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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på att med ett genusperspektiv belysa stödboendepersonals syn på 

missbruksproblematik och sitt arbete. Två boenden i Norrlandsregionen valdes ut. Ett av 

boendena blev det primära boendet som undersöktes mer djupgående och det andra boendet 

användes för att få en annan infallsvinkel. 

Studien har en abduktiv ansats och kvalitativa intervjuer användes som utgångspunkt. Fem 

individer med socionomutbildning intervjuades. Dessa arbetade på stödboenden för 

missbrukare i en större kommun i Norrlandsregionen. 

Resultaten visade på att kvinnor var mer utsatta än män i missbruket. Kvinnorna framställdes 

som sköra individer som behövde skyddas. En missbrukande kvinna blev hårdare bedömd av 

samhället och därmed dubbelt utsatt. Arbetet med de olika könen såg olika ut på vissa punkter. 

På boendet för kvinnor sågs återfall som en naturlig del av tillnyktringsprocessen medan det på 

det manliga boendet var nolltolerans mot återfall. På det kvinnliga boendet fanns det endast 

kvinnlig personal. Detta förklarades genom att män skapade oro bland kvinnorna. Personalen 

eliminerade denna oro samt riskmoment genom att inte anställa män.  

I det stora hela skulle man kunna beskriva den sammanfattade bilden av missbruk och 

missbruksproblematik som något som skulle kunna drabba alla oavsett kön, klass och etnicitet 

enligt stödboendepersonalen. Majoriteten av intervjupersonerna såg missbruket som ett 

sjukdomstillstånd men det sågs också som ett tillstånd som framkom som en brist på 

skyddsaspekter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 
Vi skulle först och främst vilja tacka våra deltagare från de medverkande stödboendena, tack 

vare er kunde denna studie genomföras. Det har varit riktigt givande att få intervjua var och en 

av er. Intervjuerna har lett till många tankar och känslor men framförallt till ny kunskap och vi 

uppskattar ert deltagande jätte mycket. 
 
Eftersom vissa intervjuer hölls på stödboende B vill vi tacka all boendets personal samt de 

boende som lät oss få en inblick i deras miljö och vardag. Vi tackar och uppskattar också det 

gästvänliga bemötande som vi fick från stödboende A’s intervjuperson då vi genomförde 

intervjun i personens hem. 
 

Vi vill också tacka vår handledare Marek Perlinski som under skrivprocessens gång gett oss 

mycket värdefulla tips samt med sitt stöd bidragit till ny kunskap inom områdena genus och 

missbruk. Jättestort tack för att du uppmuntrat och inspirerat oss under vägen och att du gett 

oss mod att våga prova nya tekniker. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra. Under skrivandets gång har vi haft intressanta diskussioner och 

synpunkter kring all ny kunskap som arbetet allteftersom genererat. Att kunna använda 

varandra som bollplank och acceptera samt förstå varandras olika synsätt på viktiga ämnen 

såsom genus och missbruk har lett till en starkare relation och ett bra arbetssätt! Under 

processens gång har vi kunnat ta tillvara på varandras starka och svaga sidor, genom att tillföra 

dessa på rätt sätt i arbetet har vi tillsammans kunnat skapa något som vi nu stolt kan presentera 

för er läsare. 

 

Jenny Engman, Amanda Kangastie och Hanna Ringdahl 

Umeå Maj 2017 
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1. Inledning 
 

Kommunerna har ansvar för att de enskilda ska få det stöd och den hjälp som de behöver, detta 

enligt socialtjänstlagen 2 kap 1§ (2001:453) (SoL). Antalet individer med missbruk som vårdas 

i frivillig institutionsvård enligt SoL har ökat mellan åren 2014 och 2015. Ökningen har gått 

från 1908 till 2033 personer. Det har även skett en ökning i tvångsvård enligt lagen (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) från 342 till 378 personer under samma period. 

Andelen kvinnor var däremot lägre i den frivilliga vården än i tvångsvården. Ökningen av 

tvångsvårdade har uppmätts till hela 51 procent sedan år 2005 medan en minskning på 25 

procent har skett inom den frivilliga institutionsvården, detta enligt Socialstyrelsen (2016).  

 

Mellan åren 2014 och 2015 har en minskning på 2 procent skett gällande beviljad öppen insats 

enligt SoL. Fler män än kvinnor fick beviljat behovsprövade öppna insatser under 2015. 

Skillnaden var stor då hela 69 procent var män och endast 31 procent var kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2016). Socialnämndens ansvar beskrivs i 5 kap. 9 § SoL som innebär att se till 

att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma 

ifrån missbruket. Detta ska planeras med individen själv. Socialtjänsten kan bevilja den 

missbrukande individen bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL. Något av stöden som kommunens 

socialtjänst kan erbjuda är insatser som exempelvis stödboenden. Det finns stödboenden som 

är riktade till både kvinnor och män. Fokus för denna studie har dock varit boenden som riktade 

sig uteslutande till kvinnor eller män.  

 

Forskningsfältet kring missbruksvård lägger inte så mycket fokus på behandlingspersonalen 

utan mer på missbrukaren själv och deras syn på sin situation (Mattsson, 2010). Detta är 

intressant eftersom boendepersonalens syn och värderingar är minst lika viktiga för en god vård 

av personer i missbruk. Fokus för denna studie är därför att undersöka personalens syn på 

missbruksproblematik och sitt eget arbete. Genom att använda ett genusperspektiv på detta så 

hoppas vi kunna synliggöra eventuella föreställningar om kön i det stödjande arbetet med 

kvinnliga missbrukare.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Den övergripande ambitionen ligger i att undersöka vilken syn som finns på kvinnor i missbruk. 

Syftet är därför att med ett genusperspektiv belysa stödboendepersonals syn på 

missbruksproblematik och sitt arbete i Norrlandsregionen. Det finns en idé om att 

föreställningar kring genus och missbruk går hand i hand. Därför hoppas vi att genom studien 

kunna öka förståelsen kring hur det stödjande arbetet fungerar inom dessa områden.  
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Frågeställningarna som används i studien är följande: 

 

 Vilka föreställningar/attityder finns bland personalen gällande genus? 

 Hur ser personalen på missbruksproblematik? 

 Hur arbetar personalen med män/kvinnor som har missbruksproblematik? 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs det för teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning inom 

områdena missbruk och genus. Dessa två delar vävs till stor del ihop i den tidigare forskningen. 

De teoretiska utgångspunkterna kommer att presenteras i följande ordning. Först kommer Hiltes 

(1996) förklaringsmodeller att presenteras. Därefter kommer även stämplingsteorin, 

radikalfeministisk teoribildning, genusteorin och empowerment. Förklaringsmodellerna som 

Hiltes (1996) presenterar ger en beskrivning av hur man genom olika vokabulär kan förklara en 

persons ingång i missbruket. Stämplingsteorin handlar om det avvikande beteendet och kan 

därför främst relateras till hur en manlig/kvinnlig missbrukare kan bli stämplad av samhället 

genom att de avviker från normen. Den radikala feministiska teoribildningen, relateras främst 

till hur det patriarkala systemet har och fortfarande genomsyrar samhället. Till den feministiska 

teoribildningen hör empowerment som ger en bild av hanteringsstrategier. Genusteorin lägger 

fokus på den underordnade kvinnan. Kvinnan ses inte som betydelsefull då hon inte är en man. 

 

Den tidigare forskning som finns inom områdena genus och missbruk har inhämtats genom 

litteratur från författare med kunskap inom områdena, såsom Hilte och Mattsson. Däremot har 

det funnits intresse för att se hur attityder om missbruk ser ut internationellt och därför har 

litteratur om detta också varit relevant till den tidigare forskningen. I denna del tas fyra avsnitt 

upp: “Missbruk och den sociala konstruktionen kön”, “Kvinnor i missbruksvården”, “Tidigare 

studie med genusperspektivet på missbruksvård” och ”Socialarbetares attityder i mötet med 

missbrukare”.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter: 
 

2.1.1 Förklaringsmodeller/vokabulärer: 

 

Det finns olika sätt att förklara varför en person hamnar i ett missbruk enligt Hilte (1996). Han 

beskriver fyra olika former av förklaringsmodeller: mognads vokabulär, sjukdoms vokabulär, 

det rationella valets vokabulär och det sociala arvets vokabulär. Enligt mognads vokabulären 

läggs förklaringen vid att individen är omogen och har ett ungdomligt oförstånd. Sjukdoms 

vokabulären beskriver missbruket som ett sjukdomsliknande tillstånd. Det rationella valets 

vokabulär beskriver missbrukaren som en kapabel människa som själv vill och valt missbruket. 

Det är för missbrukaren endast rationellt att sluta ifall nackdelarna väger tyngre än fördelarna. 

Det sociala arvets vokabulär handlar om att individerna föds och fostras in i missbruket genom 

att leva i social misär (Hilte, 1996). 
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2.1.2 Stämplingsteori 
 

Det finns tre definitioner av ett avvikande beteende enligt Becker som är upphovsmannen till 

stämplingsteorin. Den första definitionen är den statistiska som beskriver att beteenden som 

inte överensstämmer med normen i samhället leder till avvikande beteenden. Den andra 

definitionen är den patologiska som fokuserar på ett sjukdomstänk och utgår från detta när 

missbruk och kriminalitet ska förklaras. Missbruk och kriminalitet ses alltså som symptom på 

fysiska och psykiska sjukdomar enligt denna definition. Enligt Becker är den tredje definitionen 

den regel orienterade. Denna innebär att man avviker då man inte klarar av att följa en viss 

grupps uppsatta regler (Becker i Hilte, 1996). 

 

Det finns andra tolkningar av stämplingsteorin av andra sociologer, exempelvis Frank 

Tannenbaum (Hilte, 1996). Hans beskrivning av avvikandet är att det är en utdragen och 

sammansatt process och utgår från en primär samt sekundär avvikelse. Begreppen bygger på en 

skillnad mellan avvikelsens grundläggande och verksamma orsaker. När det avvikande 

beteendet förklaras blandas de två orsakstypena ofta ihop. När man primärt avviker så beror 

detta enligt Tannenbaum på sociala, kulturella, psykologiska och fysiologiska faktorer. Den 

primära avvikelsen anses vara oönskad men trots detta så får den obetydliga konsekvenser när 

det gäller avvikarens ställning och självinsikt. Däremot ses ett avvikande beteende som en 

normal företeelse i det vardagliga livet. Den avvikande handlingen normaliseras alltså. Den 

sekundära avvikelsen används av avvikaren själv som ett försvar mot eller för att anpassas till 

de problem som uppstår vid stigmatisering. Avvikaren hamnar ofta i ett moraliskt dilemma som 

påverkar det sociala, detta på grund av sitt avvikande beteende och samhälleliga reaktioner 

(Hilte, 1996). 

 

Vidare beskriver Hilte (1996) stämplingsteorins starka och svaga sidor. De starka sidorna är 

själva beskrivningen av hur det avvikande blir till samt hur den avvikande handlingen 

definieras. Kravet för ett avvikande beteende är förutom individens egna handlande att personer 

eller grupper stämplar en viss handling som avvikande genom uppsatta regler. Den väsentliga 

bristen i stämplingsteorin är att den primära avvikelsen inte uppmärksammas lika mycket som 

den sekundära avvikelsen. Det som aldrig framgår när någon individ blir stämplad är hur dessa 

levt innan och hur deras tidigare liv bidragit till stämplingen. Stämplingsteorin blir alltså blind 

för strukturella och historiska förhållanden. 

 

2.1.3 Radikalfeministisk teoribildning 
 

Mannen har enligt feministisk teoribildning varit normen under flera hundra år. Kvinnan har 

därmed haft en sekundär roll och position i samhället, hon har varit avvikande och annorlunda 

jämfört med mannen i flera olika avseenden. Vi lever än idag i ett samhälle med patriarkala 

maktstrukturer där genusordningen fortfarande är avgörande vad gäller livsvillkor för de flesta 

kvinnor respektive män. 
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Könsförtrycket i samhället blir ännu mer komplicerat av att det finns klassförtryck och etniskt 

förtryck. Detta blir tydligt när medelklasskvinnor, arbetarklasskvinnor och kvinnor från mer 

utsatta grupper möts i klient och patientrelationer. De normer som medelklasskvinnorna har, 

hur de kommunicerar och handlar är något som kan leda till förtryck över de underordnade 

grupperna. Detta genom att kvinnorna i underläge inte får möjlighet att uttrycka sin vilja, sina 

ambitioner och handla utifrån sina egna perspektiv. När det diskuteras om makt och kontroll i 

vardagslivet gäller det alltså inte enbart mellan könen utan även mellan olika klasser och 

grupper av kvinnor. När missbrukande kvinnor i drogmissbruk och i behandling studerats 

visade det sig att dessa kvinnor varit mycket utsatta. De utsattes ofta för våld i parrelationer 

eller makt och kontroll i många typer av behandling men även andra förtryck. 

Uppmärksammandet av klass och könsförtryck har därför haft en viktig påverkan på dessa 

kvinnor. Det som blev väsentligt i kvinnornas liv för att kunna leva ett värdigt liv var att ta 

tillbaka makten över det, detta gjorde dem genom att genomgå en empowermentprocess (Hedin, 

2005). 

 

Radikalfeminism är feministisk inriktning som betonar förtryck mot kvinnor i samhället och att 

dessa beror på patriarkatet. Det finns skilda åsikter inom radikalfeminismen om vad denna 

skillnad beror på. Vissa hävdar att den är biologisk medan andra menar att dessa skillnader är 

skapade utav historien och samhället. Trots att åsikterna skiljer sig om vad olikheterna mellan 

män och kvinnor beror på så finns flera ömsesidiga åsikter om patriarkatet. En kvinna förtrycks 

som följd av hennes kön och detta är den största orsaken till just förtrycket. En annan instans 

som kvinnan blir förtryckt i är även i hemmet och inte enbart i samhället 

(Nationalencyklopedin, 2017).   

 

Radikalfeminismen är kritisk mot patriarkatet på grund av hur de ser på könsroller. Patriarkat 

definieras som ett sexuellt maktsystem där mannen är i överläge i ägandet av makt och 

ekonomiska fördelar. Patriarkatet är den manliga hierarkiska ordningen som finns i samhället. 

Det patriarkala systemet upprätthålls dels via äktenskap och familj, samt även genom 

könsfördelningen i arbete och samhälle. Könsroller anses vara en komponent av makt och 

förtryck. (Eisenstein, 1999)   

 

2.1.4 Genusteorin 

 

Genusteorin uppkom av Hirdman som är en professor vid Stockholms universitet. Enligt 

Hirdman (2001) är genus ett begrepp som beskriver hur vi rekonstruerar och konstruerar typiskt 

kvinnligt och manligt. Hirdman (2001) menar att kultur och kontext påverkar det sociala könet 

vilket hon anser är det som ifrågasätter vad som är manligt och kvinnligt. Det finns något som 

Hirdman (2001) benämner vid genuskontrakt, detta beskriver att ansvarstagaren och försörjaren 

i hushållet är mannen medan kvinnan erhåller rollen som uppfödare och beroende av 

mannen.  Med genuskontrakt menas alltså det som alltid har varit och som alltid kommer att 

vara, så länge ingen förändring sker. Genom att skilja på kvinnliga och manliga könsbundna 

beteenden så upprätthåller man genuskontraktet.  
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I samhället är mannen normen och kvinnan är den som avviker. Hirdman (2001) menar att 

skillnaden som görs mellan könen inte är något naturligt och därför inte heller ska behandlas 

som sådan. Själva essensen i genusteorin är att en kvinna inte är medräknad i diskussioner, hon 

är inte betydelsefull på grund av att hon inte är en man. Utifrån genusteorin kommer resultatet 

att mannen och kvinnan kommer ifrån olika släkten samt att dessa två inte går att jämföra med 

varandra (Hirdman, 2001).  

 

2.1.5 Empowerment 
 

När man har ett empowermentperspektiv så är tron på människors styrkor och möjligheter det 

centrala. Personen har inflytande över sitt eget liv och känner att denne kan påverka detta på ett 

positivt sätt (Björling, 2005). Begreppet har tillkommit i behandlingsplanering för kvinnor som 

känt hjälplöshet och varit utsatta för trauma (Scheffel-Birath et al., 2005). 

 

Kvinnors självkänsla kan bli stärkt genom empowering. Detta har lett till nya förhållningssätt 

för hur kvinnorna hanterar nära relationer men kvinnorna får också en balans mellan sin egen 

hälsa och omhändertagandet av andra. Kvinnorna kan med hjälp av empowering se sitt liv i ett 

nytt sammanhang. När kvinnorna ser sitt liv i ett nytt sammanhang förbättras deras livskvalité 

i och med att de lär sig att se sina resurser och problem (Scheffel-Birath et al., 2005). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Missbruk och den sociala konstruktionen kön 

 

Det finns olika synvinklar inom det sociala behandlingsarbetet. I arbetet med drogmissbrukare 

utgår dessa synvinklar från normativa uppfattningar samt socialt godkända personligheter 

menar Hilte (2005). Socialtjänsten arbetar alltså med att normalisera drogmissbrukare så att de 

passar in i det samhälleliga förutbestämda normerna, om hur män och kvinnor bör vara. 

Mattsson beskriver hur traditionella föreställningar präglar det sociala arbetet med missbrukare. 

Det som anses normalt för män är inte normalt för kvinnor och vice versa (Mattsson i Hilte, 

2005). 

 

Den ideala bilden som samhället ger av kvinnan är exempelvis en kvinna med kontroll som tar 

hand om hemmet (Trulsson, 2005). Även Elvin-Nowak och Thomsson (2012) har en liknande 

uppfattning som Trulsson (2005). De beskriver hur kvinnor förväntas ta ansvar men att de i 

övrigt betraktas som oviktiga. För män är det tvärt om. De förväntas vara viktiga utan att behöva 

ta samma ansvar som kvinnan. Kvinnor i missbruk är då raka motsatsen till en kvinna med 

kontroll och passar därmed inte in i det stereotypa idealsamhället (Trulsson, 2005). 

 

I samhället används biologin för att försvara normer i samhället, det leder till att kvinnor utesluts 

och män ursäktas. En mans biologi används som ursäkt när det gäller socialt oaccepterade 

normer. Elvin-Nowak & Thomsson menar däremot när det kommer till kvinnan går det inte att 
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använda biologin som ursäkt. I mäns fall används deras biologi som en ursäkt i och med att 

deras hormonnivåer påverkar dem till deras olika handlande (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2012). 

 

Ordet genussystem är ett begrepp som tar upp vad det innebär att vara kvinna eller man. 

Samhället ses som ett patriarkalt system som bedömer människor efter deras kön. Männen är 

inte bara överordnade kvinnor, de tilldelas även mer resurser och respekt än kvinnor. Både män 

och kvinnor anpassar sig efter och upprätthåller denna bild (Elvin-Nowak & Thomsson, 2012). 

 

2.2.2 Kvinnor i missbruksvården 
 

När det handlar om kvinnor i missbruk anses det ofta vara deras eget fel att de befinner sig i ett 

missbruk. Det finns även många tudelade budskap i samhället när det gäller självständighet, 

relationen mellan könen och utseende. Den ställning och ordning som kvinnor har i ett samhälle 

påverkar hur rehabiliteringsprogrammen utformas till de kvinnor som missbrukar. Kvinnor 

behandlas och bemöts generellt på ett diskriminerande sätt i kontakt med vården (Scheffel-

Birath, Demarinis & Hansagi, 2005). Mattson (2010) ger exempel på hur denna diskriminering 

kan yttra sig i missbruksvården. Hon ger exempel på hur kvinnor förväntas bry sig om sitt yttre. 

Gör de inte detta så anses de inte vara redo för förändring. 

 

I behandling riktade mot kvinnor anställs det oftast kvinnlig personal då de anses ha en kulturell 

och könsspecifik kompetens i jämförelse med män. Detta kan dock, enligt Scheffel-Birath et al. 

(2005), medföra problem då andra perspektiv blir uteslutna. Det argument som används är att 

kvinnlig personal behövs när det gäller känsliga frågor, såsom sexuella övergrepp. Det anses 

också att missbrukande kvinnor behöver goda rollförebilder (Segraeus, 2005). 

 

I många fall när kvinnor i missbruk blir mammor får de ett nytt livsinnehåll och ny respekt av 

omgivningen. Om dessa kvinnor återfaller i missbruket blir konsekvenserna desto större än för 

en man i samma situation. Detta då misslyckandet i mammarollen blir ännu ett stigma och 

kritiken från omgivningen blir hårdare. Män upplever inte samma hårda kritik från 

omgivningen och känner inte heller samma misslyckande och stigma som kvinnor gör 

(Svensson, 2005). 

 

2.2.3 Tidigare studie med genusperspektivet på missbruksvård 
 

Forskningen kring genus fokuserar nästan enbart på kvinnor, män uppmärksammas inte på 

samma sätt. Kvinnor blir därför ett kön medan män fortsätter vara könsneutrala. Forskningen 

är också inriktad på att forska om missbrukarens situation och missbrukaren själv. Det är alltså 

ofta utifrån kvinnornas egna upplevelser, speciellt när det studeras om missbruksvården. Det 

som inte studerats lika mycket är just vad behandlingen gör och hur personalen arbetar menar 

Mattsson (2010). 
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Män som arbetar med kvinnlig missbruksbehandling har för syfte att vara motpoler till de 

“dåliga” män som kvinnorna tidigare träffat under sitt liv enligt Mattsson (2010). För att vara 

detta formas arbetsuppgifterna så att männen undviker all form av kontakt med kvinnorna som 

skulle kunna uppfattas som sexuellt laddade. Detta resulterar dock i att den manliga personalen 

inte får samma arbetsallians med kvinnorna som den kvinnliga personalen menar Mattsson 

(2010). Arbetsuppgifterna för den manliga och kvinnliga personalen varierar också mycket på 

grund av detta. Mattsson (2010) menar att personalen utgår efter heteronormativa 

föreställningar om att det alltid finns en sexuell laddning mellan män och kvinnor och att det 

aldrig finns mellan kvinnor. 

 

I studien som beskrivits ovan undersöktes missbruksvårdens syn på könsfrågor som ofta har 

diskuterats inom institutioner. I detta fall undersöktes en avdelning på en institution för 

tvångsvård för kvinnor och ett behandlingshem för både män och kvinnor men som under 

studiens gång bestod uteslutande av män. På institutionen för tvångsvård bestod 

personalstyrkan av både män och kvinnor, däremot något fler kvinnor än män. Personalstyrkan 

på behandlingshemmet såg likadan ut. Syftet med studien var att undersöka hur görandet av 

kön samspelades med etnicitet samt hur görandet av kön var sammanvävt med sexualitet och 

klass. Detta undersöktes genom personalens egna erfarenheter kring görandet av kön (Mattsson, 

2010). 

 

De missbrukande kvinnorna ansågs vara sexuellt traumatiserade och hade en negativ bild av 

män menar Mattsson (2010). Det fanns däremot en vision om att manlig personal skulle vara 

goda förebilder och ändra kvinnornas syn på män. Detta genom att de undvek all fysisk kontakt 

som kunde verka sexualiserande. Det fanns dock en viss ambivalens i männens roll då de skulle 

vara den goda mannen med goda intentioner men samtidigt förväntades de rycka in och hålla 

tillbaka de intagna kvinnorna ifall de blev aggressiva. Den kvinnliga och manliga personalen 

blev också tilldelade olika roller beroende på deras kön i den behandlande processen. Kvinnorna 

skulle vara omhändertagande och männen skulle vara mer auktoritära (Mattsson, 2010). 

 

Vidare beskriver Mattsson (2010) hur manliga klienter ansågs först och främst vara 

översexuella och denna föreställning visade sig även i personalens interaktion med männen. 

Personalen pratade om hur vissa av männen objektifierade kvinnor. Övriga klienter sågs inte 

riktigt som män på samma sätt eftersom de var sexuellt oerfarna. Vid behandlingen adresserades 

båda maskuliniteterna. Översexuella män hanterades av den manliga personalen som lät dem 

ge uttryck för sin sexualitet i en grupp för endast män. De sexuellt oerfarna och osäkra männen 

hanterades däremot av den kvinnliga personalen. 

 

Personalen försökte forma klienterna till riktiga kvinnor menar Mattsson (2010). En riktig 

kvinna var enligt dem intresserade av skönhetsvård samt aktiviteter som att shoppa samt att 

spendera tid med väninnor. När kvinnor inte ville delta i dessa aktiviteter, såg personalen detta 

som ett tecken att de i nuläget saknade motivationen till att bli en riktig kvinna. Kvinnorna 

lärdes också upp att ta hand om sin kropp men även att ta hand om hus och hem. Mattsson 

(2010) fortsätter förklara att personalen på institutionen pratade om jämlikhet mellan könen. På 

behandlingshemmet handlade denna diskussion däremot mer om att lära sig respektera kvinnor 
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än att skapa en total jämlikhet. Detta då det var svårt att visa på samt lära ut jämlikhet mellan 

könen enligt personalen. 

 

2.2.4 Socialarbetares attityder i mötet med missbrukare 

 

En kvantitativ studie som genomförts i England syftade till att ta reda på åsikter och 

erfarenheter kring arbetet med alkohol och drogmissbrukare hos socionomer men även övriga 

personer (vårdgivare) (Hutchinson, Galvani & Dance, 2013). Tidigare litteratur har undersökt 

attityderna hos yrkesverksamma som inte är specialiserade inom ämnesområdet alkohol och 

droger, resultaten har visat på att dessa har ett dåligt engagemang inom ämnesområdet menar 

Hutchinson et al. (2013). Detta dåliga engagemang har och kan associeras till negativa 

terapeutiska attityder, osäkerhet i sin roll (exempelvis om när och hur man ska ingripa vid 

misstanke om alkohol och drogmissbruk) samt brist av självförtroende i sin professionella 

roll. När det handlar om icke-professionella, dvs. personer som inte är specialister inom 

alkohol och drogämnet så kan detta påverka klienterna på ett negativt sätt. De kan bli mer 

motvilliga att diskutera sin problematik med någon som inte är specialist på området. Studier 

har också visat att positiva attityder kan relateras till positiva behandlingsresultat (Hutchinson 

et al., 2013). 

 

Resultatet från Hutchinsons et al. (2013) studie visade på att under en tredjedel av 

respondenterna hade positiva uppfattningar om arbetet med alkohol och drogproblematik 

medan endast 0,04 % av 3164 respondenter hade negativa uppfattningar om arbetet. Något 

som däremot tas upp och poängteras en hel del är att majoriteten respondenter erhöll en 

varken negativ eller positiv uppfattning om sin egen förmåga att arbeta inom detta 

ämnesområde. En stor del av deltagarna var ambivalenta om sin egen villighet att engagera 

sig i eller fånga upp alkohol och drogproblematiken. Studier har visat vikten av att vara 

motiverad och engagerad som professionell för att kunna stötta upp och hjälpa personer i 

missbruk till en förändring i en positiv riktning. 

 

Resultaten visade också på att socionomer generellt hade en mer positiv uppfattning om det 

stödet som de själva fick när de arbetade inom ämnesområdet och tryggheten i att kunna ställa 

frågor. De var dock inte lika positiva kring sin egen kompetens och kunskap. De hade inte heller 

lika stor lust att engagera sig i rollen att eventuellt ingripa vid misstanke om alkohol och 

drogproblematik inom ämnesområdet. Vårdgivarna eller de övriga socialtjänstutövarna hade 

mindre roll legitimitet och känsla av ansvar, de kände sig mindre säkra på att arbeta med frågor 

inom detta fält eftersom de ej ansåg sig ha rätt kompetens för detta. Hutchinson et al. (2013) tar 

upp hur kvalificerade program för socialt arbete (socionomutbildningen) brister i utbildning om 

alkohol och droger, samt hur mycket mindre utbildning om detta som finns tillgängliga för 

övriga utbildningar relaterade till det sociala arbetet så som socialvårdskurser. Det är viktigt att 

ha rätt kunskap och kompetens för att som socialarbetare föra ett positivt engagemang kring 

ämnesområdet alkohol och drogproblematik poängterar författaren. Respondenterna bör vara 

positiva och kompetensberikade till ämnesområdet istället för ambivalenta så som resultatet 
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visade eftersom de bör ta itu med de negativa effekterna som substansanvändning kan medföra 

på ett korrekt sätt (Hutchinson et al., 2013). 

3. Metod 
 

Detta kapitel redogör för förfarandet i studien dvs. urvalsförfarande, tillvägagångssätt, 

innehållsanalys som analysmetod, resultatens tillförlitlighet och i texten ingår även etiska 

överväganden. Studien gjordes med en kvalitativ, abduktiv ansats vilket syftade till att samla in 

data genom empiri och därefter dra slutsatser med hjälp av teori.  

 

3.1 Urvalsförfarande 
 

För att besvara studiens syfte valdes två stödboenden i en större kommun i Norrlandsregionen 

ut. Det ena boendet kom att användes som det primära boendet och det andra användes för att 

få en annan infallsvinkel. Det primära stödboendet inriktade sig till enbart kvinnliga 

missbrukare medan det andra riktade in sig till enbart manliga missbrukare. Eftersom ena 

författaren (som hädanefter kommer benämnas som AK) arbetade på ett stödboende för 

missbrukare i Norrland så fanns ett redan etablerat kontaktnät. Utifrån detta kontaktades 

enhetschefen. Medgivande behövdes från enhetschefen eftersom att AK hade en relation till de 

anställda på ett av boendena. Vidare behövdes hjälp av enhetschefen för att nå ut till de 

anställda. Efter att ha gett sitt godkännande gav denne ut kontaktuppgifter till de anställda. 

Personalen på dessa två stödboenden blev urvalet för studien. Då det redan fanns etablerad 

kontakt föll sig ett bekvämlighetsurval naturligt för denna studie. 

 

Bekvämlighetsurval innebär att forskarna tar till vara på de kontakter som redan finns tillhanda 

för dem (Bryman, 2011). Specifikt användes ett sociometriskt urval (nätverksurval) som är ett 

urval baserat på redan befintliga sociala relationer (Hellevik,1984). 

 

När informationsbrevet skrevs lades vikt på att förklara vad studien kommer gå ut på och vad 

som förväntades av intervjupersonerna ifall de ställde upp. Information om att det var frivilligt 

att delta samt deras rätt att dra sig ur studien ifall de ändrade sig stod också tydligt i 

informationsbrevet (Bilaga 1). 

 

Informationsbrev skickades ut till tilltänkta respondenter som bestod av åtta personer från ett 

av boendena samt sex personer från det andra. Totalt skickades informationsbrevet ut till 14 

anställda. De tillfrågade till studien fick en vecka på sig att svara om de önskade att delta eller 

ej. Målet var att intervjua sex personer och lottning skulle ske om fler än så anmälde sig. Av de 

14 tillfrågade svarade fem personer ja till deltagande i studien. En från boende A och fyra från 

boende B. En svarade nej, en var tveksam till att ställa upp och sju personer svarade inte alls. 

Då vi ansåg att fem intervjupersoner totalt var tillräckligt till studien så meddelade vi den 

tveksamma individen via mail att denne inte behövde delta. Detta gav ett bortfall på nio 

personer.  
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3.1.1 Stödboende A 
 

Stödboende A är ett kommunalt boende för missbrukande män i åldrarna 20 år och äldre. Det 

finns totalt 10 platser på boendet. För att få plats på boendet krävs en biståndsbedömning från 

socialtjänsten i den aktuella kommunen. Det krävs också att personen är motiverad och villig 

att följa boendets regler och struktur som tas upp vid en informationsträff. När både 

socialhandläggare och klient är enade om insatsen pratar stödboendets personal ihop sig och 

beslutar om klienten är en person som matchar deras målgrupp. Boendet strävar efter att arbeta 

med högmotiverade män och boendet bör kombineras med behandling eller annan 

sysselsättning för bästa resultat i tillnyktringsprocessen. På boendet arbetar både kvinnor och 

män. Det är fler kvinnor än män under tiden för intervjuerna men de strävar efter en jämn 

könsfördelning i personalgruppen. Stödboende A erbjuder stöd i form av program, stödjande 

samtal, aktiviteter och stöd i vardagen. 

 

3.1.2 Stödboende B (Det primära boendet) 
 

Stödboende B är ett kommunalt boende för missbrukande kvinnor i åldrarna 20 år och äldre. 

Det finns totalt 7 platser. De flesta bor själv i egen lägenhet men det finns också “dubbletter” 

där två kvinnor delar kök och vardagsrum. Det finns ett gemensamt utrymme där de boende 

och personal möts och umgås. På boendet arbetar endast kvinnlig personal som är 

universitetsutbildade och har utbildningar såsom socionom och beteendevetare.  Stödboende B 

och stödboende A har samma chef. 

 

För att få en plats på stödboende B krävs en biståndsbedömning av socialtjänsten i den aktuella 

kommunen. Vid ett fåtal tillfällen har boendet även tagit in personer från andra kommuner. 

Stödet från boendet bör kombineras med annan behandling eller sysselsättning för bäst resultat 

i tillnyktringsprocessen. Det stöd som boende B erbjöd är samtal till de boende, både 

individuellt och i grupp. Även sådant som praktisk hjälp i vardagen med till exempel 

matlagning och ekonomi erbjuds. Stödboendet har även ett samarbete med psykiatrin och 

öppenvården i kommunen. 

 

Vi kommer att benämna klienterna från stödboende A och stödboende B som “de boende” i 

löpande text. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

En intervjuguide formulerades med ett semistrukturerat tillvägagångssätt i åtanke. Vi delade 

upp intervjuguiden i tre olika teman, bakgrundsfrågor, genusfrågor och missbruksfrågor (se 

bilaga 2).  Detta gjordes för vår egen skull. För att boka tid och plats för intervjuerna 

kontaktades intervjupersonerna via telefon. Intervjupersonerna fick själva välja var intervjuerna 

skulle hållas. Vi erbjöd oss däremot att ordna en lokal eller hålla till hemma hos 

intervjupersonen vid genomförandet av intervjun. Detta eftersom det mest optimala vore att 
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hålla intervjuerna på annan plats än arbetsplatsen då arbetsplatser ofta innehåller fler 

störningsmoment. Tre föredrog ändå att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen under 

arbetstid eftersom att de hade svårt att hitta tid utöver detta. En föredrog att genomföra intervjun 

i hemmet och en ville att vi skulle ordna en lokal att vara i. 

 

Två intervjuer genomfördes av ena författaren som hädanefter kommer att kallas JE, två 

intervjuer genomfördes av en annan författare som hädanefter kommer kallas HR och en 

intervju genomfördes av AK. En av de andra författarna som inte höll i intervjun satt alltid med 

under samtalet och förde anteckningar. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades efter 

intervjuerna. Vid en av intervjuerna som utfördes på arbetsplatsen ringde en telefon som avbröt 

intervjun någon minut men i övrigt pågick intervjuerna utan störningsmoment. 

 

3.3 Intervju som datainsamlingsmetod 
 

Studien är av kvalitativ, abduktiv ansats och kvalitativa intervjuer har använts för att samla in 

data. Genom att använda en abduktiv ansats vid intervjutillfällena, och med ett genusperspektiv 

på missbruk i åtanke, genererades fem teorier som vi sedan använde oss av (Bryman, 2011). De 

teorier vi använt oss utav är Hiltes förklaringsmodeller, stämplingsteori, radikalfeministisk 

teori, genusteori och empowerment. 

 

Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod kan präglas av både positiva och negativa 

affekter. Det positiva kan vara en intellektuell nyfikenhet och ömsesidig respekt. Kvalitativa 

intervjuer kan det leda till att intervjupersonen får en positiv känsla och upplevelse enligt Kvale 

(1997). Negativa aspekter av en kvalitativ intervju kan vara att den skapar ångest och att man 

sätts i försvarsposition, detta gäller både intervjupersonen och intervjuaren. Det kan dock vara 

svårt att avsluta en kvalitativ intervju då samtalet ofta väcker fortsatta diskussioner mellan 

parterna (Kvale, 1997). Genom kvalitativa intervjuer kan man även få en djupare förståelse för 

det man undersöker. Detta ville vi använda oss av då det var det mest lämpade för att besvara 

studiens syfte. Vi använde oss även av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) vid 

intervjuerna. 

 

3.4 Innehållsanalys som analysmetod 
 

Efter att materialet transkriberats användes en riktad innehållsanalys. I analysmetoden utgår 

man från sina frågeställningar och försöker att besvara dessa genom att granska och tolka 

materialet (Bryman, 2011). I vårt material hade vi analyserat det latenta innehållet, detta genom 

att materialet lästes igenom flertalet gånger och sedan tolkades innehållet. För att tolka 

innehållet kodades och kategoriserades materialet, dessa mynnade slutligen ut i fem teman. 

Dessa teman var “att vara kvinna i en patriarkal samhällsstruktur.”, “från missbrukare till socialt 

accepterad”, “personalens roll i tillnyktringsprocessen”, “att hitta kraften till att göra skillnad” 

och “skilda resurser?” (Se figur 1 för exempel). 
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Figur 1: Exempel på kodningsschema (Egen illustration). 

 

Vi har använt oss av citat för att läsaren skulle få en bättre förståelse för intervjupersonernas 

resonemang. Citaten användes däremot med viss försiktighet (se avsnitt 3.6). Eftersom 

majoriteten av intervjupersonerna är anställda på stödboende B valde vi att ha detta stödboende 

som vårt case enligt casemetodiken, det vill säga något som vi vill undersöka närmare (Stake, 

1995).   Fokus lades på att undersöka denna arbetsplats närmare för att kunna besvara vårt syfte.  

 

3.5 Resultatens tillförlitlighet 
 

3.5.1 Validitet 

 

Validitet delas upp i inre och yttre validitet. Yttre validitet har samma betydelse som 

generaliserbarhet. Den inre validiteten innebär att det undersöks hur giltig empirin är och hur 

adekvat den är för det studien vill undersöka (Svenning, 2003). För att uppnå inre validitet hade 

bland annat AK uteslutits från en stor del av intervjuerna på grund av hennes relation till några 

av deltagarna. Detta för att undvika att relationen påverkade intervjupersonernas svar och att 

AK ledde intervjupersonerna. Vi var medvetna om att vi själva färgats av samhällets normer 

och att detta kunde sätta prägel på studien. Vi försökte förhålla oss till materialet samt 

utformningen av intervjuguiden vid granskningen av det insamlade materialet. Intervjuguiden 

var utformad på ett sådant sätt att syftet och frågeställningarna skulle bli besvarade. Det vi 

däremot lade märke till vid intervjutillfällena var att fråga två under kategorin 

missbruksproblematik (se bilaga 2) var otydlig och svår att förstå för intervjupersonerna.   

 

3.5.2 Generalisering 

 

Yttre validitet har samma innebörd som generalisering. Generalisering innebär hur väl man kan 

dra allmänna slutsatser om en hel population genom urvalet (Svenning, 2003). Vi räknade all 

personal på stödboenden i Norrlandsregionen till vår population medan urvalet föll på två 

specifika boenden genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Ur stödboende B fick vi fyra 

deltagare av sex medan endast en valde att delta av åtta från stödboende A. Eftersom det endast 
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var en deltagare från stödboende A användes denne i vissa fall för att få ytterligare information 

och för att kunna jämföras med stödboende B. Huvudsakligen låg dock fokus på att tolka det 

som kom fram vid intervjuerna med intervjupersonerna från stödboende B. Eftersom att vi inte 

fick lika många intervjupersoner från båda boendena så kunde vi inte jämföra boendena med 

varandra med säkerhet. Däremot kunde vi täcka upp stödboende B fullständigt genom 

casemetodiken (Stake, 1995) och kontrasterade deras svar med svaren från intervjupersonen 

från stödboende A. Eftersom kommunala stödboenden för missbrukare har liknande utformning 

runt om i landet kan en stor del av resultatet analytiskt generaliseras till dessa med viss säkerhet 

(Kvale, 1997). Analytisk generalisering innebär att man bedömer hur resultaten kan agera som 

en vägledning för vad som kan hända i liknande situationer, exempelvis vilka likheter finns? 

Till skillnad från spontana generaliseringar har vi gått efter en påståendelogik som Kvale (1997) 

berättar om. Vi har alltså klarlagt våra argument ovan för hur generalisering till övriga 

stödboenden i Sverige kan göras dvs eftersom de flesta kommunala stödboenden har en 

liknande struktur och uppbyggnad. Däremot kan vi inte anta eller bevisa att personliga åsikter 

går att generalisera till övrig personals åsikter, det enda vi kan diskutera är likheter. 

 

3.5.3 Reliabilitet  

 

Med reliabilitet menas hur pålitliga resultaten som framkommit ur en studie är. Det ska gå att 

replikera studien genom att följa metodavsnittet och då komma fram till liknande resultat såvida 

populationen inte förändrats (Svenning, 2003). Studien kan replikeras till viss del genom att 

följa metodkapitlet. Görs detta bör det resultera i liknade resultat. 

 

3.6 Etiska överväganden 
 

Under studiens gång har det varit viktigt för oss att tänka på de etiska principerna. Tidigt togs 

beslutet att AK inte skulle delta vid intervjuerna med personalen från boende B. Detta eftersom 

AK redan hade ett etablerat kontaktnät med de utvalda personerna genom arbete. Detta beslut 

togs för att undvika att eventuella värderingar skulle påverka intervjuerna vid intervjutillfällena. 

AK intervjuade istället intervjupersonen från stödboende A. 

 

Inför intervjuerna informerades deltagarna om studiens syfte och att deras medverkan var helt 

frivilligt samt att de kunde hoppa av studien om de skulle vilja, detta enligt informationskravet. 

Däremot begränsades tiden för avhopp fram tills att resultaten sammanställts, detta för att 

undvika bortfall och därmed ett missvisande resultat. Intervjupersonerna fick på det stora hela 

veta hur intervjuerna och undersökningen skulle gå till innan de utfördes. I informationsbrevet 

beskrevs det även tydligt att det var helt frivilligt att delta, även innan intervjuerna påbörjades 

(SFS, 2003:460). I informationsbrevet (Bilaga 1) framgick det också att inga direkta citat skulle 

användas. När materialet kodades och kategoriserades insåg vi att vi lovat för mycket eftersom 

vissa citat skulle kunna ge läsaren en djupare förståelse för intervjupersonernas resonemang. 

Citat användes därför men valdes ut med viss försiktighet och citaten representerade åsikter och 

tankar som fler än en intervjuperson hade.  
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Tre intervjuer hölls på stödboende B. Detta skulle kunna upplevas som problematiskt för 

intervjuns kvalitet då detta var intervjupersonernas arbetsplats och fler störningsmoment kunde 

förekomma. Två intervjuer hölls i sovrummet som jourpersonalen vanligtvis sover i. Då dörren 

till sovrummet var stängd vid våra intervjutillfällen vet vi inte om några personer, annan 

personal eller boenden, rörde sig utanför och det var också svårt att veta hur lyhört det var. Det 

var därför svårt att garantera att ingen lyssnade under intervjutillfället. Valet av plats för 

intervjun var dock upp till intervjupersonerna och vi erbjöd oss att boka annan lokal för 

intervjuerna om de så önskade. 

 

I (SFS, 2003:460) beskrivs det att samtycke kan tas tillbaka när som helst med omedelbar 

verkan. Samtyckeskravet innebär att den som deltar själv har möjlighet att styra sin medverkan 

i studien. Däremot kan redan insamlad data användas i forskningen efter avslutad medverkan. 

I informationsbrevet tydliggjordes vilka rättigheter intervjupersonerna hade enligt 

samtyckeskravet. Vid telefonkontakt för inbokning av intervjutillfällena fick personerna ge sitt 

samtycke om att två intervjuare skulle vara närvarande.  Inför varje intervju tillfrågades även 

intervjupersonerna om samtycke för inspelning av intervjun.  

 

Vi såg till att alla intervjupersoners information hanterades med största möjliga konfidentialitet. 

Detta genom att avidentifiera intervjupersonernas namn, ålder, arbetsplats samt kommunen som 

arbetsplatsen ligger i, detta för att inte röja personernas identiteter. Allt transkriberat material 

samlades och förvarades i låsskyddade datorer. Ljudfiler raderades efter att materialet 

transkriberats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Eftersom att vi i forskningsgruppen också har präglats av samhällsstrukturerna och de 

könsroller som råder var vi inte helt opartiska. Vi gjorde vårt bästa för att i studien se på 

materialet med kritiska ögon och försöka bortse från de fördomar vi själva besitter. Vid 

författandet av intervjuguiden hade fokus även lagts på att formulera neutrala frågor som inte 

skulle leda intervjupersonen. 

 

Uppgifter om intervjupersonerna kommer endast att användas för forskningsändamål, i detta 

fall för vår studie. Vi kommer inte använda denna information för annat än det vetenskapliga 

syftet. 

 

3.7 Arbetsfördelning  
 

I vårt arbete eftersträvades en jämn arbetsfördelning. Vi transkriberade enskilt de intervjuer 

som vi själva varit samtalsledare för men vi kodade och kategoriserade materialet tillsammans. 

JE och HR hade ansvar för två transkriberingar vardera och AK hade ansvar över en. AK 

ansvarade istället över insamlingen av deltagare och ringde upp dessa för att boka tid för 

intervju. Stora delar som exempelvis resultat, analys, metod och diskussion har vi valt att skriva 

tillsammans för att kunna diskutera materialet och för att få ett likartat språk samt en röd tråd i 
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arbetet. Inför kapitlet tidigare forskning delade vi upp den insamlade litteraturen och plockade 

ut väsentliga delar som vi sedan sammanställde tillsammans. 

Arbetet skrevs i ett google docs för att alla skulle kunna få en överblick över arbetet och skriva 

på samma gång. Detta fördes sedan in i ett word dokument inför inlämning. Alla var lika 

delaktiga vid genomgång av de olika delarna när det kom till skrivande, lägga till eller ta bort 

material. Kompromisser gjordes genomgående för att alla skulle få sin röst hörd och därmed 

känt sig delaktig i arbetet. 
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4. Resultat 
 

Nedan redovisas resultaten utifrån de teman som uppstod efter att allt material kodats och 

kategoriserats. De olika teman som formades var: “Att vara kvinna i en patriarkal 

samhällsstruktur”, “från missbrukare till socialt accepterad”, “personalens roll i tillnyktrings 

processen”, “att hitta kraften till att göra skillnad” och “skilda resurser”. Dessa syftade till att 

tillsammans besvara syftet och tillhörande frågeställningar. I studien deltog fem utbildade 

socionomer i blandade åldrar som varierade från 20 till 60 årsåldern. Fyra personer arbetade på 

stödboende B och en person på stödboende A.  

 

4.1 Att vara kvinna i en patriarkal samhällsstruktur 
 

Det framkom av intervjuerna att personalen upplevde stora skillnader mellan kvinnor och män 

i samhället. Löneskillnaderna mellan könen ansågs vara ett område där det skiljer sig enligt 

intervjupersonerna. På stödboende B poängterades att män inte skulle acceptera att arbeta under 

de förhållanden den kvinnliga personalen måste göra på boendet. Detta då de menar att de 

arbetade mer än de får lön för. Personalen har därför valt att med hjälp av fackförbund försöka 

få igenom en förändring, vilket fortfarande är en pågående process. 

 

Flera intervjupersoner pratade om den patriarkala samhällsstrukturen som vi lever i där kvinnan 

tillskrivs ett mindre värde än mannen. Det gavs exempel på hur det skiljer sig, såsom att kvinnor 

inte har samma rättigheter, resurser och samma möjligheter som män har.   

 

Vart man än tittar i hela samhället är det ju en struktur som 

genomsyrar exakt allt. 

Stödboende B  

 

En intervjuperson från stödboende B menade att det tidigt i uppväxten görs skillnad mellan 

pojkar och flickor. Det tar sig uttryck i allt från klädval till hur man talar med barnen. Det som 

är av vikt här är att som förälder göra sig medveten om detta och därmed förhindra att 

upprätthålla ojämlikheterna. Hur det pratas om könsskillnader varierar mellan generationerna 

och eftersom jämställdhetsdebatten är mer aktuell i dagsläget är man mer kritisk och 

ifrågasättande till varför det finns skillnader. Även inom personalgruppen har det på senare tid 

uppdagats att det finns betydande skillnader mellan kvinnliga och manliga stödboenden, 

alltifrån arbetsförhållanden, arbetssätt och ekonomiska faktorer. Som kvinnlig boende på 

stödboende B finns skillnader enligt personalen. De hävdade att det finns högre förväntningar 

på kvinnorna till exempel hushålla med sin egen ekonomi genom att betala hyror på egen hand. 

På det manliga stödboendet i kommunen får de missbrukande männen betalt boende av 

socialtjänsten menar en intervjuperson på stödboende B. Intervjupersonen menade att 

kravsättningen skiljer sig åt beroende på om man är kvinna eller man.  
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För att få ett bredare perspektiv intervjuades en person vid ett stödboende för män. 

Intervjupersonen från det boendet (stödboende A) hade en liknande syn på förekomsten av 

könsskillnader. Personen ansåg att vi bemöter män och kvinnor olika just på grund av vilket 

kön de har. Under sin arbetstid har intervjupersonen kunnat se hur det heteronormativa 

samhället präglat de boendes kvinnosyn. Denne menade att de boende ofta passar in i 

beskrivningen av den stereotypa mannen som ska vara stark och inte visa känslor. Den 

stereotypa mannen framkommer även i de boendes värderingar, exempelvis vad gäller kvinnor. 

Det har funnits tillfällen då de boende har uttryckt sig sexistiskt och nedsättande gentemot 

kvinnor. I dessa fall har det varit viktigt att ta upp diskussionen med boendegruppen för att visa 

att det inte är ett acceptabelt beteende. Intervjupersonen lyfte fram betydelsen av att både ha 

manlig och kvinnlig personal då detta ger positiva förebilder av båda könen samt att de boende 

måste förhålla sig till båda könen. 

 

När det kommer till att vara missbrukare, ansåg de flesta av personalen på stödboende B att det 

finns skillnader mellan att vara kvinna och man. En intervjuperson menar att de kvinnor som 

befinner sig i missbruk är mer utsatta än vad männen upplevs vara. De kvinnliga missbrukarna 

upplevs känna mer skuld och skamkänslor kring sitt missbruk än vad manliga missbrukare gör. 

Intervjupersonen fortsätter med att berätta att denne tror att kvinnor behöver mer tid för att 

bearbeta just dessa känslor. Vidare uttrycker hon:  

 

Det är ju nästan så långt ner en människa kan komma. Att vara kvinna 

och dessutom vara missbrukande och kanske mamma också. 

Stödboende B 

 

Detta är ett synsätt som flera intervjupersoner mött under arbetslivet, både från professionella 

och privatpersoner.  

 

4.2 Från missbrukare till socialt accepterad 
 

Den vanligaste förklaringen till varför en person blir missbrukare var en kombination mellan 

arv och miljö enligt personalen på stödboende B. Trots att det finns en ärftlig del så betyder det 

dock inte att en individ blir beroende för det. Det finns miljöperspektiv som dels stjälper och 

hjälper, poängterar en av intervjupersonerna. Det som också kan vara avgörande huruvida en 

person blir missbrukare eller inte är beroende på mängden skyddsaspekter i personens 

omgivning. En av intervjupersonerna uttryckte detta såsom att miljön avfyrar det vapen som 

genetiken laddat.  

 

På ett liknande sätt beskrev en intervjuperson från boende A att ett gott skyddsnätverk kunde 

minska risken att bli missbrukare. Personen poängterade dock svårigheten med att definiera 

varför eller hur en person blir missbrukare då det finns de som klarar sig mot alla odds. Detta 

säger alltså emot teorin gällande att ärftlighet och uppväxtfaktorer skulle kunna ha en betydande 

roll för risken, då personer med exempelvis missbrukande föräldrar trots allt kan klara sig bra 

menade intervjupersonen från stödboende A. 
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Synen på missbruk skiljde sig åt beroende på vem av intervjupersonerna man frågade. En 

intervjuperson från stödboende B berättade att missbruk kan vara så mycket mer än bara 

substanser, såsom alkohol och droger, det kan även vara träning, spel, sex och shopping. 

Intervjupersonen förklarade missbruk som ett destruktivt mönster som individen inte kan 

kontrollera. En annan menade att missbruk handlar om ett kemiskt beroende där 

belöningssystemet i hjärnan triggas igång av alla former av lustfyllda droger. Missbruk blir till 

när personen får negativa konsekvenser av sitt beroende, att det går ut över jobb, relationer, 

bostad, barn och ekonomi menade några andra. En annan intervjuperson berättade att det kan 

drabba alla samhällsklasser, alla etniciteter och alla kön. 

 

Alltså jag är benägen att tro att det kan drabba oss alla, jag tror att 

ingen är immun. 

 Stödboende B 

 

Även intervjupersonen från stödboende A tyckte att missbruk är när individen inte längre har 

någon kontroll och det påverkar livsområdena på ett negativt sätt. Däremot ansåg 

intervjupersonen på stödboende A att man ej bör använda sig av ordet missbruk utan istället bör 

använda ordet beroende då det skall ses som ett livslångt sjukdomstillstånd. Detta tillstånd 

kräver en total avhållsamhet till alkohol och narkotika.   

 

En målsättning är att den boende ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt efter tiden på 

stödboende B. De förväntningar som finns på kvinnorna vid stödboende B är att de ska vara 

självgående, de ska exempelvis klara av mathållning och städning. En intervjuperson berättade 

om att personalen kan och brukar stötta upp de boende inom dessa områden dock inte genom 

att utföra uppgiften åt personen i fråga. Istället får kvinnan klara av uppgiften på egen hand men 

med stöttning från personalen. Flera av intervjupersonerna på stödboende B påtalade respekt 

som en förväntning på de boende, de ska respektera personalen samt varandra. Till detta hör 

det till att man meddelar alla på boendet när man väntar besök. Besök på boendet är tillåtet om 

besökaren är en person som är bra för den boende. Övernattningar får ske men endast kvinnor. 

Män får inte övernatta på grund av risken för orosskapande hos övriga boende, framhävde en 

intervjuperson. 

 

Det kan skilja sig mellan hur mycket stöd en person behöver få av personalen beroende på hur 

kvinnan tidigare levt sitt liv. Har kvinnan fungerat relativt bra i samhället så finns det generellt 

högre förväntningar på henne, gentemot en kvinna som precis kommit ur ett långt och mycket 

destruktivt missbruk, beskrevs det vid en av intervjuerna. Intervjupersonerna från stödboende 

B var eniga om kriteriet att kvinnorna skall vara drogfria när de vistas på boendet. 

 

Är man i aktivt missbruk kan man inte vara här utan då måste man ju 

iväg på behandling. 

Stödboende B 
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Däremot ansåg flera av intervjupersonerna att återfall hör till tillnyktringsprocessen, därför 

skrivs inte de boende ut på en gång vid ett enstaka återfall. Det krävs mer för en utskrivning 

poängterade intervjupersonerna vid stödboende B. Det är däremot förbjudet att vistas i boendet 

onykter, men tillåtet att komma tillbaka till boendet då man är nykter igen. 

 

Det är en skillnad på att ta ett återfall och att vara i ett pågående 

missbruk. 

Stödboende B 

 

Det är för intervjupersonen på stödboende A viktigt att de boende är motiverade att följa den 

struktur som finns på boendet. Ett återfall leder till direkt utskrivning, detsamma gäller vid 

attitydproblem eller om de boende missköter sig i övrigt. Det finns däremot en chans för 

personen att komma tillbaka till boendet efter utskrivning men då måste något nytt tillkommit, 

exempelvis en inskrivning på behandling som kan visa på personens motivation till nykterhet. 

 

Flera av intervjupersonerna från stödboende B berättade att rutiner är en viktig del för att kunna 

återgå till en fungerande vardag utan missbruk. Däremot tycktes intervjupersonerna från 

stödboende B ha förståelse för att alla inte strävar mot total nykterhet, vid stöttning läggs därför 

fokus på att personen skall kunna hantera sitt beroende på ett bättre sätt. Det framkom också att 

genom användande av veckoscheman som tydligt visar aktiviteter och matrutiner från dag till 

dag så kan man också upprätthålla någon form av struktur även vid utflytt från stödboendet. 

 

Utmaningar som kan uppkomma vid utflytt från stödboendet är en känsla av ensamhet, 

berättade flera intervjupersoner från stödboende B. Det finns också andra svårigheter vid utflytt 

till exempel att hitta något värdefullt i tillvaron, berättade en intervjuperson. Denne menade att 

det kan vara allt från arbete, fritidsaktiviteter eller något annat som gör det meningsfullt att 

kliva upp på morgonen. En annan utmaning handlar om att kunna hitta ett nytt socialt nätverk, 

detta kan göras via aktiviteter på stödboendet men kan tänkas vara svårare ute i samhället. Det 

gamla nätverket kan finnas kvar och likaså kan drogerna vilket kan bli svårt för personen i fråga 

att hantera på egen hand.  

 

Det är svårt att hitta ett nytt socialt sammanhang jämfört med det man 

hade när man hade ett missbruk. 

Stödboende B 

 

Intervjupersonen från stödboende A beskriver att rutiner är både a och o. Intervjupersonen tror 

på total nykterhet. Vad gäller kravsättning och förväntningar på de boende förklarade 

intervjupersonen från stödboende A att de boende bör vara välfungerande för att kunna bo på 

boendet. De kan däremot få stöttning vid vardagssysslor om så behövs. De absoluta krav som 

finns vid stödboende A är att de boende ska kunna ta sig upp i tid, inte vara hotfull, inte bruka 

alkohol och inte bruka droger. I övrigt ska de följa de satta reglerna och strukturen som finns 

på boendet. För de boende finns veckorutiner som bör följas av dem alla, vad gällande 

matrutiner och träning. Aktiviteter planeras på sidan av de fasta rutinerna. Stödboende A 
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erbjuder bland annat stöd i form av program. Program som erbjuds är exempelvis ART som 

står för Agression Replacement Training och handlar om att öva sig på sociala färdigheter. På 

stödboende A erbjuds också ett program som heter “Föra barn på tal”. Detta program fungerar 

som ett stöd till föräldrar/pappor till barn under 18 år och skall kunna hjälpa föräldern att prata 

med sitt barn om missbruksproblematiken. 

 

Utmaningarna efter boendetiden på stödboende A förklarades av intervjupersonen som 

svårigheter att hantera motgångar utanför stödboendet utan att ta till alkohol, droger eller 

socialtjänstens hjälp. För att kunna leva ett normalt fungerande liv i samhället bör personen ha 

fått verktygen för bibehållning av nykterheten från stödboendet. Vidare beskrevs också vikten 

av att hitta något meningsfullt i vardagen för att kunna få ett bra och fungerande liv.  Samtidigt 

kan ett vanligt liv för en tidigare missbrukare upplevas som tråkigt och därmed vara en stor 

utmaning för huruvida personen kommer klara fortsatt nykterhet eller falla tillbaka i missbruket. 

 

4.3 Personalens roll i tillnyktringsprocessen 
 

På stödboende B försöker personalen skapa goda relationer med kvinnorna som bor där. 

Relationsbildande pekades ut som en av de viktigaste aspekterna i arbetet enligt en av 

intervjupersonerna. Andra viktiga aspekter var att stärka kvinnorna och fokusera på det friska 

hos kvinnorna. Intervjupersonen berättar att personalen kan representera ett annat liv och ett 

annat sätt att leva, att de genom att dela med sig om sig själva kan visa en bild av något annat. 

En annan intervjuperson ansåg att det är av stor vikt att finnas till hands för att kvinnorna ska 

känna sig trygga och för att skapa tillit och relation till kvinnorna. Genom att finnas till hands 

hoppas intervjupersonen att kvinnorna ska söka upp personal istället för att vända sig till 

missbruket när allt känns tungt. 

 

Samtliga på stödboende B berättade att personalstyrkan består av hundra procent kvinnor. Detta 

är inte någon slump och en av intervjupersonerna berättade att det är ett av kraven för att få 

jobba där. Anledningen till detta beskrivs vara på grund av att det endast bor kvinnor på boendet 

och att dessa kvinnor många gånger varit utsatta av sexuella övergrepp och misshandel av män, 

de är därför en målgrupp som är extra utsatt. Det är även vanligt att kvinnorna i missbruk lider 

av psykisk ohälsa. 

 

Missbruksvärlden beskrevs som en väldigt tuff värld där kvinnorna far väldigt illa. En 

intervjuperson beskrev att vägen ur ett missbruk är tillräckligt svårt och att de vill eliminera allt 

som kan störa tillfrisknandet. Negativa erfarenheter av män är ett sådant störningsmoment som 

de vill undvika. Två intervjupersoner beskrev att dynamiken blir annorlunda när män är 

inblandade och att det är enklare att prata om vissa saker om det bara är kvinnor. Det faktum 

att personalen på stödboende B arbetar både dagar, kvällar och nätter pekas också ut som ett 

problem ifall manlig personal skulle tillåtas. En intervjuperson påpekade att det skulle kunna 

bli problematiskt om en man skulle vara tvungen att gå in till en kvinna under natten ifall 

kvinnan mår dåligt. Detta skulle kunna leda till felaktiga tolkningar och ställa till problem både 

för personalen och för de boende. 



 

21 
 

 

Det finns en risk och den tar man bort. En risk till att inte kunna prata 

fritt, en risk till att inte kunna känna sig trygg.  

Stödboende B 

 

På stödboende A, där det bara bor män, är det en blandad personalstyrka med både män och 

kvinnor. Intervjupersonen berättade att det i nuläget är övervägande kvinnlig personal men att 

de strävar efter en jämn könsfördelning i personalstyrkan. Intervjupersonen menade att en 

jämlik könsfördelning är att föredra då detta ger de boende både goda manliga och kvinnliga 

förebilder och ger även möjligheten till att lära sig att förhålla sig till båda könen. En av 

intervjupersonerna på stödboende B hade liknande tankar som intervjupersonen på stödboende 

A angående detta och önskade att kvinnorna på boendet skulle ha möjligheten att komma i 

kontakt med fler bra och goda män. 

 

Sen skulle jag önska att det kom mer besök av bra och goda män, men 

annars tror jag att det är bra att det bara är kvinnor som jobbar här. 

Stödboende B 

 

Personalen kan hjälpa kvinnorna på stödboende B praktiskt med olika vardagssysslor genom 

stöttning och uppmuntran. En av intervjupersonerna sa däremot att de allra flesta klarar av det 

praktiska på egen hand men att personalen ibland måste gå in och stötta när kvinnorna mår 

sämre. 

 

När kvinnorna bor på stödboende B får de ett nytt sammanhang som hjälper dem att vara nyktra 

och drogfria. Genom relationen till varandra och till personalen på boendet så får kvinnorna 

trygghet och en meningsfull tillvaro. De får stöttning i hur en vardag ska se ut och genom rutiner 

så lär de sig att klara detta på egen hand. 

 

4.4 Att hitta kraften till att göra skillnad 
 

På stödboende B nämnde all personal att för att få bo på boendet bör individerna inte ha för 

stora funktionsnedsättningar, såsom stor problematik kring psykisk ohälsa eller 

självskadebeteenden. Varför de inte tar emot dessa individer förklarar personalen med att det 

helt enkelt inte finns den kompetensen till det. En annan orsak är att arbetet många gånger 

innebär ensamarbete. En av intervjupersonerna uttryckte att det även finns en gräns rent 

funktionsmässigt. Däremot är det på grund av detta som en individ är där, att öva och bli bättre 

på det som inte fungerar så bra. 

 

Det måste finnas en vilja att försöka och att träna på saker och ting. 

Sen så går väl gränsen om en person har väldigt stora funktionshinder. 

Stödboende B 
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Intervjupersonen på stödboende A beskrev att de inte tar emot personer som är mycket 

utåtagerande eller aggressiva. Detta beror på att det inte finns förutsättningar att handskas med 

dessa eftersom personalen under vissa stunder är ensamma på boendet. Särskilt gäller detta på 

natten under den sovande jouren, det skulle då inte fungera om det fanns boende som var alltför 

utåtagerande och aggressiva. Nuförtiden har stödboendet däremot fått ta hand om klienter med 

mer omfattande attitydproblem vilket har lett till en konflikt över vilka som bör tas emot och 

inte.                                                                                                                                                 

 

De utmaningar personalen möter i sitt arbete på stödboende B skiljer sig lite i åsikterna mellan 

personalen. En av intervjupersonerna ansåg att en stor utmaning är att arbeta med en person 

som personalen upplever behöver något mer, att det stöd eller behandling de får inte räcker till. 

Detta leder till frustration hos personalen. En annan stor utmaning är den frustration som 

uppstår när personalen känner att de inte är tillräckliga tillsammans med öppenvårdsbehandling. 

Något annat som tas upp är svårigheten att se på när en boende tar ett återfall. 

 

Vidare beskrev en ur personalen på stödboende B att arbetet de gör är mycket speciellt. Även i 

tunga perioder så är boendet med personalens stöd ändå en trygg plats där de boende kan andas 

ut. Det viktiga är egentligen inte om det går bra eller dåligt för individen efter tiden på boendet. 

Oavsett om det skulle gå dåligt efter en kort tid eller om det går bra resten av livet så är den tid 

som spenderas på boendet oerhört givande både för personalen och för de boende själva. 

 

Men det är fortfarande så himla värdefull tid här även om det går 

dåligt sen för då har man fått en tid att återhämta sig, fått gemenskap 

och trygghet. 

Stödboende B 

 

Den största utmaningen för intervjupersonen på stödboende A är dels när en person inte har 

självinsikt om den problematik som individen själv har. För när en person har en liten självinsikt 

brukar denne skylla alla problem på allt runtomkring. En annan utmaning intervjupersonen tog 

upp är när personer har stora attitydproblem tillsammans med en mindre bra kvinnosyn.  

 

Alla intervjupersoner tycktes vara eniga om att drivkraften ligger i den känsla som de får av att 

kunna göra skillnad. Det som gör arbetet givande är när personalen får vara delaktig i processen 

som de boende går igenom och se när de är villiga till att göra positiva förändringar i sina liv 

menar flera intervjupersoner. 

 

När en person vill ha förändring och verkligen ger sig hän åt det och 

gör allting rätt. Att vara med på den åkturen och se vilka möjligheter 

människor har och vilka styrkor människor har till förändring. Det ju 

fantastiskt, de som gått härifrån som skapar sig helt nya liv fritt från 

missbruk och så och utbildar sig och skaffar familjer. Jag tror 

verkligen att alla kan förändras.  

 

Stödboende B 
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Arbetet går alltså inte enbart ut på att individerna ska uppnå total nykterhet utan det är lika 

viktigt att göra tiden på boendet värdefullt oavsett om det går bra eller dåligt efteråt. 

 

 

4.5 Skilda resurser 
 

Stödboende A och B har samma chef. De två boendena samverkar dock inte för det. 

Verksamheterna skiljer sig lite åt, däremot är detta något som under senare tid har 

uppmärksammats menar en av intervjupersonerna på stödboende B. Det som har ifrågasatts är 

varför det är vissa skillnader mellan verksamheterna och varför det måste vara så.   

 

Jag tänker att det kanske också är en del i det hela att samhället blir 

mer jämlikt och att man jobbar med det och då tas såna här saker upp 

och blir synliga. Att man ifrågasätter och att allt inte behöver vara en 

självklarhet att det ska vara skillnader. 

                                                                                                                       Stödboende B 

 

På stödboende A berättade intervjupersonen att de boende erbjuds idrott såsom badminton på 

tisdagar och innebandy på torsdagar. Dessa dagar finns det även tillgång till ett litet gym på 

boendet och även ett större gym där badmintonen hålls. Varje individ på boendet får 100 kronor 

på ett aktivitetskonto per person till helgerna, med dessa pengar får de bestämma själva vad de 

ska göra.   

5. Analys 
 

Samhället beskrivs som ett patriarkalt system där männen får mer resurser och respekt än vad 

kvinnorna får (Elvin-Nowak & Thomsson, 2012). Det som gör att denna bild upprätthålls är att 

både män och kvinnor anpassar sig efter den. Enligt radikalfeministisk teoribildning är kvinnor 

förtryckta i samhället och detta beror på patriarkatet. En kvinna förtrycks till följd av henne 

kön, och detta är den största orsaken till förtrycket (NE, 2017). På liknande sätt beskrev flera 

av intervjupersonerna denna patriarkala samhällsstruktur. Enligt intervjupersonerna styr det 

patriarkala allt vi gör och de olika positioner som tillskrivs i samhället. Precis som Eisenstein 

(1999) beskriver så definieras patriarkatet som ett system där mannen är i överläge i ägandet av 

makt och ekonomiska fördelar. Patriarkatet är den manliga hierarkiska ordningen som finns i 

samhället. Det som framkom ur intervjuerna var bland annat att arbetsförhållandena på 

stödboende B hade villkor som män aldrig skulle acceptera enligt en intervjuperson. I och med 

att kvinnorna på boendet jobbade efter detta, skulle det däremot kunna ses som att personalen 

faktiskt bidar till att upprätthålla detta system. Detta går i enighet med Eisensteins (1999) 

resonemang om att det patriarkala systemet upprätthålls via könsfördelningen i arbete och 

samhället.  Under intervjuerna framkom det däremot hur personalen arbetade för att få igenom 

en förändring genom exempelvis inblandning med fackförbund. 
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Utformningen av rehabiliteringsprogram för missbrukande kvinnor påverkas av kvinnornas 

tidigare levnadssätt samt att kvinnor ofta behandlas illa och diskrimineras i vården (Scheffel-

Birath et al., 2005). Personalen på stödboende B tycktes inte vara diskriminerande mot de 

boende utan uttryckte en positiv syn på kvinnor med missbruk. Detta på grund utav deras syn 

om att alla kunde bli missbrukare och att detta inte var beroende av vilken status man erhåller i 

samhället.  

 

Tidigare studie från England har visat på vikten av att ha rätt kunskaper för att kunna bemöta 

missbrukare och att ingripa på ett korrekt sätt vid misstanke om missbruk (Hutchinson et al., 

2013). Att intervjupersonerna på stödboende B hade en positiv syn på de missbrukade 

kvinnorna kan kopplas till att de alla har en socionomutbildning och därför besitter de relevanta 

verktyg och kunskaper som behövs i arbetet med missbrukare. Hutchinson et al. (2013) menar 

att engagemang och kunskap i arbetet med missbrukare har visat sig leda till positiva 

behandlingsresultat. Intervjupersonerna på stödboende B visar på ett stort engagemang för 

kvinnorna och visar även  förståelse för kvinnornas utsatthet som både kvinna och missbrukare. 

Särskilt gällde utsattheten missbrukande kvinnor med barn. Detta var den lägsta positionen en 

kvinna kunde hamna i, beskrev en av intervjupersonerna. Den beskrivningen kan kopplas till 

Hirdmans (2001) beskrivning om genusteorin. Den innebär att genus är ett begrepp som 

beskriver hur vi rekonstruerar och konstruerar vad som är typiskt manligt och kvinnlig. Inom 

genusteorin beskrivs genuskontrakt och där beskrivs kvinnan som den som har huvudansvaret 

över barnen. Därför ses det hårdare på en kvinna som genom till exempel ett missbruk inte 

klarar av att ta hand om sina barn, än vad det gör om en man som är i en samma situation. 

Stödboende B vill därför fungera som en fristad för kvinnorna där de kan andas ut och fly undan 

stämplingen av sin omgivning. Genom professionellt stöd från förstående personal kan de sedan 

påbörja en tillnyktringprocess i lugn och ro. Däremot framkom det att stödet och 

förväntningarna på kvinnan kunde skilja sig åt beroende på hur välfungerande kvinnan tidigare 

varit i samhället.  

 

Intervjupersonerna på stödboende B förklarade att anledningen till att enbart kvinnor arbetar på 

boendet är för att de boende ofta varit utsatta för övergrepp av män. Mattsson (2010) beskriver 

i sin studie att kvinnor ofta ses som sexuellt traumatiserade och därför har en negativ 

uppfattning om män. Intervjupersonernas resonemang överensstämmer därför med resultatet 

från Mattssons (2010) studie. Manlig personal skulle kunna bidra till oroskänslor och ångest 

hos de boende menar intervjupersonerna. Det som motiverade för kvinnlig personal i 

behandling för endast kvinnor var bland annat att de har en kulturell och könsspecifik 

kompetens om man jämför med män. Däremot kan detta medföra problem då det manliga 

perspektivet blir uteslutet och kvinnorna lär sig inte förhålla sig till män på ett naturligt sätt 

(Scheffel-Birath et al. 2005). Trots att personalen på stödboende B önskar fler goda manliga 

rollförebilder på boendet så är riskerna större än vinsterna menade de. 

 

På stödboende A arbetar både män och kvinnor. Detta har en viktig orsak beskriver 

intervjupersonen från stödboende A. Detta nämligen för att ge de boende både manliga och 
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kvinnliga förebilder men också för att ge dem chansen att lära sig att förhålla sig till båda könen. 

Detta är ett resonemang som även Mattsson (2010) tar upp i sin studie. Vad denna skillnad 

beror på kan vi inte svara på då vi inte undersökt saken närmare. Då vi enbart hade en 

intervjuperson från boende A kan vi inte vara säkra på att detta var ett synsätt som genomsyrade 

hela personalgruppen. Vi har dock funderat kring de båda boendes skilda tankesätt kring 

personalens könsmässiga uppbyggnad. Detta skulle kunna vara en produkt av samhällets 

förutfattade meningar om män och kvinnor. Dessa tankar om förutfattade meningar går att 

återfinna i genusteorin där det sociala könet är något som är samhälleligt skapat (Hirdman, 

2001). Kvinnor kan lättare ses som ett offer och behandlas därefter.  

 

Vi kunde även se att de fanns en lägre tolerans mot återfall och högre krav på stödboende A 

medan återfall på stödboende B sågs som en del av tillnyktringsprocesen. Intervjupersonen på 

stödboende A ansåg att vi bemöter män och kvinnor olika beroende på vilket kön de har. Detta 

skulle också kunna kopplas till Hirdmans (2001) genusteori om att vi sätter upp olika regler 

beroende på om vi är man eller kvinna.  

 

Att vara missbrukare, kvinna och mamma var så lågt man kunde komma uttryckte en av de 

intervjuade från stödboende B. Intervjupersonen använde detta som en förklaring till hur 

samhället dömde och stämplade kvinnor. En tolkning utifrån stämplingsteorin är att en kvinna 

i missbruk är en avvikare då hon bryter mot normer om hur en kvinna ska vara i det rådande 

samhället (Becker i Hilte, 1996). Kritiken från omgivningen blev hårdare om kvinnan hade barn 

eftersom hon förväntades vara en god mamma. Vid återfall så misslyckas kvinnan med sin 

mammarollen och detta blir ytterligare ett stigma än bara missbruket i sig (Svensson, 2005).  

Flera av intervjupersonerna från stödboende B såg på missbruk som något som kunde drabba 

vem som helst och detta genomsyrade arbetsgruppens synsätt. Däremot fanns också delade 

åsikter om hur ett missbruk uppstod. Dessa åsikter kan relateras till Hiltes (1996) 

förklaringsmodeller om hur ett missbruk blir till. Det mest förekommande förklaringen, eller 

vokabulären som Hilte (1996) benämner det (se 2.1.1), bland intervjupersonerna på stödboende 

B är sjukdoms och det sociala arvet (Hilte, 1996). Ett flertal intervjupersoner kombinerade 

dessa två vokabulär när de beskrev hur en individ hamnade i missbruk. Det som också kom att 

avgöra huruvida en individ blev missbrukare eller ej var de skyddsaspekter som individen hade 

eller inte hade. Intervjupersonen från boende A uttryckte ett liknande resonemanget men ansåg 

att individer med missbruksproblematik borde ha total avhållsamhet från alkohol och droger. 

Vad denna skillnad berodde på gick bara att spekulera kring, men en orsak skulle kunna vara 

att det sågs olika på kvinnor och män i missbrukssammanhang. Som det framkommit utifrån 

materialet fanns det en föreställning om att män behövde hårdare krav för att inte återfalla i 

missbruk men när det gällde kvinnorna var synsättet annorlunda. Där kunde man acceptera ett 

återfall på en helt annan nivå 

När de boende skulle flytta från stödboendet och komma ut i samhället låg utmaningarna i att 

hantera ensamheten, hitta meningsfullhet och ta mer ansvar menade flera av intervjupersonerna. 

Svårigheterna låg även i att hitta nya sociala nätverk utanför drogerna, eftersom det var lätt att 

hamna tillbaka i gamla kretsar om personen inte hade andra nätverk än där droger varit 



 

26 
 

inblandade. Ett empowermentperspektiv tycks ha influerat intervjupersonerna på stödboende 

Bs arbetssätt då det jobbar mycket med att stärka kvinnornas självkänsla. De arbetar med att 

kvinnorna ska kunna använda sina egna resurser för att få en förbättrad livskvalitet. När en 

person varit i missbruk och kommer ut i samhället kan de stöta på många hinder och genom ett 

empowermentperspektiv kan det tänkas att hindren förebyggs eftersom personen fått de rätta 

verktygen för att hantera dessa (Scheffel-Birath et al. 2005).  

 

5.1 Slutsats 
 

Genom intervjuer på stödboenden tog vi reda på synsätten hos personalen. I resultatdelen hade 

några av synsätten som framkom under resultatet presenterats och sedan analyserats med hjälp 

av litteratur. Det som framkom från intervjumaterialet var att genus och missbruk ofta 

diskuterades tillsammans. En reflektion till detta kunde vara att genus och missbruk ofta gick 

hand i hand. När det gällde en kvinnlig missbrukare så var kvinnan enligt resultaten mer utsatt 

på flera plan än vad en manlig missbrukare var i samma situation enligt personalen och 

litteratur. En kvinna blev hårdare bedömd av samhället om hon befann sig i ett missbruk och 

samtidigt hade en mammaroll. En man fick inte lika hårda sanktioner av samhället. En man 

tycktes också få mer stöd i sin känslohantering och papparoll enligt stödboende A då han 

erbjöds träning i relationsbildning med barn, kvinnorna blev inte erbjudna samma stöd. Om 

detta berodde på ekonomiska skillnader i verksamheterna kunde vi inte svara på. Det har 

däremot visat sig i resultatet att det faktiskt kunde finnas en viss ekonomisk skillnad då 

stödboende A tycktes ha större ekonomiska tillgångar än vad stödboende B hade att tillgå.   

Skillnader fanns också i attityder kring återfall. Stödboende B hade en mer tillåtande syn på 

återfall medan det vi fick fram ur stödboende A verkade vara en striktare syn. Detta hade i 

analysdelen diskuterats om det skulle kunna kopplas till könsskillnader. Det lades däremot 

ingen värdering från vår sida om vilket av de två stödboende som hade bättre arbetssätt. Vi 

kunde i denna studie inte heller avgöra detta då vårt huvudfokus inte var inriktat på vilket 

boende som hade det bästa arbetssättet. I det stora hela skulle man kunna beskriva den 

sammanfattande bilden av missbruk och missbruksproblematik som något som skulle kunna 

drabba alla oavsett kön, klass och etnicitet enligt intervjupersonerna. Majoriteten såg på 

missbruket som ett sjukdomstillstånd men även som ett tillstånd som framkom genom brist på 

skyddsaspekter. 

Resultaten visade att det å ena sidan kunde vara bra med endast kvinnlig personal på kvinnliga 

boenden då män kunde tänkas vara en risk för utsatta kvinnor och genom denna könsfördelning 

i arbetsgruppen eliminerades denna risk. Genom resultaten kunde ett annat perspektiv utläsas 

på könsfördelning, eftersom stödboende A’s intervjuperson såg blandad könsfördelning som 

något givande. Detta eftersom förebilder från båda könen kunde verka som något positivt i 

tillnyktringsprocessen. 
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6. Avslutande diskussion 
 

Studien har varit mycket intressant och lett till intressanta och givande diskussioner mellan oss 

författare. Vi har inte stött på så mycket hinder i arbetet, däremot har vi under studiens gång 

begränsat oss. Vår ursprungliga idé var att göra en jämförande studie men detta gick inte att 

utföra eftersom vi inte fick tillräckligt många deltagare från stödboende A. Vi hade även tänkt 

oss samla in data genom observationer i kombination med intervjuer, en så kallad 

metodtriangulering, men avstod från detta på grund av känsligheten i verksamheten. Då vi är 

tre forskare som eventuellt skulle gå in i verksamheten och observera skulle detta kunna skapa 

en oro bland kvinnorna som ofta är i en sårbar och utsatt situation. Vi ville inte genom vår 

närvaro störa kvinnornas tillnyktringsprocess.  

 

Det vi kunnat se är att resurserna verkar skilja sig åt på det manliga och det kvinnliga 

stödboendet. Vi har fått indikationer om att stödboende A ges mer resurser än stödboende B. 

Dels så blir var och en av de boende på stödboende A tilldelade en summa pengar varje vecka 

för att göra olika aktiviteter, vilket inte kan erbjudas på stödboende B. Stödboende A har 

dessutom tillgång till mer aktiviteter i form av gym på boendet, tillgång till badmintonhall och 

även tillgång till ett större gym. Alltså tycks det finnas skillnader. Något som därför hade varit 

intressant att se i framtida studier är just varför de skiljer sig så mycket åt. Eftersom att de båda 

är kommunala stödboenden med samma chef bör de rimligtvis ha liknande ekonomiska 

förutsättningar och riktlinjer. Något annat som vi kunnat se är att boendekraven på männen 

tycks vara högre än på kvinnorna. Vår tolkning utifrån detta var att männen sågs som starka 

men inte kapabla att ta hand om sig själv och behövde tydliga direktiv.  

 

De skillnader som verkar finnas mellan de båda stödboendena hade varit av intresse att 

undersöka i framtida studier.  Enligt stödboendenas enhetschefs egna önskemål hade en studie 

behövts om skillnaderna i personalomsättningen för vardera boende. Detta för att kunna se om 

det sänker eller höjer kvalitén i det stödjande arbetet. Vi håller med om att även detta skulle 

vara intressant för framtida studier. 

 

Eftersom vår ursprungliga tanke var att göra en jämförande studie så hade vi detta i åtanke när 

vi utformade vår intervjuguide. Hade vi däremot bestämt från första början att endast fokusera 

på stödboende B hade vi kunnat rikta intervjuguiden på ett annat sätt för att få ut mer, detta 

hade kunnat leda till ett annat resultat. Vi är däremot nöjda över hur intervjuerna artade sig och 

det resultat som vi kunde utläsa. Studien kan fungera som en viktig grund inför en mer 

omfattande framtida jämförelsestudie mellan kvinnliga och manliga stödboenden. Vi tror att en 

observerande studie hade kunnat vara av vikt för att lättare i det dagliga arbetet kunna se om 

det finns några underliggande attityder och förutfattade meningar om män och kvinnor. På detta 

sätt blir det även lättare att se om attityder och värderingar påverkar det dagliga arbetet.  

 

Vid inbokning av tid och plats för intervjutillfällena ville vi göra det så enkelt som möjligt för 

intervjupersonerna, därmed låta dem själva välja plats för intervjun. Vi har efteråt reflekterat 
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mycket kring detta och trots att det är bra att vara tillmötesgående och göra det lätt för 

personerna så kan detta däremot påverka resultatet. Eftersom vissa intervjuer genomfördes på 

personernas arbetsplats kan detta ha påverkat intervjun och därmed resultatet, för att minska 

denna risk hade vi kunnat erbjuda en specifik lokal som vi sedan genomfört alla intervjuer i. 

Detta i sig kan däremot innebära en risk att intervjupersonerna inte känner sig bekväma. 

Därmed anser vi att vi gjorde det rätta valet, eftersom vi var tillmötesgående fast med riskerna 

i åtanke. 

 

Vid sökning av litteratur lades stort fokus på kvinnliga missbrukare. I efterhand har vi 

reflekterat kring om mansforskning bör ha haft en större del i arbetet eller ej. Hade studien blivit 

en jämförande studie så hade vi behövt mer mansforskning men eftersom vår studie tog en 

annan riktning och fokus lades på det kvinnliga boendet så var det inte lika relevant med 

mansforskning. Det vi fann vid sökande av litteratur var att den mesta litteraturen om missbruk 

faktiskt studerats på män och att litteratur om kvinnor var betydligt mer begränsad. I framtiden 

hade vi velat se en mer välutbyggd statistik främst kring missbrukande kvinnor då denna 

information var svår att hitta.  

 

Vid intervjuerna har det framkommit att personalen på stödboende B jobbar efter arbetsvillkor 

som män aldrig skulle acceptera, enligt intervjupersonerna själva. Något vi diskuterade var om 

personalen själva valde att upprätthålla den patriarkala bilden eller om de tvingades acceptera 

och upprätthålla denna genom samhällsstrukturerna. Personalen strävar dock i dagsläget efter 

förändring på detta plan genom kontakt med fackförbund. De vill genom detta få mer rättvisa 

arbetsvillkor. Som en intervjuperson beskriver så är samhället mer ifrågasättande i dagsläget 

och att skillnader därför kommer på tal. Vi anser det vara av stor vikt att fortsättningsvis 

ifrågasätta systemet för att över tid få igenom förändringar. 

 

En intressant iakttagelse var att de flesta av intervjupersonernas beskrivning av missbruket 

överensstämde. Detta var intressant eftersom att vi i forskningsgruppen var oense när det gällde 

begreppet om när en individ kan klassas som missbrukare. Attityderna hos personalen var till 

stora delar positiva och de tycks alla sätta de boende i fokus samt vilja de boendes bästa i det 

stödjande arbetet. Vi gick in med en tanke om att både positiva och negativa attityder kunde 

finnas bland personalen. Vi borde dock ha förutsett att om man valt att arbeta med missbruk så 

är chansen inte lika stor att man har negativa tankar och attityder kring missbruk och 

missbrukare. Däremot så har tidigare internationell forskning som vi tagit del av (se 2.2.4) visat 

på att negativitet och oengagemang kring missbruk förekommer inom socialt arbete. Detta 

eftersom socialarbetare möter missbruksproblematik oavsett vilket område de jobbar inom. Vår 

studien har lett till intressanta resultat om det stödjande arbetet i sig, speciellt med kvinnliga 

missbrukare. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Förfrågan om deltagande i en studie om tankar kring genus och missbruksproblematik 

bland personalen på stödboenden. 

Vi är blivande socialarbetare, socionomstudenter från termin 6 på Umeå Universitet. Just nu 

håller vi på att skriva ett examensarbete på kandidatnivå som handlar om att få en bild av 

personalens tankar kring genus och missbruksproblematik. Vi har varit i kontakt med er 

enhetschef som är positivt inställd till studien, men vi behöver personer som vi kan intervjua. 

Därför vänder vi oss till dig. Intervjuerna kommer ske under mars månad. Vi planerar in en tid 

och plats tillsammans med dig. Intervjun beräknas ta ca 1 timma. Självfallet garanterar vi dig 

en fullständig anonymitet. Det innebär att uppgifter som skulle kunna sammankopplas med dig 

som person kommer att hemlighållas. Inga direkta citat kommer att skrivas ut i arbetet. Arbetet 

kommer även redovisas muntligt inför några klasskamrater samt en lärare på 

Socionomprogrammet. Arbetet kommer också att finnas tillgänglig på DiVA-portal.org. Om du 

vill ha en kopia av det färdiga arbetet så får du självklart det. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Du 

kan avbryta din medverkan fram till att resultaten börjar sammanställas. 

Vi frågar dig därför nu om du skulle vilja delta i denna studie. Vi ser gärna att ni svarar på detta 

mail oavsett om ni vill delta eller inte senast den 1 mars 2017. 

 

Vid deltagande kommer vi bjuda på kaffe/te och fika under intervjutillfället. Vi kommer 

också lotta ut en biobiljett till en lycklig vinnare bland de som deltagit. 

 

Har du vidare frågor är du välkommen att kontakta oss 

Jenny Engman 07X-XXXXXXX Jenny.Engman@live.se 

Amanda Kangastie 07X-XXXXXXX amandakangastiie@hotmail.com 

Hanna Ringdahl 07X-XXXXXXX Hannaringdahl@gmail.com 

 

Handledare: 

Marek Perlinski 09X-XXX XX XX marek.perlinski@umu.se 

Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

1.     Ålder 

2.     Högsta utbildning 

3.     Hur länge har du arbetat här? 

4.     Hur kommer det sig att du arbetar här? 

5.     Hur gick det till när du rekryterades? 

6.     Hur går ni tillväga för att hitta ny personal? 

7.     Kan du berätta lite om verksamheten? Vad är de generella målen för verksamheten? 

Genus: 

1.     Hur är könsfördelningen mellan personalen på stödboendet? Vad beror det på? 

2.     Vilken är målgruppen? hur väljs den ut? 

3.     Beskriv en vardag på stödboendet? 

4.     Vad har ni för förväntningar på de boende? erbjuder ni någon praktisk hjälp? 

5.     Finns det några mål för de boende? 

6.   I samhället diskuteras ofta könsskillnader. Anser du att det finns några skillnader mellan 

män och kvinnor, isåfall vilka? 

Missbruksproblematik: 

1.     Vad betyder “att ha ett missbruk” för dig? när är man en missbrukare? 

2.     Är det något som utmärker en missbrukare? Om ja, vad? 

3.     Varför blir vissa personer missbrukare och andra inte? 

4.     Vad är det mest givande respektive största utmaningen i arbetet med missbrukare? 

5.     Vad tror du är de största utmaningarna som missbrukare möter efter avslutad tid på 

stödboendet? 

6.     Hur hjälper dina arbetsuppgifter/ditt arbete dem att upprätthålla nykterhet? 

 


