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Sammanfattning 
 

En kvalitativ studie baserad på intervjuer som riktade sig mot socialsekreterare i en medelstor 

kommun. Syftet var att fånga deras upplevelse av kvinnor i missbruksproblematik. Genom 

fem intervjuer ämnade studien att undersöka socialsekreterarnas upplevelse av kvinnor i 

missbruks utsatthet, behov och vilka insatser som finns att erbjuda kvinnor i missbruk. 

Ytterligare syfte med studien var att urskilja skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet i 

missbruksproblematik. Respondenterna upplever att kvinnor och mäns utsatthet uttrycker sig 

på olika vis. I intervjuerna framkom även att kvinnor i missbruk ofta har en multiproblematik 

Vidare menade respondenterna att mäns utsatthet är kopplad till kriminalitet och drogskulder 

medan kvinnors utsatthet består av olika former av våld. Fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och 

sexuellt våld. Våld som män i kvinnans närhet utsätter henne för. Resultat från studien visar 

att kvinnor är längre gångna i sitt missbruk när de får kontakt med socialtjänsten än vad män 

är. Detta upplevs kunna vara kopplat till mer skuld och skam hos kvinnor med 

beroendeproblematik än hos män. Denna skam upplevs av intervjupersonerna vara i särskilt 

stor utsträckning hos missbrukande kvinnor med barn. Slutsatser författarna kunnat dra 

genom studien är att missbrukande kvinnors problematik skiljer sig från männens problematik 

och kan därför antas behöva en behandling utformad efter deras behov. Vidare slutsats är att 

missbrukande kvinnor är dubbelt utsatta, både på grund av att de är kvinna i dagens samhälle, 

med rådande maktstruktur. De är även i numerärt underläge under missbruksbehandling som 

dessutom oftast utformas efter män. 
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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till socialsekreterarna som ställt upp på intervjuer för denna studie. 

De har med en enorm kompetens och erfarenhet gjort denna studie möjlig. Ytterligare ett tack 

till vår handledare som givit oss feedback och uppmuntran, samt stöttat oss i processen.  

 

Denna studie har varit givande för oss att genomföra. Vi har haft som ambition att undersöka 

hur kvinnor egentligen påverkas i missbruk. Vår tanke är att denna studie kan belysa vilka 

typer av behov kvinnor med beroendeproblematik kan tänkas ha. Det är vår förhoppning att 

denna studie kan göra gott för den svenska missbruksvården. 

 

 

 

Joanna Lindblad och Sofia Berglund 
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Inledning 
 

Inledningen presenteras i tre olika delar, först kommer bakgrund som visar på bakgrunden till 

syftet med studien. Denna del lyfter fram en del tidigare forskning som är relevant för studien. 

Den förklarar varför valet föll på att utföra kvalitativa intervjuer med inriktning på kvinnor i 

missbruks behov, problematik och utsatthet. I den andra delen tydliggörs syfte och 

frågeställningar med studien. Den tredje och sista delen av inledningen berör definitioner som 

författarna utgått ifrån i genomförandet av studien. Denna del har för avsikt att tydliggöra för 

läsaren vilka definitioner av begrepp som använts, och därmed även skapa en insyn.  

 

Bakgrund 
 

“ ... kvinnor har ett helt annat skyddsbehov. Hon är utsatt av en man, ofta i 

bekantskapskretsen, eller som hon har en relation till. Det har oftast inte med de 

här drogskulderna att göra på samma sätt, därför att kvinnorna dom betalar 

sina drogskulder, med sina kroppar.. ” Intervjuperson (IP)2 om kvinnors 

utsatthet i missbruk. 

 

Trulsson (2002) nämner att stigmatiseringen är högre för missbrukande kvinnor än för 

missbrukande män. Samhällets syn på kvinnor i missbruk kan beskrivas med ord som 

ansvarslösa mödrar, omoraliska, manipulativa (Trulsson, 2002) och männen ser på dem med 

förakt (Skårner, 2007). Den missbrukande kvinnan ses som ett hot mot samhällsstrukturen så 

väl som ett hot mot den traditionella kvinnorollen (Jansson, 2002). 

 

Dessa kvinnor som så kritiskt fördöms, kvinnor med missbruksproblematik, lever enligt 

Scheffel Birath (2012) i stor utsatthet. Utsattheten visar sig genom att kvinnorna i större 

utsträckning än andra kvinnor har psykisk ohälsa, depressiva tillstånd, PTSD, ätstörningar, 

ångest och att kvinnorna i hög utsträckning blir utsatta för våld i nära relation (Scheffel 

Birath, 2012).  

  

Socialstyrelsen (2011) rekommendation är att kvinnors missbruksbehandling ska ske parallellt 

med behandling kring exempelvis våldsutsatthet. Socialstyrelsen (2011) menar även att 

behandlingen ska anpassas efter kvinnornas individuella behov. Vidare beskriver man ett stort 

behov av just sådana behandlingsformer där man behandlar missbruk och bearbetning kring 

våldsutsatthet. Det beskrivs även ett behov av mer kunskap kring området (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

Resursfördelningen kring kvinnor och män med missbruksproblematik skiljer sig åt, 

samhället lägger mer resurser på männens behandling än vad de gör på kvinnors (Leissner & 

Hedin, 2002). Realiteten kring missbruksbehandlingen av kvinnor i den undersökta 

kommunen är att de i öppenvården behandlas i blandade grupper, med kvinnor och män. 

Jansson (2002) nämner att behandling i blandade grupper där könsfördelningen är 

mansdominerad, innebär att behandlingen ofta utformas efter männens behov. 
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Trulsson (2002) nämner att kvinnorna med beroendeproblematik uppger att de ser många 

fördelar med att få behandling i grupp med bara kvinnor, både ur perspektivet att de blir 

mindre utsatta och sårbara. Författaren menar vidare att kvinnorna i könsspecifik behandling 

känner att de kan vara sig själva och inte sätta andras behov före sina egna. Forskning styrker 

att könsspecifik behandling ger bra resultat för kvinnor i missbruksproblematik, bland annat 

har man sett att kvinnorna oftare fullföljde behandlingen och att de tillsammans med andra 

kvinnor lärde sig hitta verktygen att både hantera missbruket och relationen till män 

(Trulsson, 2002).  

 

Valet att fokusera på kvinnor med missbruksproblematik uppkom ur intresset att forska kring 

dessa utsatta kvinnor, hur samhället ser på och vad det gör för dem. Vad behöver de? Vad är 

deras problematik, förutom missbruk? Socialsekreterare i en medelstor kommun är 

nyckelpersoner kring denna målgrupp. På grund av deras kunskap om och erfarenhet av 

målgruppen, var det ett naturligt val att vända sig till dem. Vad är deras upplevelse? Har de 

insatser som möter vad kvinnorna uttrycker sig ha för behov?   

 

Nyttan med studien är att kunna främja en bild av hur socialsekreterare ser på insatser som 

finns att erbjuda samt för- och nackdelar med könsblandade och könsspecifika 

öppenvårdsbehandlingar. Studien är högst relevant för socialt arbete då människor i missbruk 

är en målgrupp som en socionom möter i många olika yrkesroller och sammanhang. Dessa 

olika möten med missbrukande klienter är något som motiverar nyttan av genomförandet av 

studien samt även vikten av möjlighet att ta del av denna. Vidare nytta med studien motiveras 

med att författarna sökt tidigare forskning som berör socialarbetares och socialsekreterares 

syn på fenomenet, men inte funnit något. Detta innebär att denna studie fyller en 

kunskapslucka, som motiverar vikten av detta arbete ytterligare.  

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares uppfattning gällande kvinnor i 

beroendes utsatthet och behov av öppenvårdsbehandling. 

 

Frågeställningar 
  

- Vad finns det för behov av könsspecifik öppenvård för kvinnor i missbruk enligt 

socialsekreterarna? 

- Vilka för- och nackdelar finns med att inte ha ett könsspecifikt 

öppenvårdsprogram för kvinnor enligt socialsekreterarna? 

- På vilket sätt upplevs kvinnor respektive män med beroendeproblematik som 

utsatta enligt socialsekreterarnas uppfattning? 

 

Definitioner 
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I vår definition av begreppen missbruk eller beroendeproblematik har vi utgått ifrån 

Socialstyrelsen (2017) Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

Stöd för styrning och ledning. Valet av källa grundar sig i att studien utgår ifrån ett 

socialsekreterarperspektiv. Inom socialtjänsten ställer man inga diagnoser på klienterna, 

endast i de fall det finns samarbete med hälso- och sjukvård. I socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL saknas en definition över begreppet, men man använder sig av ord som missbruk och 

missbrukare. I Socialstyrelsens riktlinjer är det därför diagnosklassifikationerna i Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders, DSM-V och International statistical classification 

of diseases and related health problems, ICD man har utgått ifrån (Socialstyrelsen, 2017). 

 

I DSM-V har missbruks- och beroendediagnoserna slagits ihop och ersatts med 

substansbrukssyndrom. Här innefattas elva kriterier varav två krävs för att ställa diagnos. 

Dessa elva kriterier är följande: att återkommande användning av alkohol eller narkotika 

påverkar livet på så vis att man misslyckas att fullfölja sina skyldigheter hemma, på skolan 

eller på arbetet. Att man fortsätter använda alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 

detta kan exempelvis vara i trafiken eller på arbetet. Att individen har återkommande kontakt 

med rättsväsendet som en följd av användandet av alkohol eller narkotika och att man 

fortsätter detta beteende och fortsätter använda alkohol eller droger trots att individen hamnar 

i problem. Kriterier som att individen behöver större dos för att uppnå ruseffekt, 

abstinensbesvär, intag av större mängd och/eller längre tid än vad man tänkt från början. 

Vidare kriterier berörde misslyckade försök att minska intaget, att en stor del av det 

vardagliga livet handlar om att skaffa, konsumera och hämta sig efter bruket av alkohol eller 

narkotika. Sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas och individen 

fortsätter användningen trots kroppsliga och/eller psykiska skador. Ett kriterium att man 

känner begär och sug efter alkohol eller narkotika. (American Psychiatric Association, 2015).  

 

ICD-10 diagnostiserar beroende utifrån dessa kriterier: att individen upplever en stark längtan 

efter drogen, individen har upplever svårigheter att kontrollera sitt eget  intag, att individen 

fortsätter att använda drogen trots skadliga effekter, individen prioriterar droganvändning  

högre än andra aktiviteter och förpliktelser i livet, individen får en ökad tolerans för drogen 

och upplever abstinenssymtom. För att diagnosen beroende ska fastställas är det tre av dessa 

sex kriterier som skall vara uppfylld. ICD-10 använder sig även av en annan diagnos som de 

kallar skadligt bruk. Den innebär att individen brukar psykoaktiva substanser som skadar 

hälsan, fysiskt eller psykiskt (American Psychiatric Association, 2015).  

 

Författarnas definition av våld och uttrycken våldsutsatt och våldserfarenhet syftar till 

definitionen som Socialstyrelsen (2018) ger till begreppet våld i nära relation. Då kvinnorna i 

målgruppen ofta utsätts för denna typ av våld, i en relation. Författarna till denna studie vill 

dock förtydliga att våld förekommer även utanför relationer. Inom begreppet våld innefattar 

många typer av våld. Det fysiska våldet, som kan bestå av bli knuffad, slagen, sparkad eller 

dragen i håret. Det psykiska våldet, kan till exempel vara att bli förlöjligad, hot och även hot 

om våld mot husdjur. Sexuellt våld som våldtäkt, att bli tvingad att utföra sexuella handlingar, 

att bli påtvingad sexuella handlingar och att utsättas för något utan att våga säga nej är även 

det att bli utsatt för sexuellt våld (Socialstyrelsen, 2018).  
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Våld kan även vara frihetsinskränkningar så som att bli hindrad från att umgås med släkt och 

vänner och andra former av social utsatthet som att inte få utföra den sociala aktivitet man 

vill. Det kan även handla om olika former av materiellt eller ekonomiskt våld. Det kan handla 

om att man förstör personliga ägodelar eller att ena parten i ett förhållande har hand om den 

gemensamma ekonomin på ett sådant sätt att den andra parten blir lidande. Våld i nära 

relation är ofta handlingar som blir ett mönster av upprepade handlingar som kan börja som 

subtila handlingar och eskalera till grova brott (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Begreppet missbruksvärlden menas i denna studie ett helhetsbegrepp över den sociala 

kontexten som en missbrukare befinner sig i, tillsammans med andra personer i missbruk. I 

denna studie menas specifikt sammanhanget i den undersökta kommunen. Att detta begrepp 

finns med i studien beror till stor del på att intervjupersoner nämnt detta begrepp i intervjuer. 
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Kunskapsöversikt 
 
Under kommande kapitel har litteratur, doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar lyfts 

in. Dessa har delats upp efter olika rubriker och författarna har samlat relevant forskning som 

berör samma ämnen under vardera rubrik för att underlätta för läsaren att orientera sig, 

därmed även att främja en struktur i arbetet. Under rubriken utsatthet förklaras kvinnans i 

missbruks utsatthet och multiproblematik utifrån tidigare forskning. Vidare fortsätter nästa 

rubrik som heter behandling. Här behandlas ämnen som exempelvis vad tidigare forskning 

visar på för negativa och positiva effekter av olika behandlingsformer för kvinnor i missbruk. 

Den tredje rubriken berör forskning kring skillnaderna mellan män och kvinnor i 

missbruksproblematik. Under sista rubriken berörs ämnen som män och kvinnors olika former 

av hotbilder samt hur synen på socialtjänsten kan skilja sig åt. 

 

Utsatthet 

Socialstyrelsen (2011) belyser i utbildningsmaterialet “skylla sig själv? - 

utbildningsmaterial,  våld mot kvinnor med missbruks eller beroendeproblem” att kvinnor i 

missbruk ofta lever i livssituationer där risken att utsättas för våld är stor. Kvinnor med 

missbruk eller beroendeproblematik tycks dessutom ha svårare att få hjälp än andra 

våldsutsatta kvinnor. Socialstyrelsen har en bild av att samhälleliga insatser lägger fokus vid 

att behandla missbruket och i många fall tona ner våldsproblematik. Vidare uttrycks i 

materialet behov av fler verksamheter som riktar sig till kvinnor för hjälp och stöd kring både 

missbruk och bearbetning av våld. Socialstyrelsen (2011) uttrycker behov av en ökad kunskap 

kring att hantera möten med dessa kombinerade problematiker. För kvinnorna är behandling 

av missbruket parallellt med hjälp att bearbeta våldsutsatthet av stor vikt samt att stödet 

anpassas efter deras individuella behov (Socialstyrelsen 2011). Alborn (2012) nämner 

psykiatrisk samsjuklighet, eller det som i vardagligt tal kallas för dubbeldiagnos. Studier visar 

på att dubbeldiagnoser behandlas bäst när den kombination av behandlingen av psykisk 

ohälsa och missbruksproblematik sker parallellt (Alborn, 2012). Socialstyrelsen (2011) 

nämner att det inte ska finnas ett krav på att vara drogfri för att få hjälp med att bearbeta 

våldserfarenheter. Det kan finnas svårigheter i att bli drogfri utan att samtidigt få behandling 

för traumat (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Scheffel Birath (2012) menar att utsatthet visar sig för kvinnor med missbruksproblem 

eftersom de i större utsträckning har psykisk ohälsa i form av depressiva tillstånd, 

ätstörningar, ångest och PTSD än kvinnor som inte har samma problematik. Kvinnliga 

patienter med missbruksproblem uppger enligt Scheffel Birath (2012) att de har en sämre 

psykisk hälsa samt mer problem med familj och umgänge än patienter som är män med 

missbruksproblematik. Det uppskattas att kvinnor i missbruk i större utsträckning lever i 

relationer där psykisk/fysisk misshandel förekommer jämfört med kvinnor utan 

beroendeproblematik (Scheffel Birath, 2012).  

 

Kvinnor med beroendeproblematik är enligt Scheffel Birath (2012) i större utsträckning 

utsatta för partnervåld än kvinnor i den allmänna populationen. Det handlar om alla former av 
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våld, inte bara fysiskt menar Scheffel Birath (2012). En svensk enkätstudie visade att av 103 

missbrukande kvinnor var det 3 av 4 som de senaste två åren blivit utsatta för fysiskt våld, 

sexuellt våld, och/eller psykiska övergrepp av en manlig förövare. (Scheffel Birath, 2012).  

 

Studier har visat att en del insatser har gjorts för att minska våldsutsatthet för kvinnor i 

substansberoende. Bland annat har en testomgång med en kontrollerad anpassad version av 

Women’s Wellness Treatment för kvinnor utförts, i Barcelona, som befann sig i öppenvård 

för missbruk (Tirado-Muños, Gilchrist, Lligoña, Gilbert & Torrens, 2015). Dessa kvinnor 

testade positivt för att ha upplevt partnervåld den föregående månaden. Utvärdering gjordes 

efter 1, 3 och 12 månader av interventionen. Resultaten visar att måttlig effekt fanns i att 

reducera psykologisk ohälsa, öka medvetenhet om partnervåld och minska aggressivitet i 

partnerrelationen samt att minska drickande upp till tre månader efter ingripandet. Ingripandet 

visar dock inga tydliga tecken på att minska risken för våld i nära relationer, 

depressionssymtom, eller ge självrapporterad ökad livskvalitet eller hälsostatus (Tirado-

Muños et. al., 2015).  

 

Artikeln Patterns of intimate partner violence among drug using women berör relationen 

mellan partnervåld och olaglig droganvändning hos kvinnor. I studien har man intervjuat 

kvinnor rekryterade på gatan, som inte går i behandling men är involverade i droger. Studien 

jämför droganvändning och hälsorisker hos kvinnor i fyra olika kategorier. 1: kvinnor som 

inte uppger sig vara utsatta för våld. 2: relationer där våld är riktat mot kvinnan. 3: där våld 

brukas av kvinnan. 4: relationer där våldet är ömsesidigt. Resultaten av studien föreslår att 

drogbehandlingsprogram som innefattar kvinnor bör adressera problemet med våld i nära 

relationer (Duke, Clair & Choice, 2006). 

 

Misshandel är enligt Johansson & Wirbing (2005) ofta en anledning till att missbrukande 

kvinnor blir hemlösa. Vidare menar författarna till ovan nämnda påstående att välanpassade 

kvinnor med beroendeproblematik kan komma från en bakgrund av incest, sexuella övergrepp 

eller våld och hot. Ofta kan våldet vara dolt. Författarna menar att det är viktigt att se att våld 

kan vara orsak till missbruk. Missbruket kan vara ett sätt att uthärda exempelvis våld i nära 

relation. Författarna uppmuntrar till en behandlingsform där både missbruk och relation kan 

behandlas parallellt. Statistiken visar att två tredjedelar av missbrukande kvinnor hade upplevt 

våld (Johansson & Wirbing, 2005).  

 

En studie som omnämns av Johansson & Wirbing (2005) berör en sammanfattning av 44 

djupintervjuer av kvinnor med missbruksproblematik. Här uppmärksammar man att de flesta 

av kvinnorna upplevt våld i relationer. En slutsats man dragit har varit att kvinnorna måste 

komma bort från våldet först för att sedan ha kraft att stå emot droger. Missbruk och våld är 

båda två typer av social utsatthet som är svåra att förändra. Det tar mycket kraft, energi och 

hjälp för att skapa förändring. Att göra två stora förändringar samtidigt kan vara svårt 

(Johansson & Wirbing, 2005).  

 

Hydén (2013) nämner att det i dagens Sverige inte ska kunna finnas utrymme för män att att 

utsätta kvinnor för kulturellt legitimt våld, ändå är våld en återkommande problematik kring 
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missbrukande kvinnor. Hydén (2013) beskriver kvinnor med missbruksproblematik som 

dubbelt förtryckta, då hon hänvisar till att kvinnorna lever i ett patriarkalt system där mannen 

är normen och kvinnan är det underlägsna könet. Hydén (2013) menar att kvinnan i missbruk 

blir förtryckt på grund av att den manliga normen i samhället gör att männen ges större 

utrymme än kvinnor att bruka substanser. Fortsättningsvis menar ovan nämnd författare att en 

särskild problematik som rör kvinnor i missbruk är också att hon av samhället inte ses som en 

kvinna i traditionell bemärkelse. Den traditionella bilden av kvinnorollen lever kvar. Synen av 

kvinnan som en god hustru och mamma med ansvarskänsla och omhändertagande 

egenskaper. Den synen är enligt Hydén (2013) svår att leva upp till mitt i ett missbruk vilket 

skapar en känsla av att inte duga, skadar hennes självkänsla och skapar en inre ilska. 

Författaren nämner vidare att kvinnorna inte känner att de blir tagna på allvar som individer 

och att de måste underkasta sig. Undersökningar visar att kvinnorna i missbruksproblematik 

ofta utnyttjas sexuellt och utsätts för förnedrande behandling (Hydén, 2013).  

 

Behandling 

Forskningsrapporter visar enligt Leissner & Hedin (2002) på skillnader i välfärdsstatens 

resursfördelning kring kvinnor och män med missbruksproblematik. Vidare menas att resultat 

visar att samhället lägger mer resurser på behandling av missbrukande män än vad de lägger 

på behandling av kvinnor. Trots att forskning visat att könsspecifik behandling för kvinnor är 

framgångsrik, visar det sig att det ändå inte alltid finns sådana alternativ att tillgå (Leissner & 

Hedin, 2002). Hydén (2013) menar att behandlingshemmen i Sverige är skapade av män för 

män och menar att en behandlingsprogram för kvinnor behöver bemöta deras specifika 

problem. Då syftar Hydén (2013) på att kvinnor med missbruksproblematik behöver 

bearbetning kring skuld och skam. Denna skuld och skam gör att kvinnan i missbruk ofta 

känner självförakt och att de vänder dessa skuldkänslor och problem inåt på ett destruktivt 

vis. Det blir ett skuldbeläggande av den egna individen (Hyden, 2013).  

 

Den forskning och den erfarenhet som finns om kvinnor med särskilda behov visar att 

behandling som enbart är till för kvinnor ger ett bättre resultat både i minskat missbruk och 

förhöjd livskvalitet än behandling där gruppen är könsblandad (Scheffel Birath, 2012). 

Kvinnor som inte har denna typ av särskilda behov men ändå efterfrågar kvinnospecifik 

öppenvårdsbehandling kan i en sådan behandling kan enligt Scheffel Birath (2012) tillföras ett 

mervärde. Scheffel Birath (2012) nämner vidare att det inom institutionsvård framförs att 

kvinnor ska få könssegregerad behandling dels för skyddsperspektiv men även för att flickor 

och kvinnor inte får nog med utrymme i de övriga miljöerna, som domineras av pojkar och 

män. En kvinnomottagning i Stockholm beskriver en minskad alkoholkonsumtion hos 

kvinnor som genomgått enkönad behandling jämfört med de som genomgått en behandling 

där män och kvinnor blandats (Scheffel Birath, 2012).  

 

Trulsson (2002) nämner att forskning kring könsspecifik behandling av missbrukande kvinnor 

har visat att det finns skillnader, mellan missbrukande kvinnor som fått behandling i blandade 

grupper och de kvinnor som fått behandling med andra kvinnor. Vidare nämns att resultaten 

visade att kvinnor som fick behandling i grupp med kvinnor fick bättre resultat. Det var 

vanligare att de kvinnor som behandlades i blandade grupper, med både män och kvinnor 



 8 

oftare avbröt behandlingen. Vidare nämns att det visade sig att kvinnorna ofta sökte sig till 

kvinnor utanför behandlingen, via gamla bekantskapskretsar. Klienterna i kvinnogrupperna 

fullföljde oftare behandlingen och upplevde sig få en bättre självkänsla och kvinnoidentitet 

genom den samkönade behandlingsformen. En vinning var att man tillsammans lärde sig hitta 

redskapen att både hantera relationerna till männen och drogerna (Trulsson, 2002). 

 

En samverkan mellan olika aktörer i behandlingen av kvinnor i missbruk är enligt 

Socialstyrelsen (2011) viktig. Exempelvis samarbete mellan socialtjänst och missbruks- och 

beroendeenheter. Samverkan som till exempel berör skyddat boende som är för kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Jansson (2002) ställer sig granskande till samhällets sätt att behandla missbrukare på ett 

homogent sätt. Det vill säga att man i hög utsträckning vill behandla kvinnor och män på 

samma sätt under missbruksproblematik. Vidare menar Jansson (2002) att behandla båda 

könen på samma vis i behandling, när samhället ger så olika förutsättningar för kvinnor och 

män blir problematiskt. Författaren lyfter fram att resultatet i den gemensamma behandlingen 

är att kvinnans behov underställs mannens. Kvinnorna i behandlingen kommer att fortsätta sitt 

underlägsna beteende som de är vana, gentemot männen. Kvinnor under behandlingen 

upplevs som manipulativa och krävande om de försöker ställa samma krav på vård som 

männen (Jansson, 2002).  

 

Mattson (2010) nämner att det under 1980-talet framkom kritik mot könsblandade 

behandlingar. Författaren påpekar att kritikerna framförde att miljön var skadlig för kvinnor i 

den mån att de fick ett ansvar att inverka lugnande på männen och att de osynliggjordes i 

behandlingen samt riskerade att utnyttjas sexuellt av männen. Mattson (2010) menar att det i 

nuläget inte råder någon entydig diskurs om behandling ska vara blandad eller segregerad, 

men det förekommer samstämmighet i att blandade grupper inte är oproblematiska. 

Könssegregerade behandlingsalternativ utformas med motiveringen att kvinnor och flickor 

riskerar att fara illa i könsblandade grupper och behandlingsformer (Mattson, 2010).  

 

I en undersökning på privata behandlingshem, i Norrland, som Grufman-Kalén (2002) 

nämner, visade fördelar där behandlingen gavs i kvinnogrupper. Till exempel var en känsla av 

att kunna slappna av enligt Grufman-Kalén (2002). Kvinnorna var så vana att söka bekräftelse 

av män, att det gav en lugn känsla att slippa. Enligt ovan nämnd författare beskrev kvinnorna 

att de kunde vara sig själva och visa känslor mer öppet. Vidare beskrevs även att avsaknaden 

av män gjorde att de kunde sluta vara rädda, släppa på sitt tuffa yttre och vara liten och svag 

(Grufman Kalén, 2002). 

 

Bilden av män och kvinnor i missbruk 

Hur skilda bilden av en missbrukande man och en missbrukande kvinna är, blir tydlig i Skilda 

världar? - en studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk  (2007) 

där man i studien intervjuat människor i missbruk och nätverket runt dem. Resultatet visar på 

skillnader i synen på män och kvinnor i missbruk. Skårners (2007) studie visar vidare på att 

mannen kan exempelvis befinna sig i vad man beskriver som två världar, både den 
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missbrukande världen men även i den icke missbrukande. Männen kan ofta till exempel vara i 

relation med en partner som inte missbrukar. Den kvinnliga missbrukaren har inte de 

valmöjligheterna, hon är oftast i relation med någon som missbrukar och hon ses med förakt 

av både missbrukande män och män som inte missbrukar. Skårner (2007) menar att kvinnans 

möjligheter är mer begränsade. Studien visar på att möjlighet till hjälp och stöd i relationen 

för en kvinna inte är lika stor, då hon oftast inte har en nykter partner att ta stöd från. De 

missbrukande männen i studien beskriver att kvinnor som de varit i relation med, som inte 

missbrukat, har kunnat se förbi deras  missbruk och inte sett dem som missbrukare (Skårner, 

2007). 

 

Trulsson (2002) beskriver synen av den missbrukande kvinnan som lämnat ifrån sig eller 

förlorat vårdnaden om sina barn. Vidare menar författaren att denna kvinna ses som 

ansvarslös och omoralisk. Trulsson (2002) hävdar vidare att stigmatiseringen kring 

missbrukande kvinnor är större än för missbrukande män, på grund av just samhällets 

fördömande. Vidare menas att det även har haft en påföljd att fler kvinnor än män med 

missbruksproblematik lider av depressioner och gör fler suicidförsök. De missbrukande 

kvinnorna ställs under förstoringsglas av samhället. Författaren menar att samhällsidealen 

ställer krav på hur män och kvinnor skall vara. Skillnader i missbrukande män och 

missbrukande kvinnor grundar sig i dessa samhällsideal (Trulsson, 2002).  

 

Skårner (2007) menar att som missbrukare vara i en relation med en missbrukande partner 

kan i många fall bli destruktivt och försvåra drogfrihet. Författaren menar att kvinnan blir fast 

i relationen och på samma gång fast i missbruksvärlden. Denna värld är något man kanske 

egentligen skulle vilja ta sig ur (Skårner, 2007). Vidare beskrivs att kvinnan då är fast 

identitetsmässigt och socialt, både som missbrukare och som en del av missbruksvärlden. 

Skårner (2007) menar att det är då lätt att tro att man aldrig ska kunna ta sig ur det. Man tror 

sig inte kunna bli drogfri (Skårner, 2007).  

 

Kvinnornas status i missbruksvärlden är låg enligt Jansson (2002). Vidare beskrivs att de i 

stor del är värderade utifrån männens föreställningar av dem. Författaren nämner att 

våldsutsatthet är vanligt förekommande inom missbruksvärlden och här finns ett stort 

mörkertal. En missbrukande kvinna uppfattas av samhället som ett hot mot samhällsstrukturen 

och även mot den traditionella kvinnorollen (Jansson, 2002). Man kan se detta i hur kvinnor 

placeras vid behandling. Ofta i behandlingsgrupper som är mansdominerade, där kvinnan 

hamnar i samma underläge som hon är van vid i missbruksvärlden (Jansson, 2002).   

 

Hotbild mot män och kvinnor samt synen på socialtjänsten  

Trulsson (2002) beskriver skillnader i synen av socialtjänsten, vad gäller kvinnor och män i 

missbruksproblematik. Männen var ofta positivt inställda till socialtjänsten, medan kvinnorna 

som ofta hade barn, kände av hotet att förlora vårdnaden om sina barn på grund av missbruket 

(Trulsson, 2002). Författaren beskriver vidare att kvinnorna undviker socialtjänsten och lär 

sig strategier i agerandet kring socialtjänsten på grund av nämnda hotbild. Hotbilder gentemot 

män handlar enligt Trulsson (2002) i högre utsträckning om yttre hot från samhället medan i 

kvinnornas fall är hotbilden från samhället riktat mot föräldraskapet. Författaren påvisar 
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sambandet att denna hotbild kan försvåra för kvinnorna när det gäller att söka hjälp och 

behandling.  
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Teori 
 

Teoridelen ämnar att förklara den teoretiska utgångspunkten för studien samt vad denna 

innebär. Målet med kapitlet och teoridelen är att ge en tydlig bild av vilket perspektiv och 

teori författarna utgått ifrån under genomförandet av denna studie. Även motivering till vald 

teoretisk utgångspunkt. Detta för att möjliggöra en tydlig bild av hur materialet sedan blivit 

analyserat och anknutet till både vald teori och tidigare forskning. 

 

Studien har utgått från patriarkatteorin, ambitionen är att analysera det empiriska materialet 

utifrån samhällets maktstrukturer, ojämlikhet och förtryck. Valet föll på 

den  radikalfeministiska inriktningen som förespråkar att kvinnan är förtryckt på grund av sitt 

eget kön (Mattsson, 2015). Grunden för patriarkatet är att män och kvinnor är så kallade 

könsvarelser (Engdahl & Larsson, 2006). Patriarkatet som begrepp visar på männens 

dominans och maktposition som är genomgående i hela samhället. Radikalfeminismen 

förnekar inte att det kan finnas biologiska skillnader mellan kvinnan och mannen, man ser 

dock inte en skillnad i kvinnan och mannens värde, de är värda lika mycket. 

Radikalfeminismen menar att denna ojämlikhet mellan könen är den stora anledningen till att 

patriarkatet är ett universellt system i samhället. Radikalfeminismens strävan är att frigöra det 

kvinnliga könet från denna maktstruktur och dominans som det manliga könet utövar 

(Mattsson, 2015). Kvinnors underordning hänger samman med männens makt över deras 

sexualitet och kropp. Största faktorn till denna sexualiserade underordning är de 

heterosexuella äktenskaps- och sexualitetsnormerna. Mäns våld mot kvinnor har historiskt sett 

legitimerats genom utformningen av äktenskap. Först under de senaste decennierna har lagen 

ändrats så att det blivit straffbart att våldta och misshandla sin hustru och partner (Engdahl & 

Larsson, 2006). Författarna till denna studie menar att trots att normen inte längre är att vara i 

ett äktenskap finns en relevans i att nämna detta begrepp. Vidare menar författarna att det är 

viktigt att nämna hur de heterosexuella äktenskapsnormerna tidigare sett ut eftersom 

upplevelsen är att dagens könsroller kan tänkas härledas till dessa äktenskapsnormer.  

 

Författarna har medvetet valt en middle-range-theory, med begränsad räckvidd för att skapa 

analytisk generalisering. Detta innebär att teorin är mer konkret och inte lika övergripande 

som större teorier. Hade valet blivit en grand theory, en av de mer generella teorierna hade det 

varit svårare att analysera materialet, då de enligt Merton är för abstrakta och ligger långt 

ifrån den empiriska verkligheten som denna studie ämnar undersöka. Detta eftersom grand 

theorys är stora, abstrakta och svåra att på ett konkret sätt tillämpa på de sociala fenomen som 

denna studie ämnar undersöka. Att välja en mer begränsad räckvidd i teorin gör att författarna 

kan studera sociala fenomen, genom en teori som är tillräckligt konkret och specifik för att 

kunna prövas mot studiens empiriska data (Blom & Morèn, 2015) 
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Metod 
 

Kommande del av arbetet beskriver författarna hur studien genomförts och målet är att ge en 

tydlig insyn i de val som gjort genom studiens gång. Metoddelen är strukturerad i kronologisk 

ordning för att göra arbetsgången lättsam för läsaren att följa. Detta kapitel är uppdelad i olika 

delar, först i en ren metoddel med motiveringar och tydliga redogörelser för studiens upplägg 

och genomförande. Vidare kommer delen som berör reflektion och kritiska förhållningssätt 

till metoder och val som gjorts. Fortsättningsvis kommer en tredje del som berör etiska 

ställningstaganden och förhållningssätt som författarna tagit i beaktande under arbetet med 

studien. Ytterligare finns delar som berör urval, datainsamling och arbetsfördelning.  

 

Beslutet att genomföra en kvalitativ studie uppkom för att kunna belysa socialsekreterares syn 

på kvinnor i missbruk. Vidare för att undersöka om de anser att de behandlingsformer som nu 

finns i  kommunen är tillräckliga eller om kvinnorna gynnas av en könsspecifik behandling. 

Istället för att göra en kvantitativ studie, som då skulle syfta till att kartlägga, föll valet på 

kvalitativ metod för att kunna nå en djupare förståelse kring dessa kvinnor och deras behov. 

För att kunna besvara syftet med studien krävdes en metod för att nå socialsekreterares 

erfarenheter och kunskap kring kvinnor i missbruk, varför valet blev att genomföra intervjuer. 

Valet att göra intervjuer grundades i att det kan generera mer nyanserade svar än exempelvis 

en enkätundersökning hade kunnat göra. Intervjuformen blev semistrukturerade intervjuer. 

Tilltalande var friheten i en semistrukturerad intervjuform, detta för att kunna ställa frågorna 

utifrån hur samtalet utvecklar sig och inte utifrån en förutbestämd ordning. En viktig aspekt 

var också att möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Detta var av stor vikt för att få bra flyt i 

intervjuerna (Bryman, 2013). I intervjuerna var öppna frågor ledmotivet, vilket lät 

intervjupersonen lägga fokus på vad denne tyckte var viktigt. Detta gav en tydlig bild av det 

som faktiskt undersöktes - då intervjupersonens uppfattning var det centrala. Tanken med den 

valda metoden var att socialsekreterarna skulle få reflektera mer fritt och djupgående baserat 

på sina erfarenheter och sin kompetens som professionella. 

 

Intervjufrågor formulerades i en intervjuguide, utgångspunkten under intervjuerna var 

frågorna som fanns i intervjuguiden, men dessa ställdes inte i någon speciell ordning. 

Frågorna kom snarare naturligt i en ordning som passade hur samtalen tog form. En vinning i 

att ställa öppna frågor är att intervjupersonen får uttrycka sig fritt, samt att det minskar risken 

att lägga ord i munnen på respondenten. Intervjuguiden blev en blandning av öppna och mer 

specifika följdfrågor. En annan viktig aspekt som togs i beaktning var formuleringen av 

frågorna samt språket så att intervjupersonen känner sig bekväm (Back & Berterö, 2015). 

Gällande frågorna och språket i intervjuguiden fanns en fördel med att intervjua 

socialsekreterare då dessa hade en god förståelse för språket som används i området som 

studien ämnar undersöka. Vissa ord anpassades till en mer lättförståelig term för att främja att 

intervjupersonerna skulle ha lättare att förstå och uttrycka sig. 

 

I studien har fem socialsekreterare intervjuats, dessa har varierande erfarenhet av att arbeta 

med missbruk. IP 1 har arbetat på socialtjänsten med område missbruk i ungefär 12 år, och 



 13 

har tidigare arbetat inom kriminalvården. IP 2 har arbetat med missbruksärenden i 16 år, 

personen har under denna tid också arbetat i andra kommuner och där haft ansvar för även 

andra typer av ärenden, så som barn och familj. IP 3 har arbetat med vuxenärenden i 19 år, 

och har innan det arbetat på behandlingshem för missbrukande kvinnor. IP 4 har arbetat med 

vuxenärenden i 15 år, och har innan dess arbetat på behandlingshem för ungdomar samt med 

försörjningsstöd. IP 5 har jobbat med missbruk i mindre än ett år, och har tidigare jobbat med 

biståndshandläggning för psykiska funktionsnedsättningar. Samtliga intervjupersoner har 

socionomexamen och är kvinnor. 

 

Materialet har sedan transkriberats utifrån sin helhet, inklusive frågorna som ställdes till 

intervjupersonerna. De båda författarna har turats om att vara samtalsledare i alla intervjuer 

och tanken var att det fanns en vinning i att personerna som genomfört intervjuerna själva 

utförde transkriberingen av materialet. Reflektioner och tankar som uppkommit under 

transkriberingen har annars kunnat förloras (Back & Berterö, 2015).   

 

Författarna delade upp arbetet med transkriberingarna, vilket gjorde att båda transkriberade 

ungefär lika många intervjuer var. Eftersom båda deltog i intervjuerna fanns det inga 

svårigheter med att författarna transkriberade var för sig och sedan satt sig tillsammans och 

kodade materialet. Detta minskade risken att kodningen blev styrd för mycket av 

förförståelse, vilket hade kunnat ske om endast en av författarna hade kodat ensam.  

 

I analysen av materialet från intervjuerna användes en konventionell innehållsanalys med 

kodning, kategorisering och tematisering. Enligt Hsieh & Shannon (2005) innebär en 

konventionell innehållsanalys att författarna kodat materialet förutsättningslöst, utan 

förutbestämda koder. Denna typ innehållsanalys är mer riktad åt en induktiv ansats och är inte 

teoristyrd (Hsieh & Shannon, 2005). Val av analysmetod baserades på syftet med studien, där 

det blev av vikt att belysa föreställningar och erfarenheter som socialsekreterarna i den 

medelstora kommunen har. Inriktningen på den kvalitativa analysen blev med fokus på 

subjektiva erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015). Syftet med att använda kvalitativ 

innehållsanalys var att redogöra för ett fenomen, mer eller mindre detaljerat. I vårt fall lades 

fokus på subjektiva erfarenheter så som upplevelser, uppfattningar och föreställningar (Fejes 

& Thornberg, 2015). Detta eftersom syftet med studien var just att undersöka 

socialsekreterares uppfattning om kvinnor i beroendeproblematik och utsatthet, vad dessa 

upplevs ha för behov samt vad det finns för alternativ på insatser för dessa kvinnor. Genom 

att sedan koda, kategorisera och tematisera blev det möjligt att se hur ofta en kod förekom i 

intervjuerna och variationer i koderna. Därmed syntes det om intervjupersonernas upplevelser 

stämde överens eller skilde sig åt, samt vilka likheter och skillnader som fanns med tidigare 

forskning (Bryman, 2013). 

 

Ett exempel på kodningsprocessen följer nedan. 

 

Meningsbärande enhet från IP 1:s intervju ”de e så nästan alla har det idag .. att de e inte en 

ren beroendeproblematik utan de e multiproblematik” som omvandlas till koden ofta 
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multiproblematik den sattes sedan i kategorin missbrukande kvinnors problematik. 

Denna kategori sattes sedan in i temat problematik 

 

En risk med kodning var att helheten riskerade att förloras i kodningsprocessen. Eftersom 

meningar plockades ur sammanhängande text fanns en risk att social kontext försvann. Detta 

är något som författarna reflekterade över och därför deltog båda två i intervjuerna, vilket 

innebar att båda var del av den sociala kontexten. Författarna reflekterade över att detta var en 

viktig del och fick därmed en tydligare bild av helheten då kodningen sedan genomfördes 

(Bryman, 2013).  

 

Metodologisk reflektion 
 

Förförståelse 

Genomförandet av studier med kvalitativ analys kan innebära svårigheter. Författarna är 

medvetna om att det finns en risk att studien blir vinklad i och med att det är två författare 

som genomför och styr studien, som formulerar och som ställer frågorna. Mycket tid har lagts 

på att fundera kring utformningen av intervjufrågor för att dels försöka ställa så öppna frågor 

som möjligt men ändå kunna hålla frågan på en nivå som följer syftet med vår studie. Vidare 

har även funderingar kring hur frågorna ska ställas ägt rum. Reflektioner kring hur frågorna 

ska ställas med tonläge, betoning på ord och även hur följdfrågor ska ställas och när. Därför 

valde båda författarna att närvara vid alla intervjuer, för att främja att alla intervjuer 

genomförs på så lika sätt som möjligt. Reflektion kring förförståelse har prioriterats och fokus 

har lagts på att sinsemellan diskutera varför förförståelsen finns och vad den innebär. 

Författarna till denna studie har kommit fram till att förförståelsen är positiv i den bemärkelse 

att det har gjort det lättare att formulera relevanta intervjufrågor, ställa följdfrågor samt lättare 

att hitta tidigare kunskap. Författarna till studien valde att båda två närvara vid intervjuerna, 

för att få ett bredare perspektiv i och med att förförståelse kan innebära att olika personer 

lägger fokus på olika saker i en intervju (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Något som ytterligare kan hänvisas till begreppet förförståelse är att författarna som leder 

studien båda är kvinnor, som valt att inrikta studien på kvinnor och socialsekreterarna som 

intervjuades är alla kvinnor. Författarna till studien är själva kvinnor som genom utbildningen 

uppmärksammat att kvinnor i beroendeproblematik är utsatta på olika vis. Diskussioner och 

reflektioner kring hur inställning till feminism och tidigare erfarenheter kan påverka studien, 

även hur den kan påverkas av att studien är gjord av kvinnor, genom kvinnor som berättar om 

utsatta kvinnor. Intern validitet berör överensstämmelse mellan forskarens observationer och 

teoretiska idéer som utvecklas (Bryman, 2013). Genom arbetet med ordagranna 

transkriberingar och erbjudanden till intervjupersonerna att läsa igenom dessa för att bekräfta 

har författarna minskat risken för att vinkla resultaten. Vidare har författarna tillsammans 

suttit med kodningsarbetet för att kunna reflektera och diskutera utan att riskera att vinkla 

studien, detta för att främja intern validitet och därmed säkerställa att observationerna 

överensstämmer med resultaten från studien (Bryman, 2013). Som kvalitativ forskare finns 

alltid en subjektivitet trots försök att inte lägga in egna värderingar och låta förförståelse styra 

analysen för mycket (Bryman, 2013). Dock är det svårt då förförståelsen delvis kan innebära 
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att det som intervjupersonen uttrycker är något som samstämmer med våra erfarenheter och 

även av den tidigare forskningen som lästs. Författarna har varit ödmjuka inför 

intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser. Ett försök har gjorts att från författarnas 

sida vara neutrala inför bearbetningen av intervjumaterialet, för att sedan kunna reflektera och 

dra kopplingar i studiens analysdel.  

 

 

Validitet och reliabilitet 

Eftersom intervjuguiden strukturerats upp i konkreta frågor som sedan utan inbördes ordning 

har ställts är författarnas synpunkt att det skulle vara möjligt att genomföra liknande 

intervjuer som de som genomförts i denna studie. Tanken med att använda semistrukturerade 

intervjuer var att det skulle blir lättare att genomföra alla intervjuer så lika som möjligt, 

oavsett vad intervjupersonerna svarar. Den interna reliabiliteten har tagits i beaktande i den 

mån att författarna genomfört allt arbete som är tolkningsbart tillsammans, som ovan nämnda 

intervjuer, kodningsarbete, kategorisering samt även resultat- och analysdelar av studien. 

Eftersom författarna tillsammans suttit med dessa delar har genomgående diskussion gjorts 

om tolkning av begrepp, meningar och material, vilket kan anses vara ett bra sätt att främja 

intern reliabilitet, vilken innebär att forskarlaget måste komma överens om hur tolkningar ska 

göras (Bryman, 2013). 

 

Vad gäller den externa validiteten kan inte studiens författare på något sätt garantera att de 

resultat som erhålls av studien, det vill säga det material som genererats från intervjuer, går att 

applicera på andra kommuner eller andra socialsekreterare (Bryman, 2013). I kvalitativa 

studier som denna med få intervjuer är målet snarare att täcka så många kvalitéer som möjligt 

i företeelsen som studeras för att kunna uppnå generaliserbarhet (Eneroth, 1984). Författarna 

har lagt ner mycket jobb på att få ut så mycket om företeelserna studien ämnar undersöka 

under materialinsamlingen. Tidigare forskning har skapat en förförståelse hos författarna som 

har varit till hjälp i vårt arbete med intervjuguiden. Att ställa väl valda frågor till ett 

genomtänkt urval, för att få ut så mycket information som möjligt om området vi ämnar 

undersöka. Författarna anser att en viss mån av analytisk generaliserbarhet har uppnåtts, det 

vill säga att resultat och analys kan överföras på liknande sammanhang (Eneroth, 1984). 

 

Kunskapsöversikt 

I kunskapsöversikten har författarna valt att ta med källor som för läsaren kan tyckas vara av 

äldre karaktär. Författarna har reflekterat över detta och anser att källorna fortsatt är relevanta 

och därmed har källorna varit av stor relevans för studien. Författarna till denna studie har 

även varit medvetna om att det finns en möjlighet att källorna inte stämmer med dagens bild 

och förhållanden, och har varit ödmjuka inför detta under arbetets gång. Trots detta har ett 

aktivt val gjorts att inkludera dessa eftersom delar i forskningsöversikten är relevanta för 

nutida förhållanden. 

 

Urval 
 

https://www.facebook.com/
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Då syftet med studien var att få kunskap kring behoven hos kvinnor i missbruksproblematik 

och deras utsatthet i kommunen, uppkom tanken att socialsekreterare på en enhet inriktade 

mot vuxna besatt kunskap kring kvinnor med beroendeproblematik. Vår målgrupp är alltså de 

socialsekreterare som kommer i kontakt med populationen som vi ämnar undersöka.  

 

Vad gäller urvalsmetod föll valet på snöbollsurval. Snöbollsurval handlar om att forskaren ser 

till att få kontakt med ett litet antal individer som är av intresse för att sedan genom dessa 

finna ytterligare personer som kan delta i studien. Denna typ av urval innebär att det inte är ett 

slumpmässigt urval på något sätt och att stickprovet som görs genom att intervjua några 

personer ur populationen inte sannolikt kommer representera hela populationen (Bryman, 

2013). Författarna mailade ut till specifikt en handläggare som hade uttryckt intresse för att 

delta i en intervju om området vi undersöker. Vidare erhölls av denna handläggare en 

maillista till alla socialsekreterare på den enheten - varav fem stycken slumpvalda som till 

vilka sedan skickades ut erbjudande om att delta i studien. Fokus lades på att skriva 

personliga mail istället för att skicka ett standardiserat massutskick till samtliga handläggare 

på listan. Av dessa fem som erbjöds att delta var det tre stycken uttryckte intresse, en svarade 

inte alls och en svarade att denne inte hade möjlighet att delta. Från några av dessa erhölls 

även rekommendationer om ytterligare socialsekreterare som är insatta i ämnet som 

undersöktes. Författarna valde då att skicka ut ytterligare två mail, då önskan var att ha mellan 

fyra till sex intervjuer. Slutligen landade materialet på fem intervjuer totalt, inräknat med den 

första handläggaren som togs kontakt med. Här tänker författarna att det är delvis ett 

snöbollsurval samtidigt som ett försök har varit att bidra till någon form av slumpmässighet. 

Detta genom att ytterligare inbjudningar till intervju utifrån befintlig maillista varit 

slumpmässiga. Genom mailen som skickades ut till slumpade socialsekreterare från listan 

innebär det att urvalet ändå fått ett visst mått av slumpmässighet (Bryman, 2013).  

 

Datainsamling 
 

Under datainsamlingen har mycket tid lagts ner på att hitta källor av relevans för studien. 

Avhandlingar som funnits genom universitetsbibliotekets söktjänst samt litteratur från tidigare 

kurser på utbildningen. Artiklar som använts i denna studie har varit vetenskapliga. 

Ambitionen att hitta tidigare forskning som varit så nära nutid som möjligt för att bevara 

relevansen för vår studie. I sökningen efter artiklar har databaserna Swepub, EBSCO och 

SOCindex använts. 

 

Sökord: women, drug abuse, violence, domestic violence, kvinnor, missbruk, våld, 

partnervåld 

 

Etiska ställningstaganden 
 

Ett etiskt dilemma författarna stod inför innan studiens början var om inriktningen skulle vara 

direkt mot kvinnor med beroendeproblematik som målgrupp eller socialsekreterare som 

jobbar i nära kontakt med kvinnor med beroendeproblematik. Under uppstarten av studien 
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diskuterades möjligheten att intervjua missbrukande kvinnor men författarna 

uppmärksammade att det finns många typer av problem med att prata direkt med klienter. Det 

medvetna valet att forska i socialsekreterarnas upplevelser gjordes med etiska 

ställningstaganden i åtanke. Kalman & Lövgren (2012) nämner att det är betydelsefullt att 

beakta människovärde, okränkbarhet och självbestämmande i forskning om människor. Detta 

togs i beaktande , att intervjua kvinnor i missbruksproblematik om deras utsatthet hade kunnat 

röra upp jobbiga känslor för kvinnorna. Författarna, i egenskap av studenter, hade inte kunnat 

bistå med hjälp och stöd som dessa intervjupersoner eventuellt hade varit i behov av i de fall 

att känslor väcks. Kalman & Lövgren (2012) menar vidare att individens välbefinnande måste 

i alla avseenden sättas före forskningsintresset. 

 

Ytterligare ett etiskt dilemma som identifierats är att intervjua socialsekreterare om sin 

arbetsgivare, det vill säga den medelstora kommunen. Det har varit av vikt att informera om 

vad studien har för syfte och vad materialet till forskningen ska användas till. Frågorna som 

ställts har inriktat sig på vad kommunen har att erbjuda för insatser. När intervjuerna inleddes 

tydliggjordes för intervjupersonerna att syftet inte var att granska dem, snarare att granska de 

insatser som finns att erbjuda till missbrukande kvinnor. Detta för att socialsekreterarna inte 

skulle känna sig granskade som professionella eller i sitt agerande, vilket å andra sidan kan 

innebära att det uppfattas som kritik mot kommunen. 

 

I början av intervjun informerades intervjupersonen om studien, syftet med den och att det 

som framkommer i intervjun endast kommer användas till denna studie. Allt i enlighet med 

Personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Vidare förtydligades det under intervjun att 

intervjupersonen kommer avidentifieras i materialet och att det inte kommer att finnas 

tillgängligt för obehöriga. Detta för intervjupersonernas egna integritet. Respondenten 

informerades också om dennes rätt till att avbryta intervjun när som helst och att inte svara på 

frågor om så önskas (Back & Berterö, 2015). Det som framförts till intervjupersonerna är 

informerat i enlighet med informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2013). Fortsättningsvis tydliggjordes att det är intervjupersonens 

upplevelser och erfarenheter som är intressanta och att fokus inte ligger på att granska 

socialsekreterarens agerande samt rätt eller fel. 

 

Arbetsfördelning 
 

Uppstarten av studien började med att båda författarna gemensamt hämtade in tidigare 

forskning till ett PM. Författarna kom i det skedet tillsammans överens om syfte, 

frågeställningar samt val av metod. Båda författarna har letat litteratur, vetenskapliga 

artiklar  och material till studien. Tillsammans har förfrågan om deltagande i intervjuer 

formulerats och skickats ut. Vidare författades en intervjuguide gemensamt. Fortsättningsvis 

deltog båda författarna i samtliga intervjuer, för att sedan dela upp antalet intervjuer som 

transkriberades var för sig. Tillsammans genomfördes sedan en process med kodning, 

kategorisering och analys. Arbetet fortskred vidare med studiens skriftliga delar på egen hand 

så väl som tillsammans. Gemensamt diskuterades och analyserades sedan resultaten. 
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Sammantaget har båda författarna varit drivande i alla processer under studiens gång och 

kunnat stötta varandra i de olika delarna. 
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Resultat 
 

Det kommande kapitlet presenterar resultatet av de kvalitativa intervjuer som studien baserats 

på. Resultat presenteras under olika underrubriker som baserats på kategorierna som 

framkommit under kodningsprocessen. Detta är ett val som gjorts för att göra det lättare för 

läsaren att följa de olika områden som framkommit under studiens intervjuer. Under första 

rubriken presenteras intervjupersonernas uppfattning och erfarenhet om missbrukande 

kvinnors problematik. Under andra rubriken har författarna samlat resultat kring 

intervjupersonernas syn på utsattheten i problematiken som missbrukande kvinnor har. Under 

tredje rubriken har resultat kring insatser och samverkan samlats för att visa på hur utbudet av 

insatser ser ut och hur samverkan mellan de olika myndigheterna fungerar kring kvinnor i 

missbruk. I rubriken könsskillnader har resultat som är av jämförande karaktär samlats. Under 

rubriken kontakt med målgruppen redogörs för hur intervjupersonerna upplever att kvinnor i 

missbruk kommer i kontakt med socialtjänsten. I sista rubriken visas resultat kring behandling 

av kvinnor i missbruksproblematik och eventuella förbättringsområden.  

 

Socialsekreterarnas bild av missbrukande kvinnors problematik 

Socialsekreterare i den undersökta kommunen uppger att det ofta handlar om 

multiproblematik gällande kvinnor i substansberoende. De upplever även att multiproblematik 

är vanligare hos kvinnor i missbruk än män. Upplevelsen är att det är svårt att särskilja 

problemområdena, då samtliga hänger ihop. Kvinnorna upplevs behöva längre behandlingstid, 

vilket är återkommande i intervjupersonernas berättelser. Några av intervjupersonerna 

härleder behovet av längre behandlingstid till den skam och skuld som dessa bär på. 

Intervjupersonerna upplever att kvinnorna hinner komma längre i sitt missbruk innan de får 

kontakt med socialtjänsten. Anledningarna till detta kan vara många, teorier som 

intervjupersonerna delger är att det upplever att om kvinnan har hemmavarande barn, kan det 

vara en anledning till att hon söker kontakt och hjälp senare. Man beskriver skammen som ett 

hinder i att söka hjälp.  

 

En intervjuperson menar att det är större skam för kvinnor som släpper sina barn än män som 

gör detsamma. En annan intervjuperson nämner att kvinnorna upplever att det är skamligt att 

överge sina barn. Intervjupersonerna uppger att det är vanligt att missbrukande kvinnor söker 

hjälp av socialtjänsten för annan problematik, exempelvis hjälp med bostad eller ekonomi. 

Först senare uppdagas missbruket. De uppfattar även att kvinnor i missbruk försöker 

upprätthålla en bild av sig själva innan de kommer för djupt in i sitt missbruk. 

Socialsekreterarna upplever även att missbrukande kvinnor blir hårdare dömda än män i 

missbruk, och att männen är i en annan typ av utsatthet. Manliga missbrukare tenderar att ha 

mer problematik kring kriminalitet och är därmed i våldsamma sammanhang, medan kvinnor 

i större utsträckning blir utsatta för våld i partnerrelationer, i bekantskapskretsen eller tvingas 

betala med sin kropp.  

 

Intervjupersonernas upplevelser är att kvinnor i missbruk finns i alla samhällsskikt. Det finns 

kvinnor i missbruk som sitter hemma under välordnade förhållanden och skåpsuper och anser 
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sig inte vara missbrukare, då de inte sitter ute på parkbänken. En av intervjupersonerna 

beskriver att problematiken då ofta inte uppmärksammas förrän de hamnar på geriatriken med 

alkoholdemens.  

 

Intervjupersonerna upplever är att det är vanligt med prostitution för att få droger. En 

intervjuperson uppger att denne upplever att till 99,9 procent är det så att kvinnorna ställer 

upp på sex för droger. Trots detta så är det många av kvinnorna som inte själva skulle anse att 

de prostituerat sig eller blivit utsatta för våld. Det är heller inte trots våldsutsatthet vanligt 

förekommande att kvinnan söker hjälp för just för våld som huvudproblematik uppger en 

intervjuperson.  

 

“Å många tänker .. kvinnorna uppfattar det ju ibland inte ens som våld .. Dom 

uppfattar sig ju inte som ..  Alltså dom allra flesta skulle ju aldrig ens ta i sin 

mun att dom har prostituerat sig. När man ställ den frågan. Men när man då 

pratar liksom om .. jamen asså .. ställa upp på sex för å få droger eller jo men 

asså de e ju inte .. man har inte ens den synen. Att de e .. Att de kostar. Utan de 

e liksom den bussiga grabben man häng me då men han kräver ju också 

saker.” IP 3 

 

Samstämmigt beskriver ett flertal intervjupersoner hur svårt det är att skydda kvinnan när hon 

är i aktivt missbruk och inte skyddar sig själv. Samtliga intervjupersoner upplever det som 

svårt att jobba kring skydd med en drogpåverkad person. Flera intervjupersoner uttrycker att 

kvinnan skall vara redo att jobba med alla bitarna, samtidigt som hon skall ha förmågan att 

lämna destruktiva förhållanden bakom sig. Kvinnorna som intervjupersonerna möter är ofta 

villiga att både jobba med missbruket och våldsutsattheten. Även vid placering i skyddat 

boende är kvinnorna utsatta, eftersom de är så beroende av männen. En intervjuperson 

beskriver att om abstinensen kommer så är det lätt att kvinnan drar till sig den eller de som 

utsatt henne för att få tag i droger. Intervjupersoner uppger att det kan vara svårt att göra en 

planering med kvinnan kring skydd om hon är i aktivt missbruk, i sådant fall kan det behövas 

avgiftning innan. Det är viktigt att kvinnan är med på planen och att den är bra. Vidare kan 

det även skapa problem med skyddat boende om den missbrukande kvinnan får abstinens och 

röjer placeringen. En intervjuperson beskriver frustrationen man kan känna kring 

motivationsarbetet kring kvinnan i en sådan situation. Ett studiebesök och efterföljande 

övernattande i skyddat boende någon natt, kan följas av att kvinnan sedan går tillbaka till 

mannen. En annan beskriver att man inte vill skynda med behandling kring en kvinna i 

missbruk med våldsutsatthet. Man vill inte skrämma bort kvinnan. Intervjupersoner beskriver 

även att få missbrukande kvinnor söker skyddat boende, de vill inte ta emot hjälp, ibland 

uttrycker de att de inte kan ta emot hjälp. Intervjupersonerna uttrycker att det finns fler 

missbrukande kvinnor i utsatthet än de som kommer i kontakt med socialtjänsten och att man 

önskar att jobba på tabubeläggande av missbrukande kvinnor. Att synen i samhället är att 

missbruk är mindre fint. En intervjuperson uttrycker att det är svårt att hjälpa kring kvinnor i 

missbruk där det finns andra problematiker, som våldsutsatthet, hotbild och hedersrelaterat 

våld. 
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Våld, skuld, skam och utsatthet hos kvinnor i missbruk 

Det råder en samstämmighet bland intervjupersonerna kring upplevelsen att kvinnor i 

missbruk är i en mer utsatt situation. Upplevelsen är att kvinnorna blir utsatta på grund av sitt 

kön, blir utnyttjade sexuellt och intervjupersonerna beskriver att nästan alla kvinnor i 

missbruk blir utsatta av olika former av våld på grund av sitt kön. Intervjupersonerna menade 

våldsformer så som fysiskt, psykiskt, sexuellt och även ekonomiskt våld.  

 

En intervjuperson beskriver en generell bild av att missbruk hänger ihop med kriminalitet och 

att dessa tillsammans skapar våldsamma sammanhang och en sårbarhet för hot och våld. Ofta 

beskrivs missbruket som sekundärt mot utsattheten. En intervjuperson beskriver att det är det 

en högre andel kvinnor än män i missbruk som blir utsatta för våld. När det gäller psykiskt 

våld ligger kvinnor i överkant. Män i missbruk beskrivs som en våldstung gruppering, men 

här beskriver intervjupersonerna en annan form av utsatthet. Där våldet och utsattheten syftar 

till drogskulder, langning och hotbilder från andra missbrukande män. En intervjuperson 

menar att kvinnorna inte har några drogskulder, dessa betalar de med sina kroppar. Det 

beskrivs att när det gäller missbrukande kvinnorna är våld och hotbilden istället från 

missbrukande män. Män som missbrukande kvinnor blir utsatta av och beroende av. Män 

beskrivs ta ansvar för kriminaliteten åt kvinnor, i utbyte mot någonting annat.  

 

“Ja dom e utsatta för olika .. utmaningar tänker jag. Eh kvinnor e mer utsatta rent 

utifrån sitt kön. Så de e ju ofta i missbrukssituationen är min upplevelse att de e 

väldigt våldsamma relationer å .. kommunikationer å .. att vara i en missbruk och 

kriminella kretsar innebär ju både för män och kvinnor en otroligt stor sårbarhet i 

både hot och våld. Å utsatthet. Men sen e de ju tjej .. kvinnor har ju den sexuella delen 

dom kan bli utnyttjade på på ett annat sätt än männen har naturligtvis.” IP 1 

 

En intervjuperson beskriver ordagrant att männen använder kvinnorna som madrasser och 

dörrmattor. Vidare beskrivs att männen kräver saker av kvinnorna i utbyte mot droger. Om 

kvinnorna inte har pengar tvingas de betala med sina kroppar. Det poängteras också i 

intervjuerna att männen kan vara farligare än missbruket. I intervjuerna framkommer även att 

kvinnorna i missbruk går över sina egna gränser och tillåter män att ha sex med dem trots att 

de inte vill, för att exempelvis ha en sovplats. När de går över sina egna gränser skapas en 

otrolig skuld och skam hos kvinnan. Även dålig självkänsla och självförtroende.  

 

“Så dom går över, kliver över sina egna personliga gränser. Och det gör att dom får 

en otrolig skuld och skam.. och dålig självkänsla .. och dåligt självförtroende.” IP 2 

 

Många missbrukande kvinnor har även barn, där ligger största skulden. I vissa fall har 

kvinnorna inte vårdnaden längre om sina barn eller träffar dem sällan. Där ligger en stor skuld 

och skam. Intervjupersonerna upplever att en kvinna döms mer om hon har barn och 

missbrukar än en man i samma situation. I allmänhet beskriver samtliga intervjupersoner en 

upplevelse av stor skam i att vara kvinnlig missbrukare. En intervjuperson upplever att även 

behandlingspersonal beskriver det så, mera skam kring de missbrukande kvinnorna.  
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Intervjupersonerna upplever att på grund av den beskrivna skammen är kvinnor i 

beroendeproblematik längre gångna i missbruket innan de söker hjälp. Vidare beskrivs att 

många missbrukande kvinnor är utsatta för ekonomiskt våld, ekonomisk utsatthet, beroende 

av mannen för inkomst. Många kvinnor känner därför att de på grund av sin ekonomiska 

utsatthet inte kan lämna sin partner. Intervjupersoner beskriver att i de fall där mannen inte är 

missbrukare men kvinnan är det, kan situationen pågå under många år utan att socialtjänsten 

blir vetandes om situationen. Först i det fall att kvinnan kan behöva medicinsk vård kan det 

uppdagas via sjukvården. Våldsutsatthet bland kvinnorna är svår att sätta statistik på då 

mörkertalet är stort, men intervjupersonernas upplevelse är att nästan alla missbrukande 

kvinnor är utsatt för våld i någon form. Många kvinnor är dock inte medvetna om den 

utsatthet de befunnit sig i förrän de får en chans att få behandling för de trauman de utsatts 

för.  

 

Vad gäller utsatthet i behandling beskriver intervjupersonerna att kvinnor får behandling i 

blandade grupper, där kvinnan är i stort numerärt underläge. Upplevelsen är att fördelningen 

vanligen är en kvinna på tio män i kommunens öppenvård. Man beskriver problematiken i att 

öppna upp sig som kvinna, om trauman och utsatthet, när hon är i numerärt underläge 

könsmässigt, ses på med förakt av männen och frågan är hur fortsatt utsatt kvinnan blir i och 

med placeringen i den formen av behandling. En intervjuperson beskriver att kvinnliga 

missbrukare alltid är i underläge i alla sammanhang. Oavsett sociala sammanhang. 

Behandling i blandad grupp kan innebära att kvinnan måste möta män i behandling som 

kvinnan tidigare tvingats ha samlag med.  

 

“Å de tänker ja att man som kvinna å framförallt som missbrukare är du alltid 

i underläge i alla sammanhang.. Du är alltid lägst ner på rangordningen vart 

du än är. Både herointjejen som kanske tycker hon e kriminell å tuff å liksom 

sådär men får .. Men hon .. Så är de inte. Det är mycket mer skam och skuld på 

henne. Och. Och damen. Som bor hemma med man å kanske barn å barnbarn 

å drick vin. De e .. Hon e i samma underläge. Men .. Men hon har tak över 

huvve kanske å så .. Men hon .. Skammen å skulden å de är ju alltid lika liksom 

/.../ om man då hamnar i en .. grupp där det också e män så hamnar man 

längst ner på rangordningen där också .. även i behandlingen.” IP 3 

 

Flera av intervjupersonerna beskriver att i kommunens öppenvårdsbehandling har tidigare 

bara funnits män som behandlat. Intervjupersonerna uttrycker att det är glädjande att det 

anställts en kvinna nu, men att kvinnlig behandlare är en självklarhet i behandling av kvinnor. 

Intervjupersonerna ställer sig kritiska till att det saknas könsspecifik behandling i 

öppenvården i kommunen. Å andra sidan nämner socialsekreterarna att det kan vara svårt för 

kvinnan att öppna sig i en grupp med bara kvinnor också, men att chanserna är större att hon 

kan känna sig bekväm där. En av personerna som intervjuats nämner att kvinnor kan behöva 

förflyttas till andra städer för att få vistelse på exempelvis behandlingshem kostar mycket 

pengar och ser vinningar med att kvinnorna behandlas i hemmiljö. En intervjuperson ställer 

sig även kritisk till att det inte i sådana fall inte finns eftervård för kvinnan att nyttja när hon 

kommer hem till sin hemkommun igen. 
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“Men det finns ingenting..alltså för missbrukande kvinnor, enbart kvinnor. För 

kvinnor som sitter i mixade grupper.. dom är så anpassningsbara, dom är så 

fokuserade på.. alltså dom törs ju inte släppa ner garden.” IP 2 

 

Insatser och samverkan 

“Att vi matchar rätt insats med rätt behov. Å då om de visar sig vara öppenvård eller 

institutionsvård eller vilken inriktning å .. du känner till den här tolvstegsinriktningen 

eller om man ska få återfallsprevention eller.. Så de e ju mer .. behovet hos varje 

individ.” IP 1 

 

Intervjupersonerna är samstämmiga i att insatser ska matchas efter rätt behov och att insatser 

ska individanpassas.  Många missbrukande kvinnor har även barn. I vissa fall har kvinnorna 

inte vårdnaden längre om sina barn eller träffar dem sällan. Där ligger en stor skuld och skam. 

Vidare finns en samstämmiga i att det i den medelstora kommunen finns enbart ett alternativ 

för våldsutsatta kvinnor som är aktiva i missbruk, vilket är en kvinnojour. Övriga skyddade 

boenden kräver drogfrihet. Den “vanliga” kvinnojouren och kommunens 

kvinnofridsmottagning tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk. Alla intervjuer samstämmer i 

att det fattas könsspecifik öppenvård för kvinnor i missbruk i kommunen. Det nämns en 

könsspecifik öppenvårdsbehandling som tidigare fanns i kommunen, som en del 

intervjupersoner uttrycker har varit bra.  

 

Samtliga intervjupersoner nämner möjligheten till kombinerade insatser då en kvinna har 

både beroendeproblematik och våldsutsatthet. I samtliga intervjuer uppges att skyddsaspekten 

är den primära, och att först när allt är tryggt runt omkring kvinnan finns möjligheten att 

påbörja någon form av behandling.  

 

Intervjupersonerna nämner att ett alternativ till könsblandad gruppbehandling är enskilda 

samtal på en öppenvård. Där gäller det bland annat återfallsprevention, 

haschavvänjningsprogram och motiverande samtal, socialsekreterarna upplever dock att dessa 

sällan är tillräckliga eftersom det är ett samtal en gång i veckan. Gruppbehandling bidrar på 

ett annat sätt till struktur i vardagen vilket av intervjupersoner uttrycks är viktigt för att 

klienter ska undvika tristess när de ska gå ur ett missbruk. Det finns alternativ på 

öppenvårdsbehandling som inte är i kommunens egna regi, utan en som tjänst som 

upphandlas. En person som deltagit i en intervju beskriver att det kan vara ett alternativ som 

är en kortare behandling för personer som kanske har närmare till arbetslivet. Även här är 

dock grupperna blandade.  

 

“Ja. Å .. de blir ju mer .. vad ska man säga .. strukturerat även .. vet ju vikten av att ha 

en vardagsstruktur .. Å att ha enskilda samtal med en eller två tillfällen i veckan e ju 

inte samma sak som å gå i en grupp kanske halva dagar tre-fyra-fem dar i veckan. Eh 

.. de e ju också å kunna erbjuda en struktur att göra å fylla dagarna med nånting 

annat å inte hamna i den här tristessen också när man lämnar ett missbruk å .. Å då 
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kanske man behöver mer intensivare öppenvård å de går ju inte att utföra i enskilt på 

samma sätt.” IP 1 

 

Gällande samverkan upplever intervjupersonerna att det oftast gäller mellan dem och hälso- 

och sjukvård. De upplever att det är vanligt att samverka med psykiatrin, vilket nämns kan bli 

svårt ibland då det ofta är långa väntetider där. Om klienten sedan tidigare har en kontakt med 

psykiatrin brukar samarbetet fungera bra. I övrigt kan det krävas att socialsekreterarna 

behöver samverka med frivården, polis och olika enheter inom själva socialtjänsten. Generellt 

upplever socialsekreterarna att samverkan fungerar bra, men att det är enklast att samverka 

internt.  

 

Socialsekreterarna upplever att det finns en stor skillnad mellan möjliga insatser för 

våldsutsatta kvinnor med- och våldsutsatta kvinnor utan missbruk. En intervjuperson 

uttrycker att denne känner sig ganska bakbunden då en våldsutsatt kvinna inte kan lämna rena 

prover eftersom det då egentligen bara finns en kvinnojour att vända sig till. Vidare beskrivs 

att en kvinna som lämnar rena prover går att placera nästan var som helst, till exempel genom 

att använda sig av avtal som finns mellan olika kommuner. Samma intervjuperson upplever 

det tragiskt att det ska hänga på missbruket, eftersom klienterna missbrukar av en anledning. 

Samtidigt beskrivs det som att insatser är svåra att planera och genomföra om en person är 

väldigt påverkad. En av intervjupersonerna beskriver det som att det finns en tanke med att 

rena prover krävs, eftersom det annars kan bli så att kommunen tillhandahåller ett boende så 

att personen sedan kan fortsätta sitt missbruk. Det kan upplevas som att det på ett sätt 

möjliggör ett fortsatt bruk av alkohol och droger. En annan intervjuperson påpekar att trots att 

en kvinna väljer att fortsätta missbruka så har hon alltid rätt till skydd om hon är våldsutsatt 

eller har en hotbild. Samtliga intervjupersoner är eniga om att våldsutsatthet och hotbild 

kombinerat med missbruk måste bedömas efter hur akut det är, och om det är väldigt akut, att 

kvinnan inte kan gå från socialtjänsten så är en klok idé att ta kontakt med akutpsykiatrin och 

skriva in henne på avgiftning för att sedan kunna placera henne.  

 

Könsskillnader mellan män och kvinnor 

En av intervjupersonerna beskriver att utredningen går likadant till oberoende av kön, och att 

de insatser som finns att erbjuda även är jämlika. Det finns varken mindre eller mer för någon 

av könen i kommunen. Samma intervjuperson visade även statistik som gjorts på olika typer 

av våld, jämförande mellan män och kvinnor. Samt statistik mellan kommunen och hela 

Sverige. Tydligt är att statistiken är överensstämmande mellan kommunen och resten av 

landet. I de olika typerna av våld finns tydliga tecken på att kvinnor har högre staplar på 

samtliga områden som finns med i statistiken. Dessa är sexuellt våld, vilket har jättestor 

skillnad, psykiskt våld och fysiskt våld. Intervjupersonen uppger att denne kan tänka sig att 

staplarna skulle se ungefär liknande ut på andra områden, till exempel familjesituation.  

 

“Ja, nästan alla kvinnor skulle jag säga, som lever i missbruk, är på nått vis 

våldsutsatt.” IP 2 
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Ett flertal av intervjupersonerna är överens om att bilden av kvinnliga missbrukare är mer 

skamlig än bilden av manliga missbrukare. Flera intervjupersoner har även tagit upp faktorn 

med att vara missbrukande kvinna med barn, att skammen hos dessa kvinnor är ännu större. 

Vissa av personerna som intervjuats upplever att det ställs olika krav på manliga och 

kvinnliga missbrukare i föräldrarollen. Intervjupersonerna är relativt samstämmiga om att det 

ligger mer skuld och skam hos kvinnor med beroendeproblematik än hos män i liknande 

situation.  

 

“Det är bara att titta efter, om man tittar på… ja, vad ska man säga..man dömer ju en 

kvinna mer om hon har barn och missbrukar, än vad man dömer en man.” IP 3 

 

I kommunen finns inget speciellt utbud för män med hotbild, vilket socialsekreterarna kan 

uppleva som problematiskt samtidigt som de nämner att om det gäller en hotbild som kopplas 

till kriminalitet finns en samverkan med polis, och att personen förmodligen ändå inte kan 

vara kvar i samma stad. De flesta intervjupersonerna är eniga om att det finns färre alternativ 

att erbjuda män med hotbild än kvinnor med hotbild. 

 

En av intervjupersonerna beskriver att det för kvinnor och män i boendeform finns ungefär 

lika mycket inom kommunen. Ett stödboende som är till för män, samt finns en motsvarighet 

för kvinnor. Intervjupersonen nämner dock att om en man och en kvinna ska iväg på 

behandlingshem så finns fler alternativ för mannen eftersom han sällan bryr sig om ifall det är 

en könsblandad eller könssegregerad behandling. Intervjupersonen upplever dock att kvinnor 

ofta önskar behandlingshem som är avsedda enbart för kvinnor. Därmed beskriver 

intervjupersonen att det i behandlingsväg finns fler alternativ för män och att det således är 

lättare att placera dem. En av dem som intervjuats beskriver att det känns som att det krävs 

mer av en som socialsekreterare att jobba med en kvinna med beroendeproblematik än en man 

i liknande situation.  

 

Kontakt med målgrupp 

Återkommande är att alla vägar in till socialtjänsten är via mottagningsenheten. Dessa är 

ansökningar eller anmälningar. Anmälningar kommer ofta via hälso- och sjukvård, 

kvinnojouren, familjemedlemmar, kvinnofridsmottagning eller alkohol- och 

drogmottagningen. Vanligt är att de missbrukande kvinnorna söker kontakt med socialtjänsten 

för något annat än beroendeproblematik. En intervjuperson upplever att det vanligaste är att 

de behöver ett boende, det kan också handla om att de inte mår bra psykiskt, våld i nära 

relation eller liknande, varpå det sedan framkommer att missbruk finns. En av 

intervjupersonerna upplever att det finns tabu kring kvinnor i missbruk och därför är det inte 

det första de söker för. Flera intervjupersoner uppger att det är svårt att få kontakt med utsatta 

kvinnor i missbruk, eftersom det finns många som mår väldigt dåligt men som inte kommer i 

kontakt med eller söker sig till socialtjänsten. En av deltagarna i intervjuerna uppger att det 

inte i dagsläget finns något uppsökande arbete riktat mot dessa kvinnor.  

 

“Ja menar de finns ju många fler än va som kommer i kontakt med oss /.../ Som e där 

ute å.. E väldigt utsatta /.../ Men.. de e svårt. Å få kontakt me dom.” IP 5 
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Förbättringsområden gällande behandling för kvinnor i missbruk  

Intervjupersonerna är alla samstämmiga i att det saknas en könsspecifik 

öppenvårdsbehandling för kvinnliga missbrukare. En av intervjupersonerna nämner att det 

förekommer att missbrukande partners önskar parbehandling, vilket denne inte upplever som 

ett bra alternativ för kvinnan eftersom stora delar av hennes fokus hamnar på att stötta 

mannen. Vidare beskriver intervjupersonen att parbehandling brukar fungera för mannen men 

inte för kvinnan, eftersom han har stöd av henne medan hon själv inte hinner arbeta med sig 

själv. Utbudet som finns för kvinnor med beroendeproblematik i kommunen har i intervjuer 

beskrivits med olika begrepp, däribland skamligt och katastrofalt dåligt. Intervjupersoner 

beskriver det som sårbart att det inte finns något öppenvårdsalternativ för kvinnor i missbruk i 

den medelstora kommunen. De beskriver också att de hade önskat att det fanns mer att 

erbjuda kvinnorna.  

 

“Oftast är dom ju minoritet. Ja, om det är grupper, då är oftast kvinnorna i 

minoritet.” IP 4 

 

“Jag tror att dom blir inte hörda lika mycket som männen och kanske inte kan 

prata lika öppet om våld, ja, men det dom varit utsatta för. För ofta kan det ju 

vara prostitution, sex för droger och sånt.” IP 4 

 

Brister som intervjupersonerna beskriver gällande könsblandad öppenvårdsbehandling är att 

kvinnor inte blir hörda på samma sätt som män, de är i numerär minoritet, det är svårt för 

kvinnorna att öppna upp sig samt att de är väldigt flexibla och har svårt att släppa ner sin 

gard. Vidare beskrivs att kvinnorna kommer träffa på männen i gruppen efter behandlingen 

samt att de mest troligt har stött på dem innan också. En intervjuperson beskriver att en 

nackdel med könsblandad behandling är att det finns en risk att kärleksrelationer inleds och 

att det då är svårt för kvinnan att jobba med sin egen problematik eftersom fokus hamnar på 

mannen. En av personerna som intervjuats beskriver att missbrukande kvinnor ständigt är i 

underläge oavsett i vilket sammanhang hon hamnar i. En intervjuperson beskriver att om en 

kvinnlig klient vill gå öppenvårdsbehandling på hemmaplan är det enda alternativet det som 

är upphandlat. Det är en öppenvårdsbehandling med en aning jämnare könsfördelning i de 

blandade grupperna och med mycket kvinnlig personal som är duktiga på att jobba mot 

kvinnor - detta enligt egen uppfattning och åsikt.  
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Analys  
 

I studiens analysdel har ett aktivt val varit att inte genomgående använda samma rubriker som 

i kategorierna i resultatdelen. Detta för att minska risken för återupprepning och förlust av 

läsarens intresse. Här har en noggrann avvägning gjorts för att inkludera information från 

ovanstående kategorier, vilken sedan har placerats in i mer omfattande och täckande rubriker 

för att främja ett vidare perspektiv i analysen. De rubriker som använts har även en koppling 

till tidigare forskning, för att tydliggöra vilka kopplingar som dras mellan tidigare forskning 

och resultat i studiens analys. 

 

Utsatthet och problematik 

Kvinnor med missbruksproblematik finns i alla samhällsskikt, detta kan samtliga 

intervjupersoner intyga. De har mött allt från missbrukande kvinnor som sitter på parkbänken 

till de som bor i fin villa. Missbruksproblematik är på så vis inte något samhällsskikt 

förskonat. Johansson & Wirbing (2006) menar att våld i nära relation ofta är en faktor till 

hemlöshet för missbrukande kvinnor. Att våldet helt enkelt driver missbrukande kvinnor 

hemifrån. De menar också att våldet ofta är dolt och kan finnas även i de välanpassade 

missbrukande kvinnornas hem. Vidare menar de att våldet i sig kan ha varit den utlösande 

faktorn för missbruksproblematiken. Att kvinnan dricker för att uthärda våldet hon blir utsatt 

för. Våldsutsatthet och missbruk är nära sammankopplat har både Intervjupersoner och 

tidigare forskning bekräftat.  

 

I resultat från intervjuerna framkom att kvinnor i substansberoende ofta lider av en 

multiproblematik. Det handlar sällan bara om ett missbruk utan även om någon form av 

psykisk ohälsa eller våldsutsatthet. Detta överensstämmer med det som Scheffel Birath (2012) 

nämner, att kvinnor i missbruk i större utsträckning har psykisk ohälsa i form av depressiva 

tillstånd, ätstörningar, ångest och PTSD än kvinnor utan beroendeproblematik. Vidare 

beskriver författaren att kvinnliga missbrukare uppger sig ha större problem med psykisk 

ohälsa, familj och umgänge än manliga missbrukare. Fortsättningsvis beskriver författaren att 

en studie gjorts där 103 missbrukande kvinnor deltagit och där tre fjärdedelar av dessa 

deltagare blivit utsatta för fysiskt, sexuellt och/eller psykiskt våld av en manlig förövare under 

de senaste två åren. Det faktum att kvinnor med missbruksproblematik i så hög utsträckning 

blir utsatta för våld i nära relation kan förklaras utifrån att mannens dominans över kvinnans 

kön. Patriarkatteorin med radikalfeministisk inriktning menar att mannen exploaterar och 

utövar makt mot kvinnans kropp. Vidare menas att eftersom mannen är normen i samhället 

skapas maktskillnader som gör att kvinnan hamnar i underläge. I ett mer utsatt läge (Mattson, 

2015).  

 

Hydén (2013) och Mattsson (2015) är av samma uppfattning och nämner att kvinnor med 

missbruksproblematik är dubbelt förtryckta, med hänvisning till att dessa lever i ett patriarkalt 

system där mannen är normen och kvinnan är det underlägsna könet. Kvinnan i missbruk blir 

förtryckt på grund av den manliga normen i samhället, där män ges större utrymme än 

kvinnor att bruka alkohol och droger. Vidare beskriver författaren att kvinnor i missbruk inte 
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ses som en kvinna i traditionell bemärkelse av samhället. Synen av kvinnor som en goda fruar 

och mammor med ansvarskänsla och omhändertagande egenskaper. Detta resulterar i att 

kvinnan får låg självkänsla och känner att hon måste underkasta sig (Hydén, 2013). En av 

intervjupersonerna uttrycker att prostitution är vanligt bland kvinnliga missbrukare, även om 

klienterna själva aldrig skulle ha uttryckt det som prostitution. Samtliga intervjupersoner 

uppger att de uppfattar en bild av att prostitution är vanligt bland kvinnor med beroende. En 

av intervjupersonerna nämner att prostitution är en form av sexuellt våld, vilket således ger en 

bild av det som även tidigare forskning visar på, att våld från män är en vanligt 

förekommande problematik för missbrukande kvinnor. Johansson & Wirbing (2006) nämner 

att det kan vara viktigt att se våldsutsatthet som en orsak till missbruk, och ser positivt på en 

behandlingsform som både bearbetar missbruk och relationer.  

 

Intervjupersonerna beskriver vidare att de uppfattar det som att det anses mer skamligt att 

vara missbrukande kvinna än man, och samtliga är eniga om att kvinnor med beroende 

kommer till socialtjänsten senare än män med liknande problematik. Anledningen som 

intervjupersonerna uppger är den upplevda skammen, som kvinnan i substansberoende 

känner. Både en upplevd skam av att vara kvinna och missbrukare, men även uppger 

intervjupersonerna att kvinnorna som har barn upplever en stor skam. Trulsson (2002) 

bekräftar att kvinnan som förlorat vårdnaden om sitt eller sina barn på grund av missbruket 

ses med skarp syn på av samhället. Som omoraliska och ansvarslösa mödrar. De upplever 

även att det ställs högre krav på kvinnan som förälder, än vid fall där fäder missbrukar. 

Stigmatiseringen kring den missbrukande kvinnan är större än den missbrukande mannen. 

Detta är tätt kopplat till samhällets fördömande och maktstrukturer i samhället. Ur ett 

radikalfeministiskt perspektiv kan skammen förklaras genom kvinnans låga värde gentemot 

mannen. Mannens dominans över det kvinnliga könet i samhället, dagens samhällsstrukturer 

påverkar kvinnans status och värde. Radikalfeminismen hävdar att kvinnan och mannens 

värde teoretiskt sett är detsamma. Men faktum är att i dagens samhälle finns ojämlikhet 

mellan kvinnan och mannen i samhällets alla delar, ekonomiskt, i det offentliga/privata, i 

arbetsliv och inte minst i familjesfären (Mattsson, 2015).  

 

En konsekvens av denna skam, uppger en intervjuperson, är att kvinnor med 

missbruksproblematik som kommer från högre socioekonomiska förutsättningar ibland kan 

undanhålla sin problematik så till vida att det inte uppdagas förrän kvinnan eller hennes 

anhöriga söker hjälp på grund av ålder och alkoholdemens.  

 

Behov och behandling 

Under intervjuerna för denna studie är bilden av att kvinnor i missbruk behöver en längre 

behandlingstid än män samstämmig. Även att de ofta behöver behandling för olika former av 

problematik samtidigt. Socialstyrelsen (2011) menar att det behövs mer information och 

kunskap kring multiproblematik. Så som våldsutsatthet hos missbrukande kvinnor. De menar 

att man bör behandla både våldsutsatthet och missbruk parallellt. Intervjupersonerna i vår 

studie uttrycker samma behov hos kvinnorna de möter, som är i substansmissbruk. Även 

resultat i tidigare forskning visar på att behandling av missbrukande kvinnor bör innefatta 
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behandling för missbruket så väl som våld i nära relationer (Duke, Clair & Choice 2006). 

Intervjupersonerna uttryckte att kvinnorna i missbruk inte alltid upplever sig ha varit utsatta , 

trots att de så uppenbart är det. Ofta uppdagas det när de berättar om händelser som 

framkommer under behandling, händelser av utsatthet, olika former av våld, prostitution.  

 

Intervjupersonerna uttrycker en tanke om att det nog skulle vara gynnande för kvinnliga 

missbrukare att behandlas i grupper med kvinnor, av kvinnlig personal. Här finns även stöd i 

tidigare forskning som, där det nämns att könsspecifik behandling för kvinnor är 

framgångsrik. Samma forskning visar att det ändå inte alltid finns sådana alternativ att tillgå 

(Leissner & Hedin, 2002) vilket intervjupersonerna bekräftar om kommunens öppenvård. Här 

saknas könsspecifikt alternativ. Under intervjuerna framkom även negativa effekter av att 

behandla kvinnorna i så kallade blandade grupper med både kvinnor och män i behandling. 

Negativa effekter som att vara i underläge både numerärt och som kvinna könsmässigt. En 

intervjuperson uttrycker att det kan vara svårt för kvinnan att prata om sina upplevelser och 

trauman hon varit med om i samma rum som män hon kan ha blivit utsatt av. Det har även 

framkommit att kvinnorna är hjälpta av en behandlingsform där de kan få in rutiner, 

exempelvis att komma regelbundet till gruppbehandling. De enskilda samtalen som kvinnorna 

kan bli erbjudna är oftast någon gång i veckan, vilket intervjupersonerna kan märka blir i för 

liten omfattning för många, trots att många kvinnor i missbruk även kan gynnas av enskilda 

samtal. 

 

Intervjupersonerna uttrycker att kvinnor i missbruk har ett behov av behandling som är 

utformad efter kvinnor och deras behov. Socialstyrelsen (2011) menar också på att behandling 

ska utgå från kvinnans individuella behov. Vidare beskrivs ett stort behov av just sådana 

behandlingsformer där man behandlar både för missbruk och våldsutsatthet. Men enligt 

partriarkatteorin, med radikalfeministisk inriktning är kvinnan som kön är inte i behov av att 

bli särskild som just kvinna. Behandlingar utifrån kvinnor bör inte utgå ifrån kvinnoideal som 

moderskap och femininitet. Att utforma en kvinnospecifik behandlingsform för kvinnor i 

öppenvård ska således inte utgå från att spä på skillnad och olikhet mellan könen. Kritik har 

riktats mot att särskilja kvinnor i behandling. Att denna särskiljning kan skapa en känsla av 

ännu mer avvikande från männen och från andra kvinnor utan missbruk (Mattsson, 2015). 

Däremot konstaterar Hydén (2002) att behandling behöver bemöta kvinnor i deras specifika 

problem. Då syftar författaren på att kvinnor med missbruksproblematik behöver bearbetning 

kring skuld och skam.  

 

Intervjupersonerna menade att det primära behovet för kvinnorna i våldsutsatta situationer var 

skyddet, missbruksproblematiken kommer sekundärt. Denna bild överensstämmer med 

tidigare forskning där Johansson & Wirbing (2005) nämner att det är två stora 

livsförändringar att lämna både missbruk och våld i nära relation. Man menar att de båda 

problematikerna hänger ihop och det är ett måste att frigöras från våldet för att kunna bli kvitt 

missbruket.  
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Förbättringsområden gällande behandling för kvinnor i missbruk 

Samtliga intervjupersoner upplever en brist i att inte kunna erbjuda könsspecifik öppenvård 

som behandling till kvinnor i missbruk. Mattson (2010) nämner att det tidigare förts olika 

resonemang kring könsblandade respektive könsspecifika behandlingar. Under 80-talet fördes 

kritik fram mot könsblandade behandlingar, bland annat ville kritiker uppmärksamma miljön 

som skadlig för kvinnan. Med skadlig menades då att kvinnor i blandade grupper riskerade att 

få ett ansvar att ha en lugnande inverkan på männen, osynliggöras samt att bli sexuellt 

utnyttjade av männen. Vidare nämns att det i nutid inte förs någon enstämmig talan för varken 

könssegregerade eller könsblandade behandlingar, en samstämmighet finns dock i att 

blandade grupper inte är utan problematik (Mattsson, 2010). Kritiken från denna tidsperiod 

stämmer delvis överens med beskrivningar som framkommer i intervjuerna för denna studie. 

Till exempel upplever en intervjuperson att en risk med könsblandad behandling är att 

kärleksrelationer inleds, vilket leder till att kvinnans fokus hamnar på mannen. Detta försvårar 

därmed hennes arbete med sig själv och sin problematik. Intervjupersoner beskriver även att 

kvinnor inte blir hörda på samma sätt som män i dessa könsblandade grupper. 

 

Patriarkatteorin med radikalfeministisk inriktning som syftar till att förklara männens 

dominans och maktposition i samhället menar att män och kvinnor besitter olikheter rent 

biologiskt. Vidare menar teorin att kvinnor och män trots olikheter ska ha samma värde, 

medan grunden till den patriarkala strukturen där män dominerar och besitter makt är den 

stora anledningen till orättvisorna som finns i samhället i dagens läge (Mattsson, 2015). 

Kvinnors underordning hänger ihop med männens makt över kvinnors sexualitet och kropp. 

Denna bild av männen som dominerande går tydligt att koppla till intervjupersonernas 

upplevelser av att kvinnans fokus hamnar på mannen om en relation inleds i behandling. 

Intervjupersonerna upplever även att kvinnor inte blir hörda på samma sätt som män i 

blandade behandlingsgrupper. En tydlig koppling överensstämmelse mellan patriarkatteorin 

med radikalfeministisk inriktning och intervjupersoners upplevelser att kvinnor i missbruk 

alltid befinner sig i ett underläge.  

 

“Det känns som att de e mer accepterat för män att ha .. som en beroendeproblematik 

.. Att kvinnorna är mer .. sårbara, utsatta å .. eh .. liksom e i underläge på nåt sätt.” 

IP 5 
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Diskussion 
 

Något som är viktigt att nämna inför kommande del är att alla klienter som kommer i kontakt 

med socialtjänsten för beroendeproblematik är egna individer. Det finns ingenting som tyder 

på att alla kvinnor har samma behov, är utsatta på liknande vis eller samma problematik. 

Studien ämnar se strukturer och behov i en generell bild och författarna till denna är högst 

medvetna om att det inte omfattar alla individer. 

 

Intervjupersonerna i denna studie är alla eniga om att det finns stor mängd skam och 

skuldkänslor hos kvinnliga missbrukare, att denna målgrupp generellt når socialtjänsten 

mycket senare än män. Framför allt är flera av personerna som deltagit i intervjuerna eniga i 

upplevelsen att missbrukande kvinnor med barn bär på extra mycket skuld och skam. Här går 

det att reflektera kring vilka faktorer som spelar in i att kontakt med socialtjänsten sker så sent 

för just kvinnor med beroendeproblematik. Flera av intervjupersonerna pratar om denna typ 

av skuld och skam. Kanske handlar det om att det är mer accepterat att vara missbrukande 

man, på grund av en bild i samhället av att pappor inte förväntas ta lika mycket ansvar för 

sina barn. För att reflektera fritt kan skulden och skammen samt den sena kontakten med 

socialtjänsten handla om kravet som finns i samhället av att vara en god förälder, och att 

kvinnor upplever att de faktiskt ska förväntas kunna ta hand om sina barn. Vidare kan det 

diskuteras om denna stora skuld och skam kommer främst från den samhälleligt förväntade 

kvinnliga rollen, att inte tillhöra ett stigma som missbrukare och att kvinnan därför försöker 

hålla kvar sin roll som kvinna, flickvän, mamma och dotter. Kanske känner kvinnan ett behov 

av att lämna ifrån sig barnen under en period för att kunna genomgå behandling och bli 

alkohol- och drogfri men att samhällets strukturer inte är tillåtande till detta. För “vad är det 

för kvinna som väljer alkohol och droger framför sina egna barn, sin familj och sina pengar?” 

 

Värt att fundera på är också upplevelsen som ett flertal intervjupersoner uttrycker, att 

missbrukande kvinnor och män är utsatta på olika sätt och för olika saker. Missbrukande män 

är i större utsträckning utsatta för hot och våld genom kriminalitet, medan kvinnorna snarare 

är våldsutsatta av någon i bekantskapskretsen. Speciellt vanligt för missbrukande kvinnor är 

sexuellt våld och prostitution, vilket väldigt sällan är något som drabbar män. Män hamnar 

snarare i våldsutsatthet på grund av drogskulder och kriminalitet, medan kvinnor sällan har 

skulder som leder till den typen av våld eftersom de ofta betalar med sina kroppar. Baserat på 

dessa uppfattningar som erhållits av intervjupersoner är det möjligt att ställa sig frågan om det 

går att jämföra dessa två typer av utsatthet? Våldsutsatthet för män bottnar ofta i att de inte 

kunnat betala sina droger eller genom kriminalitet, medan kvinnor kan tänkas utnyttjas fysiskt 

av män som förmedlar droger. En fundering är om det egentligen är möjligt att jämföra 

kvinnors och mäns olika problematiker kring hot och våld då de ser så olika ut. Ytterligare 

kan det funderas på om missbrukande män som hamnar i kriminalitet har en typ av utsatthet 

som liknar kvinnornas. För att kunna koppla till varför kvinnor kommer i kontakt med 

socialtjänsten senare har en tanke uppkommit om ifall männen tack vare sin kriminalitet 

kommer till olika instansers kännedom tidigare, och därmed kan få stöd och hjälp ur sitt 

missbruk och sitt kriminella beteende. Samtidigt som det då kan vara svårt att nå och se 
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kvinnor som är utsatta i sitt missbruk, eftersom de kanske mer sällan hamnar i kriminella 

beteenden och istället säljer sin kropp - vilket inte blir lika synligt för myndigheter som att bli 

dömd i rätten. Författarna reflekterar här över att män och kvinnor är utsatta på olika sätt, kan 

männens utsatthet bottna i den så kallade ”machokulturen”? Män ska vara tuffa, och kanske 

därmed begå kriminella handlingar och vara med i kriminella gäng. Dessa män utsätter sedan 

kvinnor för olika typer av våld, vilket författarna till denna studie kan se som en tydlig 

koppling till de maktstrukturer som Mattsson (2015) nämner. Är dessa maktstrukturer synliga 

även i miljöer där det bara befinner sig män? Kan dessa vara en anledning till att män å ena 

sidan brukar våld mot varandra och å andra sidan begår andra brott?  

 

En tanke som uppkommit hos författarna under genomförandet av denna studie är att 

samhället ställer högre krav på att kvinnor ska kunna ta mer ansvar än män i missbruk. Det 

finns många insatser för våldsutsatta kvinnor i missbruk, men nästan alla kräver drogfri- och 

nykterhet. Finns det en risk att kvinnliga klienter får upplevelsen att de får skylla sig själva, 

för att de hamnar i våldssituationer som är bundna till missbruk. Det är möjligt för exempelvis 

professionella inom området och författarna till denna studie att förstå varför det finns en 

problematik i att bevilja drogpåverkade kvinnor insatser. Dessa kvinnor kan bli tillsagda att de 

behöver bli drogfria innan de kan få exempelvis ett boende. Författarna tänker att de kan röja 

boendet under drogpåverkan, fortsätta missbruka eftersom de har tak över huvudet. I en sådan 

situation kan det finnas en förståelse för att professionella inte vill möjliggöra fortsatt 

missbruk samt riskera att röja placering för andra personer som bor i skyddat boende. Å andra 

sidan finns en relevans i att reflektera om vad det sänder för signaler och väcker för tankar för 

kvinnor som sedan tidigare känner en stor skuld och skam över sin livssituation. Som kvinna i 

dagens samhälle är en upplevd låg självkänsla och en känsla av lågt värde förmodligen ganska 

lätt att ha, eftersom män är priviligierade på många sätt i vardagen till följd av dessa 

patriarkala strukturer. Några exempel på detta är att män i genomsnitt har högre lön än 

kvinnor, att det finns mansdominerade och kvinnodominerade yrken, att kvinnor blir utsatta 

för olika former av sexualbrott av kollegor, okända män och män i bekantskapskretsen. 

Dessutom att då vara kvinna och missbrukare, skapar ännu mer stigmatisering ur samhällets 

perspektiv. Här kan man reflektera kring utsattheten för den missbrukande kvinnan, inte bara i 

jämförelse med män, även i jämförelse med andra kvinnor som inte har 

missbruksproblematik. Det kan då uppfattas som att en missbrukande kvinna är i ett underläge 

gentemot flera olika grupper. 

 

Urskiljandet av kvinnans särskilda behov i exempelvis könsspecifik behandling kan ses som 

en nödvändighet i och med maktstrukturen som finns i samhället. Maktstrukturen skapar en 

ojämn vikt mellan könen och resultatet blir att kvinnan och mannens utsatthet i missbruk ser 

olika ut. Kvinnan blir i första hand utsatt i form av våld från män. Männen blir utsatta av 

andra män i kriminalitet, hot och våld, detta enligt tydlig samstämmighet i uppfattning av 

intervjupersoner. Denna skillnad gör att dagens samhälle inte kan utforma behandling som 

möter kvinnans behov om inte utgångspunkten är kvinnans problematik och utsatthet. Det är 

av vikt att finna en balansgång mellan att särskilja kvinnans särskilda behov i 

missbruksbehandling och att inte skapa en ännu större avvikelse mellan könen. En behandling 
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som inte utgår från en mall av hur en kvinna ska vara, men som möjliggör kvinnors 

bearbetning för deras särskilda utsatthet.  

 

En tanke som framkommit under genomförandet av denna studie är att den medelstora 

kommunen upplevs lägga fokus på att utredning, insatser och tillvägagångssätt ska vara 

jämlika. Å ena sidan kan det ses som positivt att kommunen försöker skapa en jämlikhet 

mellan klienter och specifikt mellan könen, medan det å andra sidan uppkommit tankar hos 

studiens författare om hur dessa metoder och insatser någonsin ska kunna bli jämlika. Detta 

eftersom problematiken kan skilja sig så mycket beroende på om klienten är man eller kvinna. 

Om man ska tänka insatser för missbruk i kommunen finns det ungefär samma möjligheter för 

kvinnor och män. Det finns varsitt stödboende för vardera kön, alla är välkomna till de 

öppenvårdsbehandlingar som finns i kommunen oavsett kön. Däremot riktar sig ingen av 

behandlingarna specifikt mot män, eller specifikt mot kvinnor.  
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Slutsats  
 

Slutsatsen av denna studie är att kvinnor i missbruk är mer utsatta än män, främst på grund av 

sitt kön. De blir utsatta för olika former av våld, framförallt sexuellt våld av män. Prostitution 

upplevs vara vanligt förekommande, då kvinnorna betalar droger och liknande med sina 

kroppar. Alla intervjupersoner är eniga i upplevelsen att kvinnor i missbruk generellt sett är 

utsatta på andra sätt än män med liknande problematik. Det skulle vara av vikt att kunna 

erbjuda kvinnor könsspecifik öppenvård eftersom det finns nackdelar med blandade 

behandlingsgrupper. Kvinnor är generellt i numerärt underläge och även enligt uppfattningen 

att de inte blir hörda lika mycket som männen. Det finns risk för att kärleksrelationer inleds 

och att kvinnorna därmed tenderar att fokusera på männen istället för sig själva, vilket i sin tur 

inte leder till lika bra resultat för kvinnorna. 

 

Intervjupersonerna uttrycker att kvinnorna i missbruksproblematik känner en stor skuld och 

skam. Skulden och skammen hänger samman med samhällets syn på hur kvinnorollen skall 

vara och svårigheterna för kvinnor i missbruk att leva upp till den idealbilden. En stor skuld 

och skam finns också kopplad till föräldrarollen, speciellt för kvinnor i missbruk. Större 

ansvar läggs på kvinnorna än männen när det gäller föräldraansvaret.  

 

Intervjupersonerna är samstämmiga i att kvinnor är längre gångna i sitt missbruk innan de får 

kontakt med socialtjänsten samt att de behöver längre behandlingstider än män med 

beroendeproblematik. Här ser författarna ett intressant område för framtida forskning, att 

undersöka hur det kommer sig att kvinnor i den medelstora kommunen generellt har kommit 

längre i missbruk innan de söker eller får kontakt med socialtjänsten. Intervjupersonerna har 

spekulerat kring anledningar till detta men författarna till denna studie kan ändå se ett intresse 

i att höra kvinnliga missbrukares bild av fenomenet.  
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Bilaga 1 
Exempel på informationsbrev 

 

Hej X!  

 

Vi är två socionomstudenter vid namn Sofia Berglund och Joanna Lindblad. Jag (Sofia) 

pratade med dig igår (tisdag) i socialtjänstens hus. Vi skriver vår kandidatuppsats nu, och 

hoppas på att det finns vuxenhandläggare som vill delta i intervjuer. Tanken är att intervjun 

kommer handla om kvinnor med beroendeproblematik och behandling som finns/inte finns i 

X kommun. Såklart kommer ni handläggare att avidentifieras och vi kommer att informera 

om rättigheter att avbryta intervjun och så vidare när vi ses, om vi ses.  

 

Har du tid och lust att ställa upp på en intervju? Vi tänkte att vi kontaktar någon/några veckor 

i förväg eftersom det snart blir sportlov och ni handläggare kanske kommer vara lediga med 

mera. 

 

Hoppas detta ämne intresserar dig, vi tror verkligen att ditt deltagande kan gynna denna 

studie. Maila oss tillbaka på denna mailadress om du är intresserad, så kanske vi kan planera 

in en tid som passar dig.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Sofia Berglund     

  Joanna Lindblad 

sofiaberglund_95@hotmail.com   

 joanna_lindblad@hotmail.com 

 

Termin 6 

Socionomprogrammet vid Umeå universitet 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2  
Intervjuguide 

 

Ramarna 

 

• Studie och syfte - granska utbudet och vilka möjligheter ni som socialsekreterare har, 

inte hur ni agerar. 

• Fråga om okej att spela in, för att sedan transkribera 

• Avidentifiera, förvara materialet så att inga obehöriga får tillgång. 

• Rätt att avbryta intervjun, rätt att inte svara på en fråga om du inte vill, materialet 

kommer enbart att användas till denna kandidatuppsats, inte något annat. Du kommer 

ha möjlighet att få läsa igenom transkriberingen om du känner att du vill. Det enda vi 

kommer ha kvar från denna intervju efter transkriberingen är just transkriberingen där 

du är avidentifierad. 

 

 

Inledande frågor 

 

• Hur länge har du haft socionomexamen? 

• Hur länge har du jobbat på vuxenenheten? 

• Vad har du jobbat med innan du började på vuxenenheten? 

• Har du några tidigare yrkeserfarenheter av personer i missbruk/våldsutsatthet? 

 

Intervjufrågor 

 

• Vad uttrycker kvinnor i missbruk sig ha för problematik? 

• Vad ser du för behov av insatser för kvinnor i missbruk? 

• Vad finns för alternativ på öppenvård för kvinnor i missbruk i X kommun? Följdfråga: 

finns det könsspecifika behandlingsalternativ för kvinnor? 

• Är din upplevelse att kvinnor med beroendeproblematik är mer utsatta? och på vilket 

sätt? 

o Kan du se några svårigheter med insatser när det förekommer ytterligare 

utsatthet förutom beroendeproblematiken? Vilka? 

• Hur kommer ni i kontakt med denna målgrupp? 

o Söker de själva hjälp, orosanmälningar, uppsökande, via annan enhet på 

socialtjänsten? 

• Vad finns det för insatser att ge en kvinna som är aktiv i missbruk och är våldsutsatt? 

o Handlingutrymmet? Samverkan? 

o Jämförande scenarion: 

Scenario 1: det kommer in en kvinna som berättar att denne brukar 

beroendeframkallande substanser, och beskriver vidare att denne varit 

utsatt för våld i olika former. Vad har du som socialsekreterare för X 

kommun för insatser att erbjuda kvinnan? Vad är mest “akut”? 



 

Scenario 2: det kommer in en kvinna som berättar att hon är 

våldsutsatt, hon har ingen beroendeproblematik. Vad har du som 

socialsekreterare för X kommun att erbjuda? 

• Hur fungerar det kring exempelvis skyddat boende när det gäller kvinnor som är 

våldsutsatta/har en hotbild om de är aktiva i missbruk? 

• Finns det några skillnader i möjligheter till insatser för missbrukande män som har en 

hotbild och för missbrukande kvinnor som har en hotbild? 
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