik, Kvinnor och missbruk” som tillkom 1997. 

Uppkomsten av Kvinnoforum kan ses som en följd av att det inte har forskats så 

mycket om kvinnors missbruk tidigare. Inom Kvinnoforum intresserar man sig för 

kvinnors utsatthet i missbruket. Författaren till denna c-uppsats har haft svårt att finna 

tidigare forskning, där man undersökt hur kvinnor ser på sin behandling i en blandad 

könsgrupp. Mycket av den forskning som bedrivits inom Kvinnoforum har bedrivits 

på renodlade kvinnokollektiv och inte på behandlingshem för både män och kvinnor.  

 

Mycket har skrivits om missbrukarvårdens intentioner och innehåll. Det handlar ofta 

om allmänna beskrivningar av klienterna och vilka behandlingsmetoder de blir 

föremål för. Mer sällan urskiljs vårdens specifika betydelse för män, respektive 

kvinnor (Trulsson, i Socialvetenskaplig Tidskrift, 2000, s 120).  
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4.2 Kvinnornas särskilda behov i missbruksbehandling 

En stor del av forskningen på området pekar på att kvinnor har särskilda behov av 

nära relationer till andra och att kvinnor skäms mer över sitt missbruk än vad männen 

gör, behovet av att träffa kvinnor med samma problematik är stort. 

 

Bergström (1998) menar att inom missbruksvården är man idag medveten om att 

kvinnliga och manliga missbrukare har olika behov och också sannolikt behöver 

särskild behandling. Nära relationer till andra är mycket viktigt för kvinnor och det är 

också betydelsefullt ur rent prognostiskt perspektiv. Bergström beskriver att detta har 

varit tydligt bland kvinnorna i hennes undersökning, där flera av de rehabiliterade 

kvinnorna menade att det var andra människor i deras närhet som hade varit direkt 

avgörande för deras rehabilitering. Bergström, påpekar att kvinnor tycks mer känsliga 

för yttre påverkan och mer mottaglig för terapeutisk behandling än män. 

 

Trulsson (1993) menar att i hennes intervjuer med kvinnor som valt att göra sin 

behandling på ett kvinnokollektiv, beskriver kvinnorna att de behövde koncentrera sig 

på behandlingen, utan att behöva förhålla sig till män. Kvinnorna tog även upp att de 

ville träffa andra kvinnor i samma situation och lära sig att umgås med kvinnor. 

Kvinnorna menade att de kände sig friare på renodlade kvinnokollektiv i jämförelse 

med tidigare erfarenheter av blandade behandlingshem, där männen var i majoritet 

och dominerade behandlingen. Kvinnorna menade att aktiviteterna för männen tog 

överhand och att kvinnornas behov inte blev synliga i den blandade könsgruppen. 

Sammanfattningsvis beskrev kvinnorna att de hade behov av att lära sig att tycka om 

sig själv och lära sig att umgås med andra kvinnor.  

 

I en rapport av Storbjörk (2003) framgår det att flertalet av den tillfrågade 

behandlingspersonalen, både kvinnor och män, ansåg att det inte fanns några 

skillnader mellan könen avseende deras sociala kontaktnät och vilken nytta de kan ha 

av gruppterapi. Det flesta män i personalen trodde inte heller att det var någon 

skillnad mellan könen avseende om de behöver lära sig att umgås med personer av sitt 

eget kön. Majoriteten av behandlingspersonalen menade dock att kvinnliga 
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missbrukare är mer socialt utslagna när de kommer in i vården, deras missbruk är mer 

dolt och de skäms mer över sitt missbruk. Personalen trodde vidare att det finns fler 

hinder för kvinnor att söka hjälp, att kvinnor oftare levt i en mer utsatt situation och 

oftare har blivit sexuellt utnyttjade än män. 

 

4.3 Kvinnornas problem i blandad könsgrupp 

I den utvalda forskningen framgår det att kvinnorna inte blir synliggjorda i behandling 

tillsammans med män och att kvinnorna får svårt att hävda sig i förhållande till 

männen. Kvinnorna avbryter lättare behandlingen, då de inleder förhållanden med 

män. 

 

Trulsson (1993) beskriver i sin studie att de svårigheter som de kvinnliga 

missbrukarna har tagit upp från den blandade vårdformen handlar om att kvinnor inte 

blir synliggjorda i den traditionella blandade vårdformen. Den vanligaste kritiken 

handlar om att männen är dominerande, att kvinnorna har svårt att koncentrerar sig på 

behandlingen med män närvarande, eller att de avbryter behandlingen på grund av 

relationer till män. 

 

I Storbjörks (2003) rapport visar det sig att såväl personalen som patienternas kön 

inverkar på hur patienterna uppfattas. Över 80 procent av den personal som ingick i 

studien menar att kvinnor och män skiljer sig åt vad gäller deras behov av vård och 

omkring 60 procent instämmer att kvinnor och män borde behandlas åtskilda från 

varandra. En större andel av den kvinnliga personalen instämmer i dessa påståenden, 

medan den manliga personalen i större utsträckning anser att kvinnor och män kan 

lära sig något av varandra och därför bör vårdas tillsammans. Vidare fick personalen 

ta ställning till ett antal påståenden om skillnader mellan kvinnor och män med 

alkohol och drogproblem avseende deras bakgrund, livssituation och behov. I ungefär 

hälften av fallen svarade personalen att könsskillnader finns. Det var oftast kvinnlig 

personal som hävdade att könsskillnader finns. De instämde oftare i att kvinnors 

missbruk är mer dolt, kvinnor skäms mer över sitt missbruk, kvinnor har större behov 

av samtals terapi, kvinnor lever i en mer utsatt situation, kvinnor upplever fler hinder 
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för att söka hjälp, kvinnor har större behov av än män att lära sig umgås med personer 

av samma kön och att kvinnor är svårare att få kontakt med.  

 

Nötesjö & Tegborg (1999) visar med sin studie, att många kvinnor har under tidigare 

behandlingshemvistelser nästan regelmässigt inlett förhållanden med män, och de har 

avbrutit behandlingen på grund av relationer till män. Kvinnorna uttrycker en längtan 

att få agera utifrån egna premisser. Dessutom vill kvinnorna ha rätten och möjligheten 

att få styra över sig själva och över behandlingsinnehållet. Av kvinnornas berättelser 

framgår att deras tidigare erfarenheter av behandling i blandad könsgrupp, är negativ, 

då det har varit männens behov som gått först. Behandlingarnas innehåll har formats 

utifrån manliga behov och kvinnorna har haft svårt att hävda sig. Kvinnorna tycks ha 

pressats in i en nästan överdriven, gammaldags könsroll där de klär sig och sminkar 

sig för att behaga männen. Kvinnorna tystnar och anpassar sig efter männen och deras 

behov.  

 

4.4 Maktstrukturen i missbruksvärlden 

Kvinnors utsatthet och underordnade ställning i missbruksvärlden samt på de 

institutioner som behandlar både män och kvinnor är ett återkommande ämne i 

tidigare forskning på området.  

 

Trulsson (1993) anser att okunskapen om och rädslan för att tala om t ex. sexualitet 

och kvinnors underordning i samhället är stor. Hon menar att det betyder att alla 

kvinnor som varit utsatta för övergrepp som barn eller som unga flickor och under 

missbruket sällan får den hjälp de behöver, för att lyckas bearbeta dessa svåra 

upplevelser. Trots att detta kan vara en förklaring till varför kvinnor många gånger 

hamnar i ett missbruk.  

 

I Bergstöms (1998) avhandling framgår det att de kvinnliga narkomanernas värde har 

styrts av deras position i narkomansamhället, som innebär en klar och tydlig hierarki, 

där männen hade den ledande positionen och där kvinnorna fick en underordnad 

position. Den kriminella världen var männens värld och kvinnorna skulle finnas vid 

mannens sida och fylla en funktion, dels som beundrare av mannen, dels som en 
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hjälpreda. Prostitution var kvinnans område, något som ansågs vara av betydligt lägre 

rang och som både män och kvinnor upplevde som förnedrande.  

 

Nötesjö & Tegborg (1999) visar på kvinnors svårigheter att bryta sina mönster på de 

mansdominerade institutionerna. Precis som i missbruksvärlden pressas kvinnorna lätt 

in i rollen som sexualobjekt och känslomässig supporter.  

 

4.5 Studiernas slutsatser och teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik presenteras de valda rapporter/avhandlingars slutsatser och vilka 

teoretiska perspektiv som forskarna har använt sig av i sina studier. Här beskrivs även 

studiernas syften och tillvägagångssätt. Även om dessa studier har olika teoretiska 

utgångspunkter, tyder resultaten på att kvinnliga missbrukare är utsatta på ett annat 

sätt än de manliga missbrukarna är. Resultaten tyder också på att kvinnliga 

missbrukare har behov av en kvinnospecifik behandling, där kvinnors behov blir 

tillgodosedda.  

 

Karin Trulsson (1993) ”Kvinnorummet –vision, verklighet, vardag” vill med sin 

rapport försöka förmedla en bild av missbrukande kvinnor på behandlingshem med 

enbart kvinnor. I den behandling som tidigare erbjudets kvinnor i blandade kollektiv 

har det varit lite som passar just kvinnors behov. Studiens tillvägagångssätt vid data 

insamlingen har gjorts med hjälp av enkät undersökningar samt personliga intervjuer. 

Där de missbrukande kvinnorna och den kvinnliga behandlingspersonalen har fått 

besvara frågor inom samma område. Trulssons forsknings utgår från 

genusperspektivet, dvs. där man utgår ifrån att kvinnor och män är lika värda men att 

de till en viss del har olika behov. 

 

I Trulssons (1993) studie visade det sig att kvinnornas förhoppningar när de söker sig 

till ett rent kvinnobehandlande kollektiv var att kunna koncentrera sig bättre på sin 

behandling, utan att behöva förhålla sig till män. Därigenom ansåg kvinnorna att 

risken för att avbryta behandlingen skulle minska. Det var även viktigt för kvinnorna 

att lära sig att umgås med andra kvinnor, farhågorna inför detta var att det skulle 

uppstå kiv, bråk, revirtänkande och prat bakom ryggen. De kvinnor som fullföljt eller 
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är på väg att fullfölja behandlingen var genomgående positiva till kvinnokollektivet. 

Det kvinnorna uppskattade under behandlingen är stödet från de andra kvinnorna, att 

klimatet är mjukare, att det är lättare att bli hörd och att känna att kvinnor är lika 

mycket värda som män. Trulsson menar att den slutsats man kan dra från denna studie 

är att det finns ett klart uttalat behov av kvinnokollektiv som behandlingsalternativ för 

missbrukande kvinnor. 

 

Marie Bergström (1998) ”Tre verkligheter” har som syfte i sin avhandling att belysa 

hur olika teorier och modeller kan förklara den sociala, kulturella och psykologiska 

situation som en avgränsad grupp kvinnor med narkotika problem befinner sig i. För 

att besvara avhandlingens huvudfrågeställningar användes två metoder: Intervjuer, för 

att på så sätt fånga upp kvinnornas egen beskrivning av sin livssituation. Den 

perceptgenetiska tekniken tillkom i ett senare skede av undersökningen, och 19 av 34 

kvinnor har, testas med DMTm. Några perspektiv som Bergströms studier bygger på 

är bl.a. det socialkonstruktivistiska perspektivet, det socialpsykologiska perspektivet 

och det psykodynamiska perspektivet.  

 

Bergström (1998) slutsats blir att köns – och identitetsskapande bör analyseras ur 

minst fyra olika perspektiv, alla med avseende på makt och kön. (1) Med avseende på 

det aktuella sociala eller kulturella sammanhang i vilket individer befinner sig i (tids – 

och rumsaspekten). (2) Med avseende på internaliserande normer och värderingar, så 

som kvinnan uppfattar dem som relevanta för henne. (3) Med avseende på aktuella 

relationer till män. (4) Samt med avseende på personlighetsstruktur, i synnerhet 

psykologiskt försvar och uttryck för ångest.  

 

Jessica Storbjörk (2003) ”Kvinnor & män i svensk missbruksbehandling” har som 

övergripande syfte i sin rapport att studera vården för alkohol- och drogproblem med 

fokus på behandling i landstinget och i socialtjänsten. I studien ingick strukturerade 

intervjuer med närmare 2000 patienter i landstinget specialiserade beroendevård och 

klienter som av socialtjänsten fick en insats för problem med alkohol eller droger. I 

forskningsrapporten använder Storbjörk sig av strukturerade personintervjuer, 

uppföljningsintervjuer per telefon, samt enkätundersökning. Storbjörk har använt sig 

av social ekologi (Weisner, 1986) som teoretisk utgångspunkt. Weisner definierar 
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begreppet ”social ecology” som ”behandlingens sociala miljö och processerna runt 

den”. 

 

Storbjörk (2003) redovisar att det oftare är kvinnlig än manlig personal som hävdar att 

skillnader finns mellan könen, som i sin tur gör att vårdbehoven skiljer sig åt. 

Kvinnorna är starkare anhängare av könsspecificerad behandling. Den kvinnliga 

personalen, tenderade också att oftare hålla med i olika påståenden som att kvinnors 

alkohol- och drogproblem är mer dolda eller att kvinnor har större behov av 

samtalsterapi. Det var vanligare att kvinnor i personalen menade att det är svårare att 

få kontakt med kvinnor med alkohol- eller drogproblem, de är mer uttröttade och det 

ställs högre krav på kompetens att arbeta med kvinnor jämfört med män.  

 

Gunilla Nötesjö & Elisabet Tegborg (1999) ”Tur och retur - Kvinnorummet” har som 

syfte med sin studie att först och främst fokusera och förmedla de intervjuade 

kvinnornas bilder av behandlingen, sig själva och sina liv samt att reflektera kring 

detta. Men även mot bakgrund av samlad teori, tidigare undersökningar och 

kunskaper på drop-out området diskutera och reflektera kring behandlings- och 

organisationsaspekterna. Studien utgår från ett kvinnoteoretiskt perspektiv. Studiens 

tillvägagångssätt har varit personliga intervjuer där deltagarna gick igenom en intervju 

i två delar. Den ena delen består av 31 frågor som huvudsakligen kretsade kring varför 

kvinnan gick in i behandlingen, hur behandlingen upplevdes, varför hon lämnade 

behandlingen samt hur livet sett ut sedan dess. Den andra intervjudelen bestod i att 

intervjuaren, tillsammans med intervjupersonen fyller i ett formulär för insamling av 

bakgrundsdata. 

 

Nötesjö & Tegborg (1999) slutsats är att många av kvinnorna lever med svårigheter 

som har sitt ursprung tidigare i livet. Det är därför i behandlingssammanhang, alltid 

viktigt att försöka gå klienten till mötes i en bärande relation. Eftersom kvinnor under 

sin socialisation formas att bli mer relaterande än män, blir det i kvinnobehandling 

särskild viktigt att relationerna bär.  
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5 Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie kommer att analyseras med hjälp av könsperspektivet, samt utifrån den 

psykodynamiska teorin, då författaren anser att dessa perspektiv möjliggör en djupare 

förståelse för hur kvinnor med missbruksproblematik, förhåller sig till männen under 

den gemensamma behandlingen. Med hjälp av könsperspektivet kan man förstå 

kvinnornas underordnade ställning i missbruksvärlden där männen har den hierarkiskt 

ledande positionen. Könsperspektivet hjälper oss även att se den mer generella 

kvinnliga underordningen på strukturellnivå, där mannen är norm, och där samhället 

dömer kvinnliga missbrukare hårdare. Den psykodynamiska teorin kan förklara hur 

barnet med hjälp av modern och hennes modersfunktion skapar sig en jagkänsla. Men 

även hur flickor definierar sig själv mer i relation till andra än vad pojkarna gör 

(Chodorow, 1995, s 123).  

 

5.1 Könsperspektivet 

Med biologiskt kön avses i denna studie de fysiska/kroppsliga egenskaper som män 

och kvinnor föds med. Med socialt konstruerat kön avses i denna studie de olika roller 

som män och kvinnor tilldelas med hjälp av samhällets normer och värderingar.  

 

Feministisk teori – strukturalism, medvetenhetshöjande teori 

Enligt Reynolds (1993) och Rojek m.fl. (1998) har feminismen sedan 1960-talet 

utvecklat tre olika synsätt som beskriver och förklarar orättvisor mellan könen.  

Liberal feminism- ett synsätt som förespråkar gradvisa förändringar. Fokus ligger här 

på hur könsskillnader överförs via kulturella antaganden eller översätts till 

könsrollsskillnader som påverkar de sociala relationerna. Här tänker man sig att via 

lagstiftning förändra de sociala sedvänjor som finns, och genom att uppfostra barnen 

så att de inte accepterar bristande jämlikhet mellan könen, när de i sin tur är vuxna.  

Radikal feminism – är starkt inriktade på patriarkatet, dvs. att samhällsstrukturen 

kännetecknas av männens makt och privilegier. Detta synsätt värdesätter skillnader 

mellan män och kvinnor. Här strävar man efter att skapa speciella strukturer för 

kvinnor inom existerande organisationer och inom kvinnors egna sociala strukturer 
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Socialistisk feminism – här liknar man kvinnoförtryck med det ojämnlikheter som 

finns i ett klassbaserat socialt system. Kvinnoförtrycket samverkar även med andra 

former av förtryck, så som etnisk bakgrund och handikapp (Payne, 2002, s 319-320).  

 

Yvonne Hirdman är en av de ledande genusforskarna i Sverige, hon menar att genus 

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

tankar om kvinnligt och manligt som genomsyrar vår värld. Detta genomsyras i alla 

situationer som politik och på arbetsplatser m.m. På så sätt menar Hirdman att 

begreppet genus blir tydligare än begreppet kön (Hirdman, 2001, s 16).  

 

Hirdmans tankegångar om genussystemet, bygger på två bärande bjälkar. Hierarki, 

där mannen är norm och den andra logiken är ”isärhållandets tabu” där manligt och 

kvinnligt inte skall blandas (Hirdman, 1988, s 51).  

 

Genuskontraktet rör sig på tre nivåer:  

- Kulturell nivå bl.a. ideal typen för man och kvinna.  

- Institutionernas och arbetsdelningsnivå, t ex. där kvinnan är ansvarig 

för hemmets sfär och där mannen bär ansvaret för den offentliga 

sfären.  

- Socialisationens eller individnivå. 

 

Socialisationen av pojkar och flickor beskriver Hirdman som något som går i arv från 

far till son och från mor till dotter. Här menar Hirdman att flickan tidigt får lära sig av 

sin mor att utveckla nära relationer, medan pojken lär av sin far att bli självständig 

(Hirdman, 1988, s 52). 

 

Karin Trulsson (2003) refererar till Hirdman (1988) i sin avhandling, Konturer av ett 

kvinnligt fält, där Hirdman menar att kvinnan står för symbiosen och mannen står för 

friheten. Kvinnan lär sig tidigt att utveckla nära relationer, medan mannen uppfostras 

till självständighet. Från detta utgångsläge utvecklas ett maktförhållande mellan 

könen. Mannen söker symbiosen och närheten hos kvinnan och den vill han med olika 

strategier kontrollera. Medan kvinnan i sin tur söker friheten och självständigheten 

hos mannen. Här menar Hirdman att kvinnan via sin kropp har sina strategier för att 

uppnå frihet och makt. Trulsson anser liksom Hirdman att kvinnan kan utöva makt via 
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sexualiteten och moderskapet, men att det är även dessa egenskaper som många 

gånger är förknippade med vanmakt, särskilt för missbrukande kvinnor (Trulsson, 

2003, s 212).  

 

5.2 Det Psykodynamiska perspektivet 

Det psykodynamiska perspektivet grundar sig på Freuds och hans efterföljares 

arbeten. Denna teori lägger tyngden på hur medvetandet styr beteendet, men även att 

medvetandet och beteendet påverkas av individens sociala omgivning (Payne, 2002, s 

111).  

 

Det psykodynamiska perspektivet innehåller tre delar:  

1) teorin om människans utveckling. 

2) teorin om personligheten och psykisk avvikelse. 

3) behandlingsteorin.  

 

Psykisk determinism – handlingar och beteende styrs av människors tankar, inte 

slumpartat. 

Det omedvetna – här menar man att vissa delar av tänkandet och den mentala 

aktiviteten inte är åtkomliga för vår kunskap (Payne, 2002, s 111).  

 

I psykoanalysens utvecklingsteori anses barnen gå igenom ett antal utvecklingsstadier. 

Barnet startar sin utveckling med något som kallas för primärnarcissism, vilket 

betyder att barnet endast strävar efter att tillgodose sina egna behov (drifter). Barnet 

lär sig senare i samspel med (vanligtvis) sina föräldrar att de måste kompromissa. De 

övriga stadierna är ”oralt” stadium (hunger), ”analt” stadium (utsöndring), ”falliskt” 

stadium (identifikation med föräldern av samma kön), ”oidipalt stadium”(attraktion 

till föräldern av motsatt kön), ”latensstadium”(där drifterna hanteras via en lösning av 

oidipuskonflikten, det vill säga där barnet förstår att han/hon inte kommer att gifta sig 

med modern eller fadern) och puberteten – social inlärning (Payne, 2002, s 112-113). 

Erikson (1965) har nyanserat teorin med stadier om den vuxnes utveckling. Han 

menade att en vuxen människa som av olika anledningar har varit pressade eller 

genomgått kriser samtidigt som individen har passerat olika stadier, riskerar att 
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regrediera det vill säga återgå till ett tidigare utvecklingsstadium. Regression kan här 

jämföras med det Freud kallade för fixering, där en person har fastnat i ett beteende 

som tillhör ett tidigare utvecklingsstadium (Payne, 2002 s, 113).  

 

I psykoanalysens personlighetsteori utgår man ifrån att människor har en massa 

drifter, som bildar något man kallar för ”detet”. Detet är det som driver oss till olika 

handlingar, för att på så sätt tillfredställa våra behov, men det är inte alltid så att våra 

handlingar leder till det vi önskar. Det är här “jaget” kommer in i bilden, jaget eller 

”ego” kontrollerar ”detet”. Jaget sköter relationerna till andra människor och till det 

som finns utanför oss själva ”objektrelation”. Överjaget (super ego) utvecklar mer 

allmänna moralprinciper, som styr jaget (Payne, 2002, s 114). Jaget hanterar ångesten, 

med hjälp av olika försvarsmekanismer.  

Projektion – det vill säga att oönskade känslor eller idéer, som jaget vill skydda förs 

över till någon annan. 

Klyvning eller splitting – utgör motsägande idéer och känslor som hålls åtskilda i 

medvetandet, som sedan tillämpas på olika personer eller olika situationer. 

Sublimering – handlar om att energi från detet, som ofta är inriktade mot en icke 

önskvärd aktivitet, ofta sexuella, omdirigeras till mer accepterade aktiviteter (Payne, 

2002, s 114).  

 

Dagens psykoanalytiska teoribildning är mer inriktad på hur individen samspelar med 

sin sociala omgivning. Exempel på det är den ekologiska systemteorin och kristeorin. 

Man kan säga att teorin har blivit mer socialt orienterad och mindre biologisk (Payne, 

2002, 117).  

 

Objektrelationsteorin: Den brittiska objektrelationsteorin skiljer sig från Freuds och 

Kleins teorier, som bygger på att barnet/människan är lustsökande. Man menar att 

människan i stället är en människosökande varelse. Enligt objektrelationsteorin är det 

lilla barnet ”oskyldigt” och helt beroende av omsorgspersonerna. De positiva och 

negativa faktorer som finns i denna omsorgsmiljö och omsorgspersonernas förmåga 

att ta hand om barnet utgör grunden för det lilla barnets inre värld. Tyngden läggs här 

på den mikrosociala miljön (familjen) som viktig styrfaktor för jaget och socialiteten 

(Stevens, 1998, s 331-332).  
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Nancy Chodorows (1995, s 222) tolkning av det kvinnliga oidipuskomplexet stöder 

sig huvudsakligen på den tidiga psykoanalytiska beskrivningen av kvinnors 

utveckling. De delar som Chodorow vill framhålla är den kliniskt grundade 

beskrivningen och tolkningen av upplevda kvinnliga objektrelationer i en kärnfamilj, 

där kvinnan fyller modersfunktionen och där fadern är en mer avlägsen gestalt för 

barnen. Hon menar att mannens utveckling är mer komplicerad än kvinnans, eftersom 

en pojke måste genomgå svåra identifikationsbyten för att på så sätt uppnå sin 

förväntade könsidentitet och könsroll. En flickas oidipala identifikation med modern 

är en fortsättning av hennes tidigare primära identifikation.  

 

6 Metod 

6.1 Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position 

Studien har genomförts i form av intervjuer med en fenomenologisk hållning för att 

sedan övergå till hermeneutik tolkning. Fenomenologin intresserar sig för att klargöra 

både det som framträder och på vilket sätt något framträder. Den studerar individernas 

perspektiv på sin värld och försöker beskriva den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997, 

s 54). Författaren till denna c-uppsats har valt att inta ett fenomenologiskt 

förhållningssätt då uppsatsen syftar till att belysa de intervjuade kvinnornas livsvärld.  

 

Intervjutexten har tolkats ur ett hermeneutiskt paradigm. En viktig princip vid en 

hermeneutisk tolkning av intervjutexten är den ständiga växlingen mellan delar och 

helheten, den så kallade hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Det handlar om att man 

ska se till helheten och tolka delarna utifrån denna helhet, för att på det sättet få en 

djupare förståelse av fenomenet (Kvale, 1997, s 50-51). ”För att förstå innebörden av 

ett ord i ett specifikt textstycke måste vi ta hänsyn till hela texten, och när vi har 

förstått vad ordet åsyftar i den specifika passagen så kanske hela texten framstår i ny 

dager” (Esaiasson, 2005, s 247).  
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6.2 Litteratursökning  

Författaren inledde litteratursökningen med att gå till Socialhögskolans bibliotek och 

sökte där i bl.a. LIBRIS, Social Services Abstracts, PsycInfo, Kunskapskällar´n – 

Göteborg, Femdok- Lunds Universitet och CAN:s databas. Sökorden som användes 

var på svenska: behandling, könsroller, genus, missbruk, vård och på engelska: 

gender, rehabilitation, social support, substance-related disorders. Eftersom tidigare 

forskning avseende kvinnors situation i missbruksbehandling, var begränsad gjordes 

ingen avgränsning av publikations år under sökandet.   

 

6.3 Urval 

Vilken information/data man ska samla in bestäms helt och hållet av frågeställningen. 

Frågeställningen och problemformuleringen ska klargöra vilka enheterna är i 

undersökningen och vilka egenskaper hos enheterna som man önskar få upplysningar 

om. Det är viktigt att man dokumenterar data insamlingen, för att andra efteråt ska 

kunna göra om studien (Holm & Solvang, 1997, s 181).  

 

I denna studie har urvalet varit strategiskt i den meningen, att författaren valt ut två 

behandlingshem där man behandlar både kvinnor och män. Författaren fick sedan 

hjälp av behandlingspersonalen att välja ut de kvinnor som var lämpliga och som 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Urvalet blev fyra kvinnor med 

missbruksproblematik, som själva valt att delta i en öppenvårdsbehandling, där man 

använder sig av tolvstegsprogrammet och där både män och kvinnor ingår i samma 

behandling. Kvinnorna kommer från två olika kommuner och behandlingshem, men 

man har samma inriktning på behandlingsformen och på det kollektiva boende 

formen. De intervjuade kvinnorna är mellan 25 - 45 år. Tre av kvinnorna är 

blandmissbrukare, men alla har haft amfetamin som huvuddrog. En kvinna har 

utvecklat ett beroende av läkemedel och alkohol. Författaren har avgränsat studien till 

att enbart intervjua kvinnliga missbrukare, då studien syftar till att belysa kvinnors 

situation i missbruksbehandling där både män och kvinnor ingår, då detta inte har 

gjorts i någon större utsträckning. Valet att intervjua kvinnor som går en behandling 

där man använder sig av tolvstegsprogrammet, gjordes utifrån två anledningar. För det 

första visade det sig att de två närliggande behandlingshemmen använde sig av just 
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tolvstegsprogrammet, den andra andledningen var att författaren ansåg att det vore 

intressant att göra en studie som utgick från könsperspektivet, där kvinnor deltar i en 

behandlingsform som utgår från sjukdomsbegreppet, vilket man gör inom 

tolvstegsprogrammet. I en studie av Mats Hilte (2002) visar det sig att kvinnornas sätt 

att beskriva sig själva och sitt missbruk skiljer sig åt beroende på vilket 

behandlingsprogram de deltagit i. Inom både det lösningsfokuserade programmet och 

Minnesotabehandlingen, problematiseras inte den missbrukande kvinnan utifrån sin 

könstillhörighet. Kvinnorna som deltagit i dessa program talar inte om sitt missbruk 

eller sina relationer till män ur en makt och könsperspektiv. Här är missbruket helt 

och hållet kopplat till den egna kroppen eller det egna psyket (Hilte i Leissner & 

Hedin, 2002). Med hänsyn till vad Hilte (2002) pekar på i sin studie, ansåg författaren 

till denna c-uppsats att det vore intressant att undersöka hur kvinnorna tänkte kring 

könsspecifika frågor, angående sin missbruksbehandling.  

 

6.4 Datainsamlingens tillvägagångssätt  

Författaren har använt en kvalitativt inriktad intervjumetod, med en halvstrukturerad 

och temainriktad intervjuguide (se bilaga 1). Kvale (1997) menar att varje 

intervjufråga kan bedömas tematiskt med hänsyn till dess relevans för 

forskningsämnet och dynamiskt med hänsyn till det mellan mänskliga förhållandet i 

intervjun (Kvale, 1997, s 121).  

I den här studien innebar detta att författaren hade en del intervjufrågor som skulle 

besvaras. För att försäkra sig om att dessa frågor besvarade forskningsfrågorna och 

syftet med undersökningen, gjordes i förväg en tematisering av intervjufrågorna. För 

att skapa ett gott samspel mellan intervjupersonerna och intervjuaren, inleddes varje 

intervju med en kort genomgång av intervjufrågorna.  

Studien bygger på intervjuer med fyra kvinnor med missbruksproblematik, där två av 

kvinnorna nyligen avslutat sin behandling och där två kvinnor fortfarande var under 

behandling. De båda behandlingshemmen kontaktades via telefonsamtal, där 

personalen först fick information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter 

fick personalen några dagar på sig för att undersöka om det fanns intresse från 

kvinnornas sida att delta i studien. 
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Författaren åkte sedan personligen till behandlingshemmen och informerade de 

kvinnor som var intresserade av att delta i studien, om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. En tid för att genomföra intervjuerna bokades sedan in tillsammans 

med kvinnorna. Kvinnorna intervjuades enskilt på behandlingshemmet där tillgång till 

ett ostört rum ordnades. Intervjuerna spelades in på band. De två första intervjuerna 

gjordes under samma dag och tog ca 60 minuter. Några dagar senare gjordes två 

ytterligare intervjuer som även de gjordes på samma sätt som de två tidigare 

intervjuerna. Författaren till denna studie har vid transkribering av det inspelade 

materialet valt att lyssna på mycket korta sekvenser av materialet för att sedan skriva 

ner allt som uttrycktes noggrant. Efter varje sekvens har bandet backats för att lyssnas 

på igen. Detta har gjorts för att säkerställa att inget som sägs under intervjun går 

förlorat. Allt som uttryckts verbalt på bandet har sedan noggrant skrivits ned. När 

kvinnorna har varit tysta eller funderat på vad de skall säga, har detta markerats med 

tre punkter. Författaren har även valt att ha med skratt och olika uttryck som 

hummanden och suckar. När transkriberingen var klar lästes den igenom vid flera 

tillfällen för att på så sätt kunna söka olika teman. 

 

Möjligheterna till kontroll är av naturliga skäl störst vid personliga intervjuer där 

intervjuaren och svararen träffas ansikte mot ansikte. Men om kontroll över 

svarssituationen, dvs. vem det är som svarar på frågorna och om de svar som avges är 

seriösa, är en styrka i den personliga intervjun, så kan det vara tvärt om vad gäller 

intervjuareffekter. De olika oönskade effekterna i samspelet mellan intervjuare och 

intervjupersonen kan vara, en medveten påverkan från intervjuaren, omedveten 

påverkan från intervjuaren, men även anpassning från den intervjuades sida 

(Esaiasson, 2005, s 262). För att undvika dessa oönskade effekter har författaren 

försökt att ställa frågorna på ett så neutralt sätt som möjligt, för att på så sätt undvika 

ledande frågor. Personliga intervjuer har dock fördelen att intervjuaren kan upprepa 

eller förklara frågor, och är därmed överlägsna när det gäller att undvika missförstånd 

och att hantera språksvårigheter. Personliga intervjuer är också betydligt bättre än till 

exempel, postenkäter när det gäller att få utförliga svar på öppna frågor (Esaiasson, 

2005, s 262). Det här är något som författaren till denna c-uppsats själv har erfarit, då 

vissa frågor krävde en förklaring eftersom inte alla kvinnor som blev intervjuad hade 

diskuterat könsfrågor tidigare.  
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6.5 Dataanalys 

Dataanalysen i denna studie är gjord med hjälp av meningstolkning, där 

könsperspektivet och det psykodynamiska perspektivet är analysverktygen. I den 

hermeneutiska tolkningen går uttolkaren utöver det som sägs direkt i intervjutexten, 

för att på så sätt utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i 

intervjutexten. Här krävs det en viss distans till det som sägs i intervjun, vilket man 

kan skapa med hjälp av en teoretisk hållning (Kvale, 1997, s 182). De två 

ovannämnda teorierna har tillämpats på det material som skall tolkas. Författaren till 

denna c-uppsats anser att dessa teorier kan bidra till en djupare förståelse för hur 

kvinnor med missbruksproblematik förhåller sig till männen i missbruksvården och 

hur det i sin tur eventuellt påverkar deras möjlighet att tillgodose sig behandlingen. 

 

6.6 Validitet 

Kvale beskriver begreppet validitet på följande sätt: ”Valideringen blir beroende av 

den hantverksskicklighet som utvecklas under undersökningen, med ständigt 

kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna” ( Kvale, 1997, 

s 218). 

 

Eftersom denna studie har haft en fenomenologisk utgångspunkt, har författaren varit 

noga med att beskriva kvinnornas uttalanden så exakt som möjligt. När data materialet 

sedan analyserades med hjälp av meningstolkning, har könsperspektivet och den 

psykodynamiska teoribildningen hjälpt författaren att ställa frågor till texten. 

 

Författaren har även varit noga med att försäkra sig om att de som ingick i studien har 

förstått frågorna. Detta har författaren kunnat göra genom att intervjuerna var 

personliga och ansikte till ansikte intervjuer. För att undvika oönskade effekter i 

samspelet mellan intervjuare och de som har intervjuas har författaren försökt att 

ställa så neutrala frågor som möjligt, för att på så sätt undvika ledande frågor.  
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I litteraturen brukar begreppet validitet definieras på följande sätt: 1) 

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, 2) frånvaro 

av systematiska fel och 3) att man undersöker det som man påstår att man undersöker 

(Esaiasson, 2005, s 61).  

 

För att försäkra sig om att studien mäter det som den avser att mäta har författaren till 

denna c-uppsats valt att intervjua personer som varit relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Författaren har även försökt att se till att studiens olika teman svarar 

på forskningsfrågorna och studiens syfte.  

 

6.7 Reliabilitet 

Bristande reliabilitet orsakas i första hand genom slump – och slarvfel under 

datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen. Det kan här handla om, 

slarviga och oläsliga anteckningar, tillfälliga hörfel och missförstånd i samband med 

intervjuer (Esaiasson, 2005, s 67).  

Eftersom intervjuerna i denna studie har bandats, har författaren kunnat koncentrera 

sig på om kvinnorna har uppfattat frågorna rätt. Chansen att få med allt som sägs är 

även större om man bandar intervjuerna. Reliabiliteten kan även påverkas av 

tillfälligheter hos de intervjuade, exempelvis växlingar i vakenhet beroende på tid på 

dygnet och dagsformen hos de intervjuade. Reliabiliteten beror även på vad forskaren 

frågar just då, svaret kanske bara är relevant i just den stunden. Intervjupersonen kan 

även påverkas till att ge de svar som hon eller han tror att forskaren vill ha. För att 

minska den risken har författaren varit noga med att tala om för de intervjuade att det 

inte finns några rätta eller sanna svar, utan att författaren är intresserad av vad just 

varje individ känner inför varje fråga. Författaren talade även om att intervjuerna inte 

på något sätt, skulle påverka de intervjuades situation under behandlingen och att 

kvinnorna skulle förbli anonyma. En intervjuguide används under varje intervju, för 

att på så sätt skapa viss struktur i intervjusituationen. Slutligen, för att andra forskare 

skall kunna göra om samma studie har författaren redovisat tillvägagångssättet.  
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6.8 Etiska överväganden 

Full information om undersökningens syfte och upplägg, utesluter bedrägligt 

förfarande mot undersökningspersonerna (Kvale, 1997, s 107).  

Författaren har här varit noggrann med att informera de intervjuade, vilket syfte 

undersökningen fyller, samt att i förväg upplysa om att intervjuerna skulle bandas. De 

intervjuade kvinnorna har även blivit upplysta om att endast korta citat från varje 

intervju kommer att redovisas och att författaren har för avsikt att tolka materialet. 

Författaren har även utlovat full anonymitet, där personuppgifter inte kommer att 

röjas. Kvinnorna har även utlovats ett exemplar av den färdiga studien, som kvinnorna 

kommer att erhålla i ett slutet kuvert. Behandlingspersonalen kommer följaktligen inte 

att få läsa materialet, om de intervjuade inte själva så önskar.  

Ett centralt mål för samhällsvetenskaperna är att frambringa kunskap som kan 

förbättra människans situation och ge henne ökat värde. Forskning med människor 

som deltagare måste tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen (Kvale, 1997, s 

104).  

Anledningen till att författaren gör denna studie är att på så sätt försöka belysa hur 

missbrukande kvinnors situation kan se ut i en behandling, där både män och kvinnor 

deltar. Författaren har även under denna studie börjat arbeta inom socialtjänstens 

vuxenenhet, där författaren efter studiens slut kommer att fortsätta att ha en daglig 

kontakt med vuxna människor med missbruksproblematik. Författaren hoppas därmed 

att denna studie skall kunna öka förståelsen inför det kommande arbetet och att 

resultatet är något som kan bidra till fortsatta diskussioner på den kommande 

arbetsplatsen.  

 

7 Resultat och Analys 

7.1 Tema 1 - Livet som kvinna och missbrukare 

När författaren ställde den inledande frågan fick kvinnorna chansen att själva sätta ord 

på hur de hade upplevt sitt liv som missbrukande kvinna. Det visade sig att tre av de 

intervjuade kvinnorna hade blivit utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp och 

misshandel under sitt aktiva missbruk. Kvinnorna beskriver en underordnad ställning 
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som kvinna där underkastelse och sexuellt utnyttjande är vardag i jakten på droger. 

Sammanfattningsvis har kvinnorna beskrivit en värld som är mansdominerad och som 

kränker kvinnor, där sexuellt utnyttjande, misshandel och prostitution är vanligt 

förekommande. Ett bra exempel är IP 1: s följande citat:   

 

Det fick gå till hur som helst för att jag skulle få mina droger.  Jag har 

blivit utsatt för både misshandel och sexuella övergrepp. Men som jag har 

… när det har skett så har jag bara tagit det och sen gått vidare och så 

har det pågått en längre tid. Framför allt den senaste relationen som jag 

levde med i missbruket, under fyra års tid, så var det våldtäkter och 

misshandel … hela tiden och jag fann mig i det, jag fann mig i att det var 

så. Det kunde jag döva hela tiden, med att ta droger, och sen så fort som 

jag började kvickna till, det var ju då, när verkligheten började komma i 

kapp mig, det var ju då, fort få tag i mer droger för att inte känna på det 

som gjorde så ont.  

 

Kvinnorna tar även upp att de känner att samhället och omgivningen dömer kvinnliga 

missbrukare hårdare än manliga missbrukare och att det är skamligare att vara kvinna 

och missbrukare. Ett bra exempel på det beskrivs här av IP 3:  

 

Hur det är att vara kvinna och missbrukare … ja, för det första är det 

väldigt skamligt, det är ju hårdare tror jag att vara kvinna och 

missbrukare, för omgivningen och samhället över huvud taget dömer oss 

hårdare. Det är ju bara att titta här, jag har varit här själv hur länge som 

helst, nu har det kommit en till tjej. Men det är tolv till fjorton killar. Ja, 

och de krav som man har på sig själv, det ligger ju mycket i en själv 

också, att man slår jätte hårt på sig själv, förstår du? Så jag tycker att det 

är en stor skillnad på män och kvinnor.  Det ser man ju här också eller 

när vi går på öppenvårdsbehandling, så är det mer naturligt, killarna tar 

mer plats på något vis, tjejer sitter mer tysta och säger ingenting. Det är 

liksom, ja jag vet inte, vi är rädd för att visa oss tror jag.  
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7.2 Analys av Tema 1  

Kvinnorna beskriver en hård värld, där kvinnor har en underordnad ställning och där 

sexuellt utnyttjande, våldtäkt och misshandel är en del av deras vardag i jakten på 

droger. Kvinnorna känner att samhället och deras omgivning dömer dem hårdare som 

kvinnliga missbrukare, och deras skam känslor är stora. Det här stämmer bra överens 

med vad Bergström (1998) skriver, att kvinnor har en lägre rang i den hierarkiska 

ordningen i missbruksvärlden, där männen står för de kriminella handlingarna och där 

kvinnan ofta får lov att prostituera sig, vilket upplevs som förnedrande av båda könen. 

Utifrån ett könsperspektiv kan man se en tydlig maktstruktur i missbruksvärlden, där 

mannen är norm och där kvinnan är den svaga och underordnade. Om man väljer att 

se det ur ett psykodynamiskt perspektiv, kan man tänka sig att kvinnorna känt sig 

oälskade eller bortstötta under småbarnsåren. Eftersom barnet så småningom 

definierar sig själv som individ genom modern eller någon annan viktig 

omsorgsperson, kan känslan av att vara bortstött eller oälskad påverka flickorna 

senare i livet gentemot sig själv och omvärlden. Man kan alltså tänka sig att kvinnorna 

har en känsla av att de inte är värda att älska och att deras liv saknar mening.  

 

7.3 Tema 2 - Könsrelationer i behandlingen 

Under det här temat beskriver de intervjuade kvinnorna sin relation till de andra 

kvinnorna och männen i behandlingen, samt betydelsen av behandlingspersonalens 

kön.  

 

7.3.1 Kvinnornas relation till männen i behandlingen 

Här beskriver kvinnorna en ambivalent känsla för männen i behandlingen. Samtliga 

intervjuade beskriver att de alltid har kommit väldigt bra överens med män och att de 

har föredragit att umgås med män framför kvinnor. De intervjuade berättar att de även 

under behandlingen har sökt sig till manliga gruppdeltagarna. Samtidigt beskriver två 

av kvinnorna att relationerna till männen lätt blir osunda, där kvinnor och män spelar 

på sexuella förhållanden. IP 1 beskriver detta på följande sätt:  
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Det blir … det blir nästan något falskt, Mm … ja jag vet inte, det blir 

någon sorts falsk relation, för att jag … det blir inte en sund relation det 

heller, utan hela tiden så kändes det som om det skulle vara någon, nästan 

en sexuell relation till dem jag tog kontakt med. Helst så hade jag väl 

nästan hoppas på att det skulle bli någonting, kanske just för att man inte 

får inleda en relation när man går i behandling, så det blir mycket 

intressant att göra det! (skratt).  

 

Kvinnorna tar även upp att männen kan upplevas som ”störande moment” och skapa 

olust och osäkerhet hos kvinnorna som har varit utsatta för sexuella övergrepp och 

misshandel. IP 2 får här sammanfatta hur en del kvinnor upplever behandlingen 

tillsammans med män: 

 

Ja, det har väl varit både bra och dåligt, jag har haft väldigt svårt med … 

jag blev väldigt störd av killar, eftersom jag har varit väldigt utsatt, jag 

har väldigt svårt, men jag fick ju lära mig att det finns ju snälla karlar. 

Jag fick en bra relation med vissa då, men sen så är det ju så här också, 

att när det blir mycket män i en behandling så tar de ganska stor plats, 

tjejerna liksom … ja det tar väldigt stor plats dom hörs mer och tar mer 

plats.  

 

7.3.2 Kvinnornas relation till andra kvinnorna i behandlingen 

Samtliga intervjuade beskriver att de har svårt att lita på andra kvinnor och att de 

överlag har haft lättare för att umgås med det motsatta könet. Informanterna beskriver 

att det finns en rädsla för att umgås med andra kvinnor och att de har förlorat tilliten 

till andra kvinnor under sitt missbruk. Under det aktiva missbruket har samtliga 

intervjuade endast umgåtts med män, informanterna tar även upp att de upplevt andra 

kvinnor som konkurrenter under sitt aktiva missbruk. Även om informanterna har 

fortsatt att söka sig till män under behandlingen, anser de att det är bra och nyttigt att 

få kontakt med andra kvinnor under behandlingen. En av kvinnorna uppger att hon 

önskar att det fanns mer kvinnor med i hennes behandlingsgrupp. Men 

sammanfattningsvis har kvinnorna svårt att ta kontakt med andra kvinnor, som IP 1 

ger exempel på här: 
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Mm … ja, jag försökte nog inte ens att få en riktig relation till de andra 

kvinnorna känner jag. Utan på behandlingen då, så sökte jag mig mer till 

killarna som gick där. För att det kändes på något sätt så enkelt, eftersom 

jag alltid har känt och tyckt så, och då var jag ju ny nykter och hade 

fortfarande svårt för tjejer, i dag är det annorlunda i dag umgås jag 

gärna med vissa utvalda tjejer … (skratt). 

 

Kvinnorna som deltagit i denna intervju har alla erfarenhet av att vara en minoritet 

som kvinna under behandlingen, men två av kvinnorna har tidigare erfarenhet av 

behandling på kvinnokollektiv. IP 3 beskriver sin oro för att behöva konfronteras med 

andra kvinnor på följande sätt: 

 

Ja, här är det ju bra, för vi är ju bara en tjej till då som är tjugo år yngre 

än mig. Och det fungerar jättebra, men när jag gjorde min primära 

behandling i Forsa så var vi tolv tjejer och det var jag jätterädd för. För 

ofta vi som är missbrukare eller … missbrukande kvinnor är rädd för att 

vara med andra kvinnor, för vi har umgåtts så väldigt bra med män. Jag 

har alltid kunnat prata bra med män och om jag har suttit på 

arbetsplatser så har jag varit en av killarna. Det har gått skitbra att prata 

med killarna, men att vara på behandling med bara kvinnor skrämde mig 

något otroligt.  

 

7.3.3 Betydelsen av behandlingspersonalens kön  

Det råder delade meningar mellan intervjupersonerna hur vida 

behandlingspersonalens kön har någon betydelse för kvinnorna under behandlingen 

eller inte. Två av de intervjuade har båda erfarenhet av tidigare behandling 

tillsammans med enbart kvinnor och kvinnlig personal och anser att det är en stor 

skillnad. Båda kvinnorna ansåg att det var lättare att öppna sig för den kvinnliga 

personalen, särskilt vad gällde den utsatthet som kvinnorna beskriver att de har varit 

med om. IP 3 beskriver det på följande sätt:  

 

 25



 … men på kvinnobehandlingen som jag gjorde tidigare, så var det ju 

bara kvinnor. Det var en … jag vet inte hur jag ska förklara det, men det 

var så omhuldat på något vis, kärleksfullt. Dom där fem veckorna där vi 

bara var kvinnor och bara kvinnlig personal. Vi tog hand om varandra 

och ja, det var liksom en annan … ja, vi grinade ihop och vi skrattade 

ihop och ja vi gjorde allting ihop.  

 

Däremot anser de kvinnor som endast hade erfarenhet av behandling i blandad 

könsgrupp att det inte spelade någon större roll om behandlingspersonalen bestod av 

män eller kvinnor, eller att det rent av kunde vara så att det var lättare att ta till sig vad 

den manliga personalen hade att säga. IP 1 uttrycker sig så här:  

 

(Tystnad) … nja … nej men däremot så hade den manliga personalen mer 

att ge mig, jag tog åt mig mer av vad den manliga personalen berättade 

eller sa till mig. 

 

7.4 Analys av Tema 2 

Kvinnorna beskriver en ambivalent känsla för männen i behandlingen. De säger att de 

kommer bättre överens med männen och att de alltid har gjort det, men samtidigt 

upplever kvinnorna männen som störande moment och att förhållandet till männen 

blir ett spel med känslor och sexualitet. Här kan man dra en parallell till vad Trulsson 

(1993) tar upp i sin studie, att kvinnor har svårt att koncentrera sig på behandlingen, 

när män är närvarande. Om man ser på det här som kvinnorna säger ur ett 

könsperspektiv, kan man tänka sig att kvinnorna söker sig till en man under 

behandlingen för att på det sättet trygga sin position i gruppen, han får bli hennes 

talesman.  

 

Kvinnorna beskriver att de har svårt att lita på andra kvinnor och att de sällan har 

umgåtts med kvinnor under sitt aktiva missbruk. Utifrån ett psykodynamiskt 

perspektiv menar man att kvinnor definierar sig själv i relation till andra. Här blir det 

viktigt för dessa kvinnor att bygga upp sunda och goda relationer till andra kvinnor 

under behandlingen, för att på så sätt stärka deras självbild som individ och kvinna. 

Om man väljer att se detta ur ett könsperspektiv, dvs. den hierarkiska ordningen där 
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mannen är norm och där kvinnan får en underordnad position i förhållande till 

mannen, kan man tänka sig att kvinnornas kanske enda sätt att utrycka någon form av 

makt i missbrukarvärlden går via sin sexualitet, vilket bidrar till att kvinnan ser de 

andra kvinnorna som rivaler. Det här är något som även avspeglar sig i Nötesjö & 

Tegborgs (1999) studie, där de menar att kvinnor har svårt att bryta sitt mönster på de 

mansdominerade institutionerna och att kvinnorna precis som i livet utanför 

institutionen, pressas in i rollen som sexualobjekt och känslomässig supporter till 

männen.  

 

Vad gäller betydelsen av behandlingspersonalens kön, anser två av kvinnorna som har 

erfarenhet av tidigare behandling på kvinnokollektiv att det är bättre med kvinnlig 

personal. Däremot anser de kvinnor som enbart har erfarenhet av blandad könsgrupp 

att det är bättre med manlig personal, då kvinnorna menar att den manliga personalen 

har mer att ge. Här kan man se att det råder delade meningar både bland de 

intervjuade kvinnorna i denna intervju, och även bland manlig och kvinnlig personal 

som intervjuats i Storbjörks (2003) forsknings rapport där den manliga personalen 

anser att det är bättre om män och kvinnor deltar i samma behandling och där en 

större andel av den tillfrågade kvinnliga personalen, anser att kvinnor bör behandlas 

separat. Samt att de krävs större kompetens att behandla kvinnliga klienter. Nancy 

Chodorow (1995, s 230) beskriver hur manligheten idealiseras och upphöjs och blir 

därmed åtråvärd. Hon menar att fastän fadern spelar en mindre framträdande roll i det 

dagliga samspelet blir han ofta idealiserad av sin hustru och barnen och tilldelas 

ideologisk överhöghet. Hon menar att detta beror på att han är mer frånvarande och 

tycks därmed ouppnåelig. Detta menar Chodorow bygger på mannens dominans som 

ligger till grund för hela samhället och dess organisation och traditioner. Det kan 

tänkas att kvinnorna med den här förklaringsmodellen anser att vad den manliga 

behandlingspersonalen säger är av större vikt. Samtidigt beskriver kvinnorna som har 

vistas på ett behandlingshem för bara kvinnor, att de var varmare och mer ombonat 

och att de hade lättare att vara uppriktiga och visa känslor. Det här kan i sin tur betyda 

att kvinnor har lättare att identifiera sig med andra kvinnor eftersom flickor redan från 

det primära stadiet identifierar sig med modern.  
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7.5 Tema 3 – Kön och maktstrukturer 

Under det här temat beskriver kvinnorna hur könstillhörigheten spelar en viktig roll 

under själva behandlingssamtalet och man tar även upp hur arbetsfördelningen mellan 

män och kvinnor har upplevts under behandlingen. Samt huruvida sexuella 

trakasserier har förekommit eller ej och hur detta har påverkat olika individer.  

 

7.5.1 Behandlingssamtalet 

Samtliga intervjupersoner anser att kvinnor har andra behov än vad män har i 

missbruksbehandlingen. Kvinnorna beskriver att de har saknat mer djupgående samtal 

som berör den utsatthet som många missbrukande kvinnor lever under. Kvinnorna 

beskriver även att det är svårt att bearbeta dessa upplevelser tillsammans med män. En 

av informanterna beskriver att det är svårt att genomföra behandlingen på ett 

helhjärtat sätt i en blandad könsgrupp, där mycket av fokus ligger på spelet mellan 

män och kvinnor. Hon uppger att hon ibland ångrar att hon inte valt ett renodlat 

kvinnokollektiv som behandlingsform. IP 2 beskriver i detta citat att hon blir som en 

annan person, när det finns män med i gruppen: 

 

Ja, jag tog inte upp … jag kan säga att jag blir väl som en liten annan 

person när det finns män med i gruppen, det blir som ett jävla rollspel på 

något sätt, eller då blev det så eftersom jag inte hade någon tillit. Jag tog 

ju inte alls upp det djupa som jag skulle vilja prata om, för det går jag i 

samtal om nu i efterhand, om våldtäkt och misshandel och så, för det har 

jag haft stora problem med nu i efterhand.  

 

Överlag upplever kvinnorna att de blir tagna på allvar i gruppdiskussioner där både 

män och kvinnor deltar, men samtidigt beskriver kvinnorna att männen tar större 

plats. Kvinnorna känner att de inte kan bearbeta de traumatiska händelser som de har 

varit med om under det aktiva missbruket, när män är närvarande. Här menar 

kvinnorna att männens utsatthet oftast skiljer sig från kvinnornas utsatthet under 

missbruket och att kvinnorna har behov av samtal som stärker kvinnors syn på sig 

själv. IP 4 beskriver att hon tror att kvinnor måste lära sig att tycka om sig själv och 

respektera sin egen kropp:  
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Ja det tror jag. Jag tror att det här med att, ja det har väl också att göra 

med det här att man använder sin kropp liksom. Att man behöver känna 

sig, alltså att man skall börja tycka om sig själv och inte använda sex för 

att få bekräftelse och sådana saker. Jag tror att det är en stor skillnad på 

killar och tjejer så, för killar gör andra saker för att få pengar, som 

kvinnor kanske inte gör, dom begår ofta mer brott och så där.  

 

7.5.2 Stereotypa könsroller 

På frågan om det finns några stereotypa könsroller eller uppdelade arbetsuppgifter 

mellan männen och kvinnorna i gruppen råder det delade meningar, en av 

informanterna beskriver att hon tror att det är individuellt och att det beror på 

personen i fråga. IP 1 beskriver det så här: 

 

Nä, jag tycker inte det, utan jag tycker att det blev så att man kunde mötas 

… och att man kunde intressera sig för varandras saker. Så jag tycker inte 

det.  

 

En av kvinnorna är däremot av annan åsikt och anser att hon ofta har varit den som 

hamnat i köket. Hon menar att detta delvis har berott på henne själv, att hon som 

kvinna har tagit åt sig den uppgiften, men att personalen heller inte har sett till att det 

blivit en jämnare fördelning av arbetsuppgifterna. IP 3 beskriver detta på följande sätt: 

 

Som här då, efter som det här är ett kollektivt boende, så delar vi på olika 

sysslor som städning och köks ansvar. Och jag har märkt att jag faller lätt 

in och får ha köket. Och eftersom jag har varit här en period tidigare och 

tagit ett återfall och kommit tillbaka, så har jag den här gången sagt ifrån 

köket. Jag försöker att inte kliva in i köket för att då tar jag över där, då 

blir det mitt liksom som kvinna, för att jag kan.   
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7.5.3 Sexuella trakasserier 

En av informanterna berättar att det var en kvinna under hennes behandlingstid som 

blev väldigt utsatt av en manlig deltagare och att detta ledde till att kvinnan avbröt sin 

behandling. IP 1 beskriver händelsen i detta citat: 

 
Ja det var ett fall under behandlingen, där det var en kille som höll på 

hela tiden mot en tjej, han var väldigt fräck i munnen och var så mot alla 

men det var just en tjej som tog väldigt illa vid sig av det där, och hon 

hoppade ju av behandlingen till slut.  

 

De andra informanterna beskriver att det är vanligt att killarna har en jargong där de 

slänger ur sig saker som kanske inte är så allvarligt menat, men att personalen 

försöker att bryta när detta inträffar i gruppen. IP 2 ger ett exempel i följande citat:  

 

Jag kan säga så här, att överlag så är det en jävla jargong på killar så 

där tycker jag, dom slänger ur sig saker och uttrycker sig … men kanske 

inte så allvarligt menat, men det där är så vanligt överallt tycker jag, men 

inte så allvarligt menat. Jag vet att den första behandlingen jag var på så 

sa personalen till om det där, för man skall ju vårda språket också.  

 

7.6 Analys av Tema 3 

Samtliga kvinnor som deltagit i denna studie, anser att kvinnor har andra behov än 

vad män har i missbruksbehandlingen. Kvinnorna önskar mer djupgående samtal där 

de kan bearbeta de många traumatiska händelser som de varit med om under det 

aktiva missbruket. Kvinnorna menar att det är svårt att prata om den utsatthet som 

missbruket fört med sig, när det är män med under behandlingen. Att kvinnor med 

missbruksproblematik har andra behov i sin behandling är något som även Storbjörk 

(2003) har funnit i sin rapport, där majoriteten av den tillfrågade 

behandlingspersonalen ansåg att kvinnor med missbruksproblematik har större behov 

av samtals terapi, då kvinnor är utsatta på ett annat sätt under sitt aktiva missbruk än 

vad männen är. Här menar man att kvinnor även har större behov av att lära sig att 

umgås med personer av samma kön. Utifrån ett könsperspektiv blir det lättare att 
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förstå att kvinnor som levt under förtryckta förhållanden under en längre tid, har 

behov av att bygga upp sig själv till en oberoende och stark individ. Men att det blir 

svårt att genomföra i en blandad könsgrupp, där kvinnor även under behandlingen 

hamnar i en underordnad ställning till männen och där behandlingsprogrammet oftast 

är utformat utifrån de manliga behoven, eftersom männen är i majoritet på de 

könsblandade institutionerna.  

 

Beträffande könsroller eller inlärda könsmönster, fick de intervjuade kvinnorna svara 

på om de ansåg att de dagliga sysslorna eller olika aktiviteter som förekommer under 

vistelsen på institutionen är uppdelad utifrån könstillhörighet. Här svarade de flesta 

kvinnor att de ansåg att män och kvinnor kunde mötas och att de kunde intressera sig 

för varandras saker. Medan IP 3 uttryckte att hon av någon andledning alltid var den 

som hamnade i köket och att detta berodde både på henne själv som tog åt sig 

arbetsuppgiften men även på personalen som inte såg till att arbetsfördelningen blev 

jämnare. Kvinnorna spelar även på andra gamla könsroller, där kvinnan gör allt för att 

behaga männen och får därmed svårt att koncentrera sig på själva behandlingen, det 

här är något som även Nötesjö & Tegborg (1999) tar upp i sin studie, där de menar att 

kvinnorna tycks ha pressats in i en nästan överdriven, gammaldags könsroll där de 

klär sig och sminkar sig för att behaga männen. Här kan man se på männens och 

kvinnornas olika könsroller ur ett psykodynamiskt perspektiv, där man menar att 

flickor fostras till att bli mödrar, alltså till att vårda andra för att på det viset fylla 

modersfunktionen och att pojkar fostras till att bli självständiga individer. Chodorow 

(1995, s 48) menar att flickor identifierar sig med sina egna mödrar under uppväxten 

och denna identifikation gör en flicka till sin mors avbild. Men man kan även välja att 

se på rollteorin ur ett mer feministiskt perspektiv, där man kan tänka sig att kvinnans 

modersfunktion bidrar till att hennes underordnade ställning bibehålls och att mannen 

på det sättet kan fortsätta att utöva sin makt över kvinnan.  

 

På frågan om kvinnorna upplevt sexuella trakasserier, beskriver IP 1 att hon har varit 

med om att en kvinna var så pass utsatt under behandlingstiden av en manlig klient att 

kvinnan avbröt sin behandling. IP 2 beskriver att männen har en jargong, men att det 

inte är så allvarligt menat. Här anser författaren till denna c-uppsats att männens 
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jargong och sexuella anspelningar i högsta grad påverkar kvinnorna negativt vad 

gäller att kunna koncentrera sig på behandlingen. Här gäller det att personalen är 

uppmärksamma på den så kallade jargongen under behandlingen och att personalen är 

insatta i könsfrågor och den maktstruktur som råder mellan manliga och kvinnliga 

missbrukare. Det blir med andra ord viktigt att personalen vågar se den kvinnliga 

underordning som faktiskt råder i missbruksvärlden. Detta är något som även 

Trulsson (1993) tar upp i sin studie, där hon menar att det finns en okunskap och en 

rädsla för att tala om sexualitet och om kvinnors underordning, vilket Trulsson anser 

leder till att kvinnorna inte får den hjälp som de behöver. Här anser författaren till 

denna c-uppsats att den generella kvinnliga underordningen blir tydlig, där mannen är 

norm, både i form av manlig klient men även i form av många mannliga behandlare, 

eller att behandlingsformen är uppbyggd av män för män. Vilket innebär att 

kvinnornas behov inte blir synliggjorda.  

 

8 Diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas och tolkas de empiriska resultaten av den valda studien, 

där syftet med studien var att belysa hur kvinnor med missbruksproblematik upplever 

sin missbruksbehandling i en blandad könsgrupp.  

 

8.1 Sammanfattning av de empiriska resultaten  

Samtliga intervjupersoner anser att kvinnor har andra behov än vad män har i 

missbruksbehandlingen. Kvinnorna beskriver att de har saknat mer djupgående samtal 

som berör den utsatthet som många missbrukande kvinnor lever under. Kvinnorna 

beskriver även att det är svårt att bearbeta dessa upplevelser tillsammans med män. 

När kvinnorna beskriver sitt liv som missbrukande kvinna, är det en mörk och 

underordnad värld som kvinnorna beskriver, där sexuellt utnyttjande och misshandel 

är ett vanligt inslag i deras vardag. Kvinnorna beskriver att de upplever att samhället 

dömer missbrukande kvinnor hårdare än manliga missbrukare och att deras 

skamkänsla därav är större. Kvinnorna har ambivalenta känslor inför männen i 

behandlingen, de föredrar att umgås med män, men upplever samtidigt att männen 
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kan vara störande under behandlingen och att de tar för stor plats. Samtliga kvinnor 

beskriver att de har svårt med tilliten till andra kvinnor, men att detta är något som de 

önskar ändra på. Även om informanterna har fortsatt att söka sig till män under 

behandlingen, anser de att det är bra och nyttigt att få kontakt med andra kvinnor 

under behandlingen.  Kvinnorna beskriver att de har behov av att lära sig att tycka om 

sig själv och att respektera sin egen kropp. Två av de intervjuade kvinnorna som även 

har erfarenhet av tidigare behandling tillsammans med enbart kvinnor och kvinnlig 

personal, anser att det är en stor skillnad på den behandlingsformen och på att 

genomgå en behandling tillsammans med män och manlig personal. Dessa kvinnor 

anser att det är lättare att öppna sig för den kvinnliga personalen, särskilt vad gällde 

den utsatthet som kvinnorna beskriver att de har varit med om. Kvinnorna beskriver 

att det är vanligt att killarna har en viss jargong, där sexuella trakasserier kan 

förekomma.  

 

Kommentar: Här tolkar författaren att kvinnorna ger uttryck för att det finns ett 

större behov av enskilda samtal eller särskilda kvinnogrupper. Där kvinnorna ges 

utrymme och där de kan bearbeta de trauman som de varit med om under sitt aktiva 

missbruk. Eftersom missbruksvärlden har en tydlig hierarkisk ordning där mannen är 

överhuvud över kvinnan som står betydligt lägre i rang, tvingas kvinnor ofta in i 

prostitution eller annat sexuellt utnyttjande. Här blir det extra viktigt att kvinnorna 

även vårdas vad gäller den själsliga biten, så att kvinnorna kan lära sig att acceptera 

sig själva som en hel individ. Kvinnorna nämner även att det är lättare att öppna sig 

för kvinnlig personal när det handlar om känsliga ämnen. Det här tyder på att det är 

viktigt med kvinnlig personal med specialkompetens för att kunna handskas med så 

pass tunga bitar som dessa kvinnor har med sig in i behandlingen. Den traditionella 

missbruksbehandlingen är många gånger utformade för män som även är en majoritet 

i gruppen, här har författaren svårt att se hur kvinnors behov skall kunna tas tillvara. 

Kvinnorna beskriver att det lätt blir ett sexuellt spel mellan män och kvinnor som 

deltar i samma behandling. Här kan man fråga sig hur kvinnorna och männen med för 

den delen, ska kunna koncentrera sig på själva behandlingen. Författaren till denna c-

uppsats anser med tanke på det empiriska resultatet att kvinnor med 

missbruksproblematik, har behov av att stärka sig själva, på ett mer djupgående sätt 

och att det inte räcker med att konstatera att missbruket är en sjukdom. De intervjuade 

kvinnorna i denna studie har berättat om svåra övergrepp som enligt författarens 
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mening, är så pass svåra att dessa kvinnor behöver specialkompetens för att kunna 

bearbeta dessa trauman. Här kan man tänka sig att kvinnor med missbruksproblematik 

inte riktigt tas på allvar vad gäller sexuellt utnyttjande och våldtäkter. 

Sammanfattningsvis tyder kvinnornas berättelser på att det finns ett stort behov av 

specialiserad kvinnoinriktad missbruksbehandling. Författaren till denna c-uppsats 

tror dock att problemet är att de ofta finns skäl för missbrukande kvinnor att välja 

behandling i närområdet, men att det sällan finns kvinnokollektiv där. Vilket innebär 

att kvinnorna många gånger väljer att delta i en blandad könsgrupp för att slippa bo på 

annan ort då kvinnans eget hem eller närhet till barn eller sambo verkar vara 

avgörande. En annan förklaring kan vara att kvinnorna föredrar att behandlas 

tillsammans med män, eftersom de uttrycker att de har svårt att umgås med andra 

kvinnor och att de saknar tillit till andra kvinnor.  

 

8.2 Metodens för- och nackdelar 

Brister i denna studie har varit att författaren har haft svårt att få tag i tidigare 

forskning där man har undersökt hur kvinnor ser på sin behandling i en blandad 

könsgrupp. Det har varit betydligt lättare att hitta forskning som belyser kvinnors syn 

på behandlingshem för enbart kvinnor. Valet att använda den kvalitativa metoden, har 

varit en bra metod, då man på det sättet kommer närmare de som skall intervjuas 

jämförelsevis med den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden där man 

använder sig av personliga intervjuer, innebär samtidigt att forskaren kan förklara vad 

som menas med de olika frågorna om så behövs. Att kvinnorna som enbart hade vistas 

på behandlingshem för båda könen, inte var särskilt insatta i könsfrågor, kan vara en 

nackdel, då många ansåg att frågorna var lite konstiga. Fördelen däremot kan vara att 

kvinnorna på det här sättet inte var påverkade av behandlingshemmets rådande ideal, 

om manligt och kvinnligt i samma utsträckning, då detta inte var något som 

diskuterades i någon större utsträckning. Det hade varit intressant att göra en 

jämförelse mellan de behandlingshem som behandlar både män och kvinnor med de 

behandlingshem som enbart behandlar kvinnor. Det har författaren på sätt och vis 

kunnat göra med hjälp av tidigare forskning från behandlingshem med enbart 

kvinnliga patienter/klienter, men det skulle ha varit intressant att göra en egen 

empirisk studie på området.  
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har författaren valt att avgränsa studien genom att endast göra 

intervjuer med kvinnliga missbrukare, för att på så sätt försöka belysa deras situation i 

en behandlingsform, där både män och kvinnor deltar i samma grupp. Här anser 

författaren att det vore av intresse att även undersöka hur männen i dessa grupper 

känner inför att genomgå en missbruksbehandling tillsammans med kvinnor. Det här 

är något som författaren har saknat i tidigare studier som gjorts.  

 

8.4 Slutkommentar 

Syftet med denna studie var att belysa hur kvinnor med missbruksproblematik ser på 

sin behandling tillsammans med män. Genom att de intervjuade kvinnorna delade 

med sig av sina erfarenheter, fick författaren möjlighet att uppfylla detta syfte. Det 

visade sig att tre av de intervjuade kvinnorna hade varit utsatta för sexuella övergrepp, 

våldtäkter och misshandel och blivit väldigt nedvärderade som kvinnor i sitt aktiva 

missbruk. De känsligaste bitarna kom fram då kvinnorna inledningsvis fritt fick 

berätta hur de upplevde sitt liv som missbrukande kvinna. Den här delen var något 

som författaren ansåg var en viktig del att redovisa, då detta hjälper oss att förstå hur 

kvinnorna kan relatera till männen i behandlingssituationen. Intervjupersonerna i 

denna studie har många likheter med de kvinnor vars berättelse har skildrats i den 

tidigare forskningen som författaren har tagit del av. T ex. att kvinnorna har svårt med 

tilliten till andra kvinnor och att de hellre umgås med det motsatta könet. Kvinnorna 

beskriver även i denna studie att de anser att män tar större plats under de 

gemensamma samtalen under behandlingen och att kvinnorna inte känner sig synliga 

på samma sätt när de behandlas tillsammans med män. Här instämmer författaren helt 

med vad Karin Trulsson skriver:  

 

De missbrukande kvinnorna hör till de mest utsatta grupperna i 

samhället. Den kunskap som vuxit fram genom undersökningar, talar ett 

tydligt språk. Att i den behandling som tidigare erbjudits kvinnor i 
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blandade kollektiv, har det varit lite som passat kvinnors behov. Mycket 

av de förtryck som mött kvinnorna i missbruksvärlden har även funnits 

inne på behandlingshemmen. Många kvinnor talar om att de har avbrutit 

sin behandling eller att de inte har vågat söka behandling. Kvinnans 

dubbla roller som missbrukare och mamma har inte fått stort utrymme 

(Trulsson, 1993, s 9).  

 

Författaren vill tacka kvinnorna som har ställt upp på att bli intervjuade i 

denna studie, utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

Sist men inte minst vill författaren tacka sin handledare, Stefan Wiklund, 

Tack!  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor: 
 
Tema 1 Kvinnors behov  
 
Kan du berätta för mig hur det är att vara kvinna och missbrukare?  
 
Tror du att kvinnor har andra behov i sin missbruksbehandling, än vad män har? 
 
Kan du beskriva din relation till de andra kvinnorna i gruppen? 
 
Hur upplever du din relation till männen i gruppen? 
 
Har det någon betydelse för dig om behandlingspersonalen består av män eller 
kvinnor?  
 
Tema 2 Könsaspekter i behandlingen  
 
Anser du att personalen behandlar män och kvinnor lika?  
Om NEJ: På vilket sätt utmärker det sig?  
 
Finns det några stereotypa ”roller” eller arbetsuppgifter inom gruppen som utmärker 
sig utifrån att man är man eller kvinna? T ex. När ni har olika aktiviteter är dessa 
tydligt uppdelade utifrån kön? 
 
Finns det saker som man undviker att prata om när det finns män i gruppen? 
 
Har du stöt på män i behandlingen som du har haft en tidigare relation till? 
Om JA: Hur har det påverkat dig? 
 
Har ni någon gång under behandlingen diskuterat könsfrågor?  
 
Tema 3 Maktstruktur  
 
Känner du att du blir tagen på allvar när det är gruppdiskussion, där både män och 
kvinnor deltar? 
 
Kan du beskriva någon situation där du har känt att du inte blivit tagen på allvar på 
grund av att du är kvinna? 
 
Har du eller någon du känner i gruppen blivit utsatt för sexuella trakasserier från 
andra gruppdeltagare under behandlingen? 
 
Upplever du att det ofta är samma personer som pratar i gruppsammanhang eller är 
det varierande?   
 
Tycker du att det har varit en jämn fördelning mellan antalet män och kvinnor i 
behandlingen? 
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