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Sammanfattning 

I Sverige är det vanligt att personer idag både dricker alkohol och använder sig av narkotika. 

Studiens syfte är att undersöka vilka skillnader och likheter yrkesverksamma inom socialt 

arbete kan identifiera bland missbrukande män och kvinnor. Vi vill undersöka vilka 

bakomliggande faktorer som orsakar ett missbruk samt hur missbruket och behandlingen 

framställs. Studien är kvalitativ där sju professionella socialarbetare som kommer i kontakt 

med missbrukande människor har deltagit i studien genom intervjuer. Informanterna arbetar i 

Lappland, i tre olika kommuner. För att analysera det inhämtade materialet från 

intervjupersonerna har vi använt en så kallad kvalitativ innehållsanalys där det mest relevanta 

för studien lyfts fram och tolkats. Resultatet i studien visar att det finns en rad olika faktorer 

som orsakar att en person utvecklar ett missbruk, bland annat arv och traumatiserade 

upplevelser. Intervjupersonerna gör ingen skillnad på män och kvinnor i bemötandet och 

behandlingen, utan varje person bemöts individuellt. Det som skiljer sig mellan män och 

kvinnor i missbruk och behandling handlar enligt informanterna bland annat om skamkänslor, 

där kvinnor anses var mer fyllda med dessa känslor. En slutsats som vi drar utifrån det 

insamlade materialet är att det finns vissa skillnader och likheter mellan missbrukande män 

och kvinnor men att det viktigaste är att behandla individen och inte könet. 
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Förord 

Missbruk ur ett genusperspektiv är en kandidatuppsats som är en del av 

socionomutbildningen vid Umeå Universitet. I och med denna har vi författare blivit 

delaktiga i upplevelser och erfarenheter från professionella som är verksamma inom 

missbruksvården och kommer i kontakt med missbrukande människor. Som titeln tyder på 

handlar uppsatsen främst om att ta reda på om det finns några skillnader mellan könen och 

vilka dessa är gällande vissa aspekter inom missbruket.  

 

Att undersöka olika tankar som berör missbruk är något som ligger oss varmt om hjärtat då vi 

båda har egna erfarenheter och upplevelser om fenomenet. Detta innebär dock inte att vi har 

haft förutfattade meningar i undersökningen utan vi har för avsikt att distansera oss från 

materialet eftersom vi önskar uppriktiga svar från våra intervjupersoner.  

 

Vi är oerhört tacksamma över den feedback och handledning vi fått från vår handledare 

Katarina Andersson. Medstudenternas återkoppling har också varit värdefull. Vi vill tacka 

våra intervjupersoner som gjort denna undersökning möjlig och våra nära och kära som 

stöttat oss i författandet av denna kandidatuppsats. 

Erika Eklund och Wilma Krook 

Malå och Kiruna 2016 
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Inledning 

Vi anser att det är enkelt för människor att hamna snett i livet. När detta sker tänker vi att det 

kan göra att individerna vänder sig till alkohol eller narkotika som tröst. En överkonsumtion 

eller kontinuerlig konsumtion av något beroendeframkallande medel kan leda till att ett 

missbruk utvecklas, vilket tyder på att personen har svårt att klara sig utan detta medel 

(Johansson & Wirbing, 2005). Vilka personer det är som vänder sig till alkohol eller droger 

och utvecklar ett missbruk kan vara både män och kvinnor. I det svenska samhället har män 

och kvinnor ”samma makt att forma samhället och sina egna liv”, vilket är definitionen på 

jämställdhet (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014, s. 2). I kommunikation mellan människor 

skapas en norm för vad som anses vara manligt och kvinnligt (Engdahl & Larsson, 2011). 

Detta väcker tankar hos oss för hur samhällets norm kan påverka hur livet som missbrukare 

ser ut för män och kvinnor. Ifall det finns något som är typiskt manligt eller kvinnligt inom 

missbruket eller om det finns sådant som gäller för både män och kvinnor. Vår uppfattning är 

att det finns faktorer som både skiljer sig mellan missbrukande män och kvinnor men även 

sådant som är gemensamt för dem båda. 

Eftersom ett missbruk kan skapa problem för individen känner vi att det är viktigt för 

personen att få hjälp med att ta sig ur missbruket. En stödinsats som kan ge stöd till individen 

är att bli placerad på ett behandlingshem för missbrukare. I Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453) 9 § i 5 kap. fastställs att socialtjänsten som organisation har ett ansvar över att 

hjälpa missbrukaren att ta sig ur missbruket utifrån det behov som personen har. I och med 

detta tänker vi att det skulle vara intressant att intervjua yrkesverksamma inom socialt arbete 

som kommer i kontakt med missbrukande personer och har förhoppningar om att kunna 

hjälpa individen. Mot bakgrund av vilka vi vill intervjua och hur ett liv som missbrukare kan 

variera beroende på om personen är man eller kvinna har ett syfte för studien växt fram. 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka skillnader och likheter som yrkesverksamma inom socialt arbete 

i Lappland kan identifiera bland missbrukande män och kvinnor.   

Frågeställningar 

De frågeställningar som vi vill ha svar på i denna undersökning är följande: 

● Vilka bakomliggande faktorer anser intervjupersonerna orsakar att män och kvinnor 

utvecklar ett missbruk? 

● Vad anser intervjupersonerna förekommer gemensamt för missbrukande män och 

kvinnor? 

● Vilka skillnader ser intervjupersonerna mellan manligt och kvinnligt missbruk? 

● Hur skiljer sig behandlingen för män och kvinnor med missbruksproblematik enligt 

intervjupersonerna? 

 

Ett genusteoretiskt perspektiv 

Vi kommer att ha några teoretiska utgångspunkter som vi tar hänsyn till i undersökningens 

samtliga delar. Utgångspunkterna handlar om vilken syn vi författare har på kön och 

traditionella könsmönster.  
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I vår studie väljer vi att använda kön och genus som synonymer till varandra och ställa 

innebörden av orden som likvärdiga mot varandra. Vi väljer att göra detta eftersom vi anser 

att det inte har någon betydelse för vilket av dessa ord vi använder samt för att texten ska 

flyta på bättre och underlätta för läsaren. Enligt Karlsson och Piuva (2012) finns det en 

skillnad mellan definitionen kön och genus. Kön är något som enligt författarna är ett 

naturligt fenomen som handlar om biologiska skillnader som individerna föds med. 

Författarna menar att språket i kommunikation mellan människor har skapat ordet genus och 

representerar den norm som finns för män och kvinnor i samhället. Butler (1990) har samma 

definition som författarna ovan och menar att kombinationen mellan kön och genus är det 

som skapar en identitet. Hirdman (2001) anser att genus passar bättre eftersom innebörden 

handlar mer om skillnader över vad som är manligt och kvinnligt.  Att vi använder kön och 

genus som synonymer till varandra kan verka problematiskt för vissa intressenter som själva 

anser att orden inte har samma innebörd, precis som författarna ovan. Dock anser vi att det 

viktiga är att de flesta förstår vad de läser och därför vill vi göra det så enkelt som möjligt för 

läsaren. Vi väljer att ta hänsyn till Hirdmans (2001) åsikter om ordet könsroller, där 

skillnader mellan vad som är manligt och kvinnligt är centralt. Författaren menar att 

könsroller är något som individen kan välja att inte förhålla sig till. Därför väljer vi, precis 

som Hirdman (2001) att använda ordet könsmönster istället i relation till vad som anses att 

vara kvinnligt och manligt i samhället eftersom sådana företeelser är något som individer 

tillhör utan att göra ett självständigt val över vilket kön de tillhör. I vår undersökning är det 

könsmönster som är av intresse och inte vilka könsroller som missbrukande män och kvinnor 

har i samhället, vilket innebär att det är mönster och inte roller bland kvinnor och män som är 

av betydelse i vår studie.  

Hydén och Månsson (2006) beskriver att kön inte är det viktiga utan det är individernas 

egenskaper som är det viktiga. Att villkoren är lika för både män och kvinnor i samhället som 

gör att de har möjlighet till att utvecklas som person oavsett vilket kön de har. För oss 

författare är könet viktigt eftersom vi vill undersöka om yrkesverksamma inom socialt arbete 

ser någon skillnad eller likhet mellan manligt och kvinnligt missbruk. Vi anser därmed att 

könet kan vara av betydelse när det gäller hur missbruket ser ut och att vi därför vill skilja på 

män och kvinnor. Dock anser vi att båda könen ska ha möjlighet att bli sina egna individer 

och få stöd anpassat till deras behov. Hydén och Månsson (2006) konstaterar att kvinnor och 

män inte längre ses som varandras motsatser och att det därmed inte är lika vanligt att det 

finns en specifik typ av man som representerar världens befolkning. Hydén och Månsson 

(2006) skriver även hur forskare av en studie kan ha en föreställning om att förstå kvinnan 

som den goda och mannen som den onda och att forskare därmed riskerar att bli instängd i ett 

redan bestämt tankemönster. Vi författare har därför en avsikt att ta avstånd från förutfattade 

meningar om hur män och kvinnor urskiljs i samhället eftersom vi vill få en rättvis bild av 

den verklighet som intervjupersonerna ser. Dock tänker vi att det kan vara problematiskt att 

distansera oss från förutfattade meningar på grund av att vi avgränsat arbetet genom att 

studera skillnader och likheter mellan missbrukande män och kvinnor. Det är problematiskt 

eftersom det som kommer fram i undersökningen påverkas av den norm som finns i samhället 

över de könsmönster som speglas. Därmed kan inte vi distansera oss helt eftersom samhällets 

norm för manligt och kvinnligt missbruk kan påverka oss författare i studien genom att vi 
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omedvetet instämmer med den norm som finns. Det viktiga för oss är att lyfta fram vilken 

syn som de yrkesverksamma har på missbrukande män och kvinnor. 

Metodbeskrivning 

I följande avsnitt redovisas tillvägagångssättet i studien, vårt val av undersökningsmetod, 

urvalsförfarande, genomförande av studien, analysmetod för inhämtat data, etiska reflektioner 

och ansvarsfördelningen. I studien deltog sju informanter där sex av informanterna är kvinnor 

och en är av manligt kön. Dessa informanter kommer från tre olika arbetsplatser och från tre 

olika kommuner i Lappland. Det är fyra av informanterna som har socionomexamen, de 

resterande har annan likvärdig utbildning. Alla våra informanter arbetar inom socialt arbete 

med missbrukare på ett eller annat sätt. Några är socialsekreterare och någon är 

behandlingsassistent. Alla informanterna har lång erfarenhet av att arbeta inom området. 

Kvalitativ intervju som undersökningsmetod 

Vi författare är i den här studien intresserad av att studera informanternas upplevelser och 

deras syn på verkligheten och vi anser därför att kvalitativ metod passade oss bäst. Patel och 

Davidson (2011) skriver om att syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något, exempelvis den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen. Detta är något som vi förhåller oss till då vi vill få tillgång 

till intervjupersonernas uppfattning om missbruket.  

Studien har en induktiv ansats, vilket betyder att vi först vill samla in data, informanternas 

erfarenheter och upplevelser för att sedan komma fram till slutsatser och kunna koppla detta 

till relevanta teorier. Fejes och Thornberg (2009) skriver att i en induktiv ansats så drar 

forskaren generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall. Forskaren söker sig till en 

slutsats genom observationer och erfarenheter. Vi valde att använda oss utav kvalitativ 

intervju som datainsamlingsmetod i den här studien eftersom vi vill ha mer djupgående svar. 

Patel och Davidson (2011) skriver om att kvalitativa intervjuer oftast har en låg grad av 

strukturering, alltså att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att 

svara med egna ord. De skriver också att själva intervjuformuläret kan utformas med öppna 

frågor eller teman. Vi har försökt använda oss utav så öppna frågor som möjligt i vår 

intervjuguide, för att få så rättvist svar som möjligt men också för att inte leda informanterna 

i någon specifik riktning. Vi har utgått ifrån semistrukturerande intervjuer som Patel och 

Davidson (2011) skriver om, att forskaren gör en lista över specifika teman som skall beröras 

samt att frågorna kan komma i en bestämd ordning men att det inte är nödvändigt. I vår 

intervjuguide har vi delat upp frågorna efter tre olika teman som vi ville beröra och vi ansåg 

inte att det var nödvändigt att just våra frågor ställdes i en bestämd ordning utan vi ansåg att 

flexibiliteten att vara aktiv intervjun var viktigare. 

Urvalsförfarande 

Målgruppen för studien är professionella yrkesverksamma personer som har erfarenhet av att 

arbeta med personer med missbruk inom socialt arbete. Vi har valt att använda oss utav 

bekvämlighetsurval för lättare kunna säkerställa att informanterna har erfarenhet inom 

området och därmed har kunskapen för att kunna svara på våra frågor. Ett 

bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011) ett urval där intervjupersonerna är personer som 
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finns tillgängliga för forskaren. Han skriver också att problemet med bekvämlighetsurval är 

att det är omöjligt att generalisera resultaten, eftersom det inte går att veta vilken population 

detta stickprov är representativt för. Vilket vi har reflekterat över, i den här studien behövde 

vi komma i kontakt med personer som med säkerhet hade erfarenheter inom området och av 

den anledningen så valde vi den urvalsmetoden. Vi bestämde att vi skulle tillfråga sex 

personer om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju och medverka i studien. Vi 

fick istället kontakt med sju personer, detta genom att en utav informanterna ville ha med sig 

sin kollega på intervjun, vilket vi författare ansåg gick bra och de två bildade därmed 

fokusgrupp 1. Det var två av de andra informanterna som arbetade på samma arbetsplats som 

också ville ha en intervju tillsammans och de bildade fokusgrupp 2. Bell och Waters (2016) 

skriver om att fokusgrupper består ofta av deltagare som har liknande egenskaper eller 

erfarenheter. Det kan också vara kända för att ha ett yrkesmässigt intresse av och kunskap om 

de frågor som ska diskuteras. Våra fokusgrupper består av personer med liknande 

erfarenheter och vi vill veta hur de tänker och ser på området 

Genomförande av studien 

Den här studien innefattar också en litteraturstudie, vilket innebär att vi i början av studien 

har läst på om tidigare forskning i vetenskapliga artiklar samt litteratur böcker för att få en 

bild av hur det har sett ut tidigare och för att utveckla vår kunskap om området. Vid sökandet 

av tidigare forskning så har vi använt olika sökportaler, bland annat Diva Portal, Primo, 

EBSCOhost och Google. De sökord vi har använt oss av är exempelvis missbruk, alkohol, 

narkotika, genus, behandling, skillnader, män, kvinnor, socialt arbete. Dessa ord har översatts 

till engelska vid vissa sökningar.  Litteratur i form av böcker har vi köpt från hemsidorna 

kurslitteratur och bokbörsen. Vi har även gått igenom litteraturlistorna i de artiklar och 

böcker vi har läst, för att se om vi eventuellt kunde hitta något intressant där som är relevant 

för vår studie. Efter det så gjorde vi ett informationsbrev samt en intervjuguide. 

Intervjuguiden valde vi dela upp i tre olika teman där tema 1 är bakgrund, tema 2 är 

syn/erfarenheter om missbruk och tema 3 är skillnad på män/kvinnor. I intervjuguiden har vi 

18 frågor totalt men som vi då delat upp under varje tema. Vi valde att dela upp 

intervjuguiden i teman för att få en bättre överblick över materialet vi hämtat in (se bilaga 1). 

Informationsbrevet skickade vi ut via e-post till de personerna vi valt ut för att se om de ville 

ställa upp på en intervju (se bilaga 2) E-postadresserna hade vi tillgängliga sedan innan 

eftersom vi valde personer som vi vet vilka dessa är samt att de har erfarenhet av missbruk. 

När intervjupersonerna bestämt sig för att ställa upp på en intervju så bestämde vi en tid då 

intervjun skulle genomföras. Alla informanterna godkände att vi spelade in intervjuerna med 

våra mobiltelefoner. Då vi författare bor på olika orter så har vi delat upp intervjuerna och 

genomfört dem var för sig, Erika har hittat tre intervjupersoner som ville delta där två av dem 

ingår i en fokusgrupp. Wilma har intervjuat fyra personer där två av dem ingår i en 

fokusgrupp. Alla intervjuerna har genomförts via fysiska träffar där varje intervju tog allt från 

cirka 20 minuter till 40 minuter att genomföra. Efter detta har intervjuerna transkriberat för 

att få en överblick över materialet och för att underlätta analysen. 

Analysmetod 

För att analysera datamaterialet vi har inhämtat så valde vi att använda oss utav kvalitativ 

innehållsanalys. Vi har analyserat transkriberingarna från intervjuerna och gjort en 
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kodningsmodell (se bilaga 3). Vi har först tagit ut meningsbärande enheter i form av citat, 

därefter har vi kodat materialet för att sedan koppla koderna till fyra kategorier som beskrivs 

av koderna. Vi har också ett tema som beskriver allt som ingår i vår kodningsmodell. Bryman 

(2011) skriver att kvalitativ innehållsanalys är en metod som rör analys av dokument och 

texter där man på ett systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån 

kategorier som utformats i förväg. Fejes och Thornberg (2009) skriver att datamaterialet 

kodas i kategorier. Genom att analysera likheter och skillnader reduceras och struktureras den 

stora textmassan som data utgörs av till ett antal kategorier. Kodning är den process genom 

vilken du försöker att ta reda på vad data handlar om och successivt utveckla kategorier och 

begrepp. De betydelsebärande enheterna som finns i texten kodas när texten gås igenom ord 

för ord, rad för rad, mening för mening. Det kan göras genom att du markerar ett ord, en 

mening eller ett lite större textavsnitt och ger det en benämning bestående av ett eller några 

ord som summerar den identifierade enheten. Koderna sorteras sedan och bildar kategorier. 

Etiska reflektioner 

Under detta avsnitt redovisas våra etiska reflektioner som vi har haft i åtanke under 

studieprocessen samt hur vi har tagit ställning till de etiska principerna som finns. 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att det finns vissa krav forskare ska förhålla sig till i 

undersökningen och dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet. Vi har förhållit oss till dem genom att vi i informationsbrevet 

informerade undersökningsdeltagarna om studiens syfte och att vi önskar spela in intervjun. 

Vi har informerat intervjupersonerna om att vi författare är intresserad av att få ta del av deras 

erfarenheter av området samt vad det innebär att arbeta med klienter som har en 

missbruksproblematik. I informationsbrevet informerade vi också om att informanterna 

kommer att vara helt anonym, att ingen kommer att kunna identifiera någon enskild person i 

studien, att deras medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta intervjun när de 

vill. Under intervjun så informerade vi intervjupersonerna om att de har möjlighet att läsa 

igenom studien innan den skickas in/publiceras om de skulle vilja det. Detta för att de ska ha 

möjlighet att se över materialet, vad av det som sagt som vi kommer att använda oss utav och 

i värsta fall kunna ångra sig.  

Det inhämtade materialet har förvarats oåtkomligt för utomstående personer, detta genom att 

de har förvarats i våra mobiltelefoner med kodlås på fram tills den anonymiserade 

transkriberingen blev klar. Dessa ljudfiler har då tagits bort från telefonerna. Vi har valt att 

inrikta oss på personer som är över 18 år och därmed myndiga, detta för att informanten då 

själv bestämmer över sin medverkan. Vårdnadshavare behöver inte tillfrågas. Vi har endast 

använt det inhämtade materialet för denna studie. 

Andra reflektioner 

Av informanterna vi valt ut så är det endast en man, resterande är kvinnor. Vi har tagit 

ställning till detta genom att reflektera över att mannen som valt att delta inte kommer att 

kunna identifieras. Detta genom att vi anonymiserar intervjun i transkriberingen och vi 

skriver inte ut något som skulle kunna identifiera honom, exempelvis kommun, arbetsplats 

samt att vi väljer att använda oss av ordet hen istället för han/hon. “För att leva upp till kravet 

på konfidentiell behandling bör man ha flera respondenter och inte lämna ut uppgifter om 
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ålder, bostadsort, yrke, organisationstillhörighet eller annat som kan göra att personen i fråga 

kan identifieras” (Ejvegård, 1996, s. 48) vi tolkar det som att forskaren/forskarna i en studie 

måste tänka på att inte lämna ut några som helst uppgifter om undersökningsdeltagarna som 

gör att utomstående personer kan spåra deras identitet, detta för att leva upp till kravet på 

konfidentialitet. Vi har också reflekterat över om intervjupersonernas kön kan påverka 

resultatet på något sätt, detta genom att män och kvinnor kan ha olika upplevelser och åsikter. 

Vi författare tänker att det inte behöver bero på könet vilka upplevelser och åsikter de har och 

det är utifrån det vi har utgått. Könet kan vara av betydelse men det behöver inte innebära att 

män och kvinnor har olika åsikter. 

Före intervjuerna så hade vi funderingar och tankar kring vad vi skulle göra om 

informanterna inte ville att vi spelade in intervjun samt om inspelningen inte skulle ha en bra 

kvalité så att vi hör i efterhand vad som sägs. Bell och Waters (2016) skriver att det alltid är 

svårt att höra vad som sägs i en fokusgrupp på en ljudinspelning. Vilket vi också märkte av i 

efterhand. Det var ibland väldigt svårt att höra exakt vad som sas eftersom fokusgruppen 

ibland pratade i mun på varandra. Bell och Waters (2016) skriver också om att man som 

forskare ska vara förberedd på att några respondenter inte vill att bandspelaren ska vara på 

under intervjun. Vi författare hade som sagt tur med att alla våra informanter ansåg att det var 

okej att vi spelade in. 

Vi hade också funderingar och tankar kring att använda oss utav fokusgrupper, detta genom 

att personerna i gruppen då vet vem som sagt vad och personerna i fokusgruppen inte är helt 

anonyma. Bryman (2011) skriver om att det finns situationer då fokusgrupper kan vara 

olämpliga på grund av att de kan skapa obehag och oro hos deltagarna. Om en sådan känsla 

uppstår bör forskaren välja individuella intervjuer. Personerna som ingår i de två 

fokusgrupperna valde alltså självmant att ingå i en fokusgrupp och vi såg därmed att det var 

okej att vi gjorde så även om det inte var planen från början. Vi författare tycker att vi har 

gett tillräckligt med information till intervjupersonerna för att de skulle kunna ta ställning till 

om de ville ställa upp på intervjuerna eller inte. 

Trovärdighetsanalys 

Här nedan följer olika aspekter som vi tagit hänsyn till för att se hur trovärdig studien är. 

Validitet 

För att säkerställa validiteten i vår studie så har vi valt att skicka ut resultatet från intervjuerna 

till alla informanterna, detta för att ge dem en chans att tillrätta visa oss författare om vi har 

tolkat deras erfarenheter och upplevelser på fel sätt. Vi anser att det är viktigt i en studie, att 

intervjupersonerna får en chans att se över materialet för att kunna göra en förändring om det 

visar sig att det inte stämmer överens med vad informanterna tänker och menar. Bryman 

(2011) skriver att det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, är det när 

allt kommer omkring trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som 

avgör hur pass acceptabel den är i andra människors ögon. Att skapa en trovärdighet i 

resultaten inbegriper både att vi säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler 

som finns och att vi rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala 

verklighet som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på 

rätt sätt (Bryman, 2011). 
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Reliabilitet 

Tillförlitligheten är en komplex fråga eftersom de öppna frågor vi använt i intervjuguiden ger 

intervjupersonerna stort handlingsutrymme att både tolka och svara på frågorna. Vi tänker oss 

att alla informanter nödvändigtvis inte behöver tolka alla frågor eller svara likadant. 

Denscombe (2009) skriver om att tillförlitlighet handlar om att undersökningen/intervjuerna 

skulle kunna genomföras igen, av en annan forskare men resultatet skulle ändå bli detsamma. 

Vi tror inte att studiens resultat hade påverkats ifall en annan forskare genomfört intervjuerna 

med samma intervjuguide som vår. Då vi inte på något sätt har påverkat intervjuerna och 

informanterna. Vi båda har gått igenom resultatet från intervjuerna och kommit fram till en så 

korrekt tolkning som möjligt. Därför tänker vi att studien kan se annorlunda ut på grund av 

intervjupersonerna och inte på grund av den som genomför intervjun. 

Generaliserbarhet 

Vi har valt att inrikta studien på Lappland därför att vi själva är boende där, Lappland är ett 

ganska stort område och därför har vi valt ut personer från tre kommuner. Vi kan inte med 

säkerhet säga att samma resultat skulle fås om undersökningen genomfördes på en betydligt 

större befolkning än i de tre kommuner som våra intervjupersoner representerar. Denscombe 

(2009) menar om överförbarhet att det oftast inte finns tillräckligt många respondenter för att 

kunna anta att resultatet skulle kunna gälla för exempelvis ett helt land. Resultatet som 

framkommit i den här studien kan möjligtvis vara överförbara till en större grupp, men det är 

inte helt säkert. Bryman (2011) skriver om att resultatet av det inhämtade materialet inte 

utgör några slutgiltiga resultat när forskare använder sig utav bekvämlighetsurval. Vi tänker 

att resultatet kanske är svårt att generalisera på en annan population eller på hela landet. 

Resultatet i den här studien är informanternas sanning och verklighet. 

Metodmedvetenhet 

Vi känner att vi hade kunnat göra annorlunda i formulerandet av frågor i intervjuguiden, 

genom att formulera om samt ta bort några frågor. Istället för att dela upp hur kvinnor och 

mäns missbruk ser ut så borde vi ha ställt en fråga om hur det skiljer sig mellan män och 

kvinnors missbruk. Vi tänker att det då hade varit lättare för intervjupersonerna att förstå vårt 

syfte. Vi tänker också på frågorna “på vilket sätt arbetar du med män/kvinnor? Ser det olika 

ut?” och “upplever du att du gör skillnad mellan män i kvinnor som du kommer i kontakt 

med i arbetet?” där det hade varit enklare både för oss själva och för intervjupersonerna om vi 

endast hade använt oss av en fråga fast med en bättre formulering vad vi ville ta reda på. 

Patel och Davidson (2011) skriver om att intervjuer ofta har en tendens att innehålla för 

många frågor som gör det tröttsamt för personerna som ska besvara dem. Författarna pratar 

också om att frågorna ska vara formulerade på ett sätt som inte går att missuppfatta. 

Författarna skriver att när en forskare är insatt i problemområdet och ska formulera frågorna 

till intervjuguiden så är mycket självklart för den personen. Det är däremot inte självklart för 

personerna som ska intervjuas. Forskaren måste därför kritiskt granska frågorna utifrån ett 

perspektiv där forskaren inte har den kunskapen som denne har. Därför har vi försökt 

formulera frågorna på ett sätt så våra eventuella förutfattade meningar inte framkommer. 

Ansvarsfördelning 

Vi har haft en ganska uppdelad ansvarsfördelning, dels för att det har varit enklare för oss 
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själva eftersom att vi bor på olika orter men också för att det ska finnas en tydlig 

ansvarsfördelning för att en individuell bedömning ska kunna göras.  

. 
Erika ansvarar för förordet, innehållsförteckningen, inledningen, tidigare forskning 

(Gemensamma faktorer för missbrukande män och kvinnor) och (Skillnader på 

missbruksbehandlingen för män och kvinnor), teoretiska utgångspunkter, empiri (Likheter 

mellan manligt och kvinnligt missbruk) och (Behandlingen och dess olikheter mellan 

missbrukande män och kvinnor). Erika har gjort två intervjuer. Wilma ansvarar för 

sammanfattningen, tidigare forskning (Orsaker till missbruk) och (Skillnader på manligt och 

kvinnligt missbruk), metodavsnittet, empiri (Bakomliggande faktorer som orsakar ett 

missbruk) och (Skillnader på manligt och kvinnligt missbruk), Wilma har gjort tre intervjuer. 

Vi har tillsammans gjort informationsbrevet, intervjuguiden och diskussionen. 

Sammanfattningsvis har vi författare bidragit till textens utformning.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs den tidigare forskning som finns inom området där skillnader och 

likheter mellan missbrukande män och kvinnor är centralt. Innehållet i avsnittet är uppdelat 

efter de frågeställningar vi har för att få grundläggande förståelse och information om det vi 

författare vill undersöka i studien.  

Orsaker till missbruk 

Fahlke (2009) beräknar att ungefär 10-15 % av alla män och cirka 5 % av alla kvinnor 

kommer att utveckla alkoholproblem under sin levnadsperiod. Johansson och Wirbing (2005) 

skriver att kvinnornas introduktion sker mycket ofta genom äldre män som redan har passerat 

sitt eget experimentstadium. Författarna menar att för killar är debuten ofta en gradvis 

process när de ingår i ett gäng. Några kanske röker heroin medan andra har börjat injicera och 

då vill personen prova detta för den har hört att det ska vara häftigt. Hela deras livsstil 

handlar om att pröva nya substanser menar författarna. Vi tolkar det som att kvinnorna 

utvecklar alkohol eller drog problem genom att de hänger med äldre män medan för killarna 

så handlar det om att testa nya saker och vara häftig. Vilket vi också tror det kan bero på, 

även om det inte är så för alla. Vi kan se en skillnad mellan könen under detta avsnitt, olika 

sätt för introduktion men också lite statistik.  

Fahlke (2009) menar att orsaker som ligger bakom ett beroende är komplext då det mest 

troligt utvecklas genom ett samspel av olika sårbarhetsfaktorer exempelvis sociala, 

psykologiska och biologiska faktorer. De biologiska skillnaderna som finns mellan könen kan 

ge oss en förklaring på de skillnader som finns i hur män och kvinnor beter sig (Leissner & 

Hedin, 2002). Fahlke (2009) förklarar att orsakerna kan handla om genetiskt arv, en biologisk 

sårbarhet som går i arv från förälder till barn. Det kan också handla om socialt arv som 

bottnar i en instabil och otrygg uppväxtmiljö. En förälders missbruk kan påverka barnets 

förhållningssätt till alkohol, exempelvis att alkohol används som en lösning för att hantera 

olika svårigheter i livet. Författaren skriver också att förekomsten av vissa personlighetsdrag 

kan öka risken för att utveckla ett beroende, bland annat sensationssökande beteende och 

impulsivitet är förknippat med framtida alkoholproblem. Johansson och Wirbing (2005) 

menar också att en genetisk sårbarhet, vissa personlighetsdrag och livsstilar kan orsaka att 
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personer utvecklar ett missbruk. Författarna förklarar att generna påverkar individens 

ämnesomsättning, det vill säga att hormoner och fysiologiska processer har betydelse för hur 

just den enskilda individen reagerar på droger. Vi tänker att det finns många olika orsaker 

som kan ligga bakom ett missbruk, vi tänker som författarna att det kan handla om arv och 

olika personlighetsdrag som gör att vissa personer lättare faller dit och utvecklar ett missbruk. 

Vi tror också att det kan handla om olika diagnoser som bland annat ADHD. Dessa orsaker 

gäller för både män och kvinnor och vi kan inte se att det skiljer sig mellan könen.  

Psykisk ohälsa som orsak 

Johansson och Wirbing (2005) skriver att personer med psykiska problem har en högre risk 

för att utveckla ett sekundärt missbruk. Detta för att minska symptom av ångest och 

depression, så kallat självmedicinering. Fahlke (2009) menar att en orsak till missbruk kan 

vara självmedicinering, om en person har en depression och självmedicinerar med alkohol. 

Författaren förklarar att depression kan vara ett tecken på långvarigt missbruk eller så 

existerar båda problemen samtidigt. “Så har skam t.ex. alltid varit lösbar i alkohol” 

(Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 176), vi tolkar det som att författarna menar att om en person 

har skam känslor så försvinner dessa om personen dricker alkohol, vilket vi kan koppla till 

självmedicinering. Att personen dricker alkohol för att må bättre. Enligt Johansson och 

Wirbing (2005) är psykiska symptom är avsevärt vanligare hos personer med 

drogproblematik än hos andra. Författarna menar att alkohol och andra droger kan användas 

för att lindra ångest, oro, smärta, hallucinationer och ensamhet eller som flykt från 

erfarenheter av övergrepp och trauman. Vi tolkar ovanstående som att personer med missbruk 

kan använda sig av droger eller alkohol på grund av att de har psykisk ohälsa och försöker på 

egen hand medicinera detta. Vi tror att personer kan känna att de mår bättre när de dricker 

alkohol eller använder sig av droger och på det sättet fastna i ett missbruk, precis som 

ovanstående författare skriver.  

Mattsson (2005) menar att det som uppmärksammas i flera studier är kvinnornas sexuella 

utsatthet och den negativa roll som män spelat i deras liv. Den bild som växer fram är att 

kvinnorna har börjat använda droger och alkohol i tidig ålder. Övergrepp och våld präglar 

deras uppväxt och vuxna liv. Kvinnornas specifika behov gör sig tydlig ur deras 

problemfyllda uppväxt och deras relationer med män. Författaren skriver också om att 

kvinnorna beskrivs i första hand som att de är så traumatiserade av sina tidigare erfarenheter 

att de helt förlorat förmågan att leva ett vanligt liv och ha vanliga relationer. Bilden som ges 

är inte att det är missbruket som påverkar deras liv utan missbruket är ett resultat av deras 

trauma och sexuella utsatthet (Mattsson, 2005). Hilte (2005) skriver om att en teori som 

finns, är att missbruket är ett resultat av en kris eller ett trauma. Att använda droger kan vara 

ett sätt att tränga undan minnen av traumatiska barndomsupplevelser som exempelvis 

sexuella övergrepp, misshandel och vanvård (Mattsson, 2005). Vi författare tänker att detta 

också går att koppla till självmedicinering, att användandet av droger kan vara ett sätt att 

tränga undan hemska minnen och upplevelser. Författaren förklarar att sexuella övergrepp 

under barndomen är en bakgrundsfaktor som är av betydelse när drogproblem diskuterats. Vi 

tolkar detta som att det är vanligare att kvinnor varit utsatta för sexuella övergrepp och annat 

våld både under barndomen och under det vuxna livet, än vad män har varit. Även om vi tror 
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att män också blir utsatta för olika typer av våld och övergrepp. Det går att se en skillnad 

mellan könen, det är kvinnorna som ligger i fokus när det handlar om psykisk ohälsa  

Positiva upplevelser av att missbruka 

Hilte (2005) skriver att narkotika gav tillträde till ett eftertraktansvärt rus som tillhörde 

dagens höjdpunkt. Ruset kan användas för att dämpa ångesten, detta påstår Johansson och 

Wirbing (2005). Med hjälp av ruset kan nuet frigöras från händelser i det förflutna och 

morgondagens krav och förväntningar, vilket medför att upplevelsen av ångest och 

skuldkänslor tonas ner. Den genetiska sårbarheten kan handla om rusupplevelse, den tidiga 

användningen av drogen kan kännetecknas av eufori (Johansson & Wirbing, 2005). Det vi 

kan se utifrån det här är att en positiv upplevelse av ruset kan vara en av alla orsaker till att en 

person utvecklar ett missbruk. Vi författare tänker att det måste finnas något positivt med att 

missbruka, annars borde personer inte fortsätta med det. Vi tänker att brukande av 

beroendeframkallande medel är till en början mer positiva upplevelser som sedan utvecklas 

till ett missbruk där personer har svårigheter med att sluta. Vi tror att personer som fastnar i 

missbruk tycker om ruset och vill återuppleva detta igen och vi kan inte se någon skillnad 

mellan könen vad gäller positiva upplevelser av missbruket.  

Utifrån det som har beskrivits ovan kan vi författare dra slutsatser om att de orsaker som 

forskningen framställt handlar om bland annat gener, tidigare utsatthet och att brukandet kan 

upplevas som något positivt. Vi anser att det intressanta blir att ta reda på vilka upplevelser 

intervjupersonerna har om vad som orsakar ett missbruk och om de anser att det skiljer sig 

mellan missbrukande män och kvinnor.  

Gemensamma faktorer för missbrukande män och kvinnor 

Guttormsson (2006) skriver i en rapport för Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning [CAN] att det visar sig att cirka 85 % av Sveriges befolkning dricker 

alkohol. Hur det kommer sig att det är vanligt att dricka alkohol menar Ramstedt (2009) bero 

på tillgängligheten. Denna påverkas av hur enkelt det är att få tag i alkohol samt vilket pris 

alkoholen har. Författaren förklarar att tillgängligheten har ökat sen Sverige gick med i EU, 

vilket var år 1995. Denna ökning beror bland annat på att det tidigare inte var tillåtet att sälja 

alkohol på lördagar. Raninen (2015) skriver att de senaste åren har den genomsnittliga 

alkoholkonsumtionen stabiliserats. Storkonsumenter är underrepresenterade i undersökningar 

på grund av att människor tenderar att försköna den mängd alkohol som de egentligen dricker 

förklarar författaren. Det finns även individer som inte dricker alkohol alls. År 2014 var det 

ungefär en femtedel av den svenska befolkningen som inte hade druckit alkohol under de 

senaste 30 dagarna. Studien jämfördes även mellan länen och där visade det sig att det var 

flest individer från Norrbotten som inte hade druckit alkohol under en period på 30 dagar 

(Raninen, 2015).  

CAN (2014) beräknar att det är ungefär 0,1 % av den vuxna befolkningen i Sverige som 

brukat narkotika under de senaste 12 månaderna vid den tidpunkt då undersökningen gjordes 

år 2014. Enligt Byqvist (2006) är statistiken bristfällig från tiden före år 1965 när det gäller 

narkotikamissbruk. Författaren menar dock att det går att se hur det på 1939-talet fanns 

omkring 70 kända narkotikamissbrukare i Sverige. Vid mitten av 1960-talet hade antalet 

missbrukare i Sverige stigit till flera tusen och det var på den här tiden samhället började tala 
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om narkotika som ett problem då narkotikabruket kom att betraktas som skadligt och 

beroendeframkallande (Byqvist, 2006). 

CAN (2014) menar att alkoholkonsumtionen är problematiskt först när negativa 

konsekvenser uppstår genom att destruktiva mönster hos personens sociala liv eller hälsa 

uppstår. CAN (2014) påpekar att det är nästintill omöjligt att få en precis statistik över hur 

många som har ett missbruk eftersom de människor med svårast missbruksproblematik inte är 

representerade i de undersökningar som gjorts. När det gäller personer som brukar narkotika 

menar CAN (2014) att statistiken är problematisk att få korrekt eftersom dessa människor är 

svåra att nå och eftersom de illegala handlingarna kan bero på annat än narkotika. Att bruka 

alkohol eller narkotika fyller någon form av funktion för individen (Johansson & Wirbing, 

2005). De människor som riskerar att hamna i ett missbruk kallas för riskbrukare, där de ännu 

inte har utvecklat ett beroende men riskerar att göra det om de fortsätter bruka medel som är 

beroendeframkallande, så som alkohol och droger. Ett missbruk och ett beroende tyder på att 

personen har svårt att klara sig utan drogen eller alkoholen. Skillnaden är att ett missbruk kan 

vara under en kort period i livet som utlösts av någon situation i livet, exempelvis skilsmässa. 

Att kontinuerligt missbruka någonting kan leda till att personen utvecklar ett beroende. Ett 

beroende är mer bestående där kroppen har vant sig vid att bruka det beroendeframkallande 

medlet (Johansson & Wirbing, 2005). Genom att definiera skillnaderna mellan riskbruk, 

missbruk och beroende får vi en ökad förståelse över att det finns olika typer av personer som 

yrkesverksamma i socialt arbete kan komma i kontakt med. 

Forskningen beskriver hur många människor som dricker alkohol eller brukar narkotika och 

att det är problematiskt att få fram exakt statistik bland annat på grund av att människor inte 

är helt uppriktiga när de svarar på en undersökning och för att alla människor inte finns 

representerade. I vår studie är detta intressant att veta eftersom det visar att konsumering av 

både alkohol och narkotika förekommer i samhället. Dock har inte alla människor problem 

med alkohol eller narkotika och är därför inte säkert att de kommer i kontakt med våra 

intervjupersoner. Enligt 9 § i 5 kap Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ett ansvar att ge 

missbrukande människor stöd till att finna lösningar att ta sig ur missbruket genom att se till 

individens behov. De som får stöd är ofta de som vill ha hjälp då de anser att de har problem 

eller ett missbruk. Socialstyrelsen (2015) förklarar att det finns två diagnossystem som 

används vid missbruk och beroende, vilka världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram. 

Dessa är Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) och International 

statistical classification of diseases and related health problems (ICD). För att diagnostisera 

missbruk och beroende i Sverige används ICD inom hälso- och sjukvård och DSM används 

av psykiatrin och forskare. Båda diagnostiseras genom att vissa kriterier uppfylls. Bland 

annat handlar de om att personen upprepar användningen av substansen trots negativa 

konsekvenser, tappar kontrollen över sitt brukande, utvecklar tolerans samt att hälsan 

påverkas. De kompletta kriterierna återfinns som bilaga 4 (Socialstyrelsen, 2015). 

Missbruk av flera substanser 

Enligt Byqvist (2006) är alkoholen viktig för personer som brukar narkotika. Detta innebär att 

de har ett blandmissbruk. Byqvist (2006) förklarar att blandmissbruk är när personer 

använder flera olika droger där även alkohol räknas som en drog. Att kombinera alkohol och 
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receptfria läkemedel är något som i dagsläget anses vara vanligt bland missbrukarna menar 

författaren. Ett blandmissbruk utvecklas ofta gradvis och i en studie fastställdes det att de 

flesta narkotikamissbrukarna blir blandmissbrukare efter cirka tio år av narkotikamissbruk 

(Byqvist, 2006). Författaren skriver även att det skett en ökning av blandmissbruket som 

beror på det faktum att narkotikamissbruket förändrats genom en utveckling av metoderna 

när det gäller hur medlet kan brukas. Forskningen gör inte skillnad på män och kvinnor som 

innebär att båda könen kan missbruka flera substanser. Hur det ser ut för de människor som 

intervjupersonerna kommer i kontakt med är något som ska undersökas.  

Skillnader på manligt och kvinnligt missbruk 

Av de människor som konsumerar alkohol är det ungefär 3 % av kvinnorna och 5.5 % av 

männen som har ett alkoholberoende. Alkoholmissbruk beräknas 1.3 % kvinnor ha och 2.1 % 

män (CAN, 2014). Det här tyder på att det är fler män än kvinnor som har problem med 

alkoholkonsumtionen. Bland männen är en hög alkoholkonsumtion vanligare jämfört med 

kvinnorna (Statistiska centralbyrån, 2007). I dagens samhälle ses kvinnors missbruk av 

alkohol och narkotika som ett större problem än mäns missbruk (Samuelsson, 2015). 

Johansson och Wirbing (2005) skriver att det idag är ungefär en tredje-fjärdedel av alla 

alkoholister som är kvinnor, utifrån det så tolkar vi att de är fler män som är alkoholister än 

kvinnor. Hilte (2005) skriver om att könsrollerna förändras men inte så dramatiskt att det 

påverkar de könsbaserade dryckesmönstret. Författaren förklarar också att vi vet att kvinnor 

generellt sett i hela västvärlden dricker mindre än män, det berättar också mer sällan om att 

de har haft alkoholrelaterade erfarenheter. Kvinnor i Sverige dricker ungefär 40 % av den 

mängd alkohol männen dricker. Meeuwisse och Swärd (2002) menar att antalet kvinnor som 

utvecklar alkoholproblem anses vara betydligt färre än männen. Missbruk beskrivs som ett 

mansproblem och kvinnor är en minoritet bland konsumenter och storkonsumenter. Vi 

författare kan se att det verkar vara vanligare att män missbrukar än kvinnor. Det påtalar alla 

ovanstående författare och vi tror att det kan vara så. Dock tänker vi att det kan finnas ett 

mörkertal av missbrukare och vi tror det är svårt att få en exakt statistik.  

Trulsson (2003) kan se en underordnad ställning bland kvinnorna som missbrukar, detta 

genom de klasskillnader som finns. Författaren skriver att kvinnans idealbild som husmor 

med sin plats i hemmet under seklets början har ersatts av en jämställd kvinna som idealbild. 

Att kvinnan och mannen tillsammans delar på ansvaret för hem, barn och en offentlig sektor 

som avlastar hemuppgifter. Leissner och Hedin (2002) förklarar att det var först i slutet på 

1970-talet som det var vanligt att mannen vistades i köket och gjorde sysslor som tidigare 

kopplats till kvinnan. Författarna menar att det var på den tiden som det började finnas ett 

gemensamt ansvar över hushållet. Trulsson (2003) förklarar att denna förändring av 

idealbilden skapade ett familjeperspektiv, vilket gjorde att traditionella könsmönster 

minskades. När mannen tar på sig ansvaret för barnen så ställs det ett högre krav på honom 

att inte berusa sig, medan kvinnans möjlighet till självständighet och att ta sig ett rus ökar 

menar Trulsson (2003). Mattsson (2005) förklarar att om könet synliggörs kan kvinnan mötas 

på sina villkor genom en förståelse om att de påverkas av den maktstruktur som finns i 

samhället. Författaren anser att det är viktigt att uppmärksamma att kvinnor har andra behov 

än män.  
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Skillnader i vilka substanser män och kvinnor använder 

Byqvist (2006) skriver att en av de stora skillnaderna som framkommer mellan könen är att 

en större andel av kvinnorna i undersökningen använder och injicerar amfetamin, injicerade 

opiater och har använt lugnande medel/sömnmedel. En större andel av männen har rökt 

cannabis, rökt heroin och missbrukat alkohol. Den vanligaste kombinationen som gick att se 

mellan båda könen var amfetamin och cannabis följt av amfetamin, heroin och cannabis. 

Meeuwisse och Swärd (2002) skriver om att kvinnorna använder sömnmedel och lugnande 

medel i dubbelt så stor utsträckning än vad männen gör. Byqvist (2006) skriver däremot att i 

forskning om könsskillnader i användningen av olika ämnen och i blandmissbruk så finns det 

inte något speciellt mönster. I vissa studier finner forskarna skillnader medan andra forskare 

inte gör det. Enligt alla författarna däremot så har majoriteten av dem funnit att den procent 

av kvinnor som använder heroin och som injicerar heroin är högre än andelen män. 

Samuelsson (2015) menar också att det inte är några skillnader mellan män och kvinnor när 

det gäller omfattningen av alkohol- och drogvanor. Vi tror att det kan vara svårt att få en 

exakt bild över hur användandet av olika substanser och preparat ser ut mellan könen, vi 

tänker att vissa preparat används under en tid för att sedan bytas ut till något annat eller 

blandas med andra preparat.  

Missbrukande kvinnor 

Kvinnor med alkoholproblem har i högre grad än män samtidigt psykisk ohälsa, en pressad 

social eller relationsmässig situation och en traumatisk bakgrund. 15 % av alkoholberoende 

kvinnor i Sverige har depression någon gång under livet jämfört med 5 % män (Johansson & 

Wirbing, 2005). Hilte (2005) skriver om att kvinnor utmärks för att främst ha större 

förekomst av psykiska problem och utsatthet vad gäller övergrepp av olika slag. Kvinnorna 

har oftare upplevt psykiska problem och missbruk i uppväxtmiljön. Kvinnorna har också 

oftare mödrar med alkohol och drogproblem. Johansson och Wirbing (2005) skriver om att 

det finns en högre andel kvinnliga narkomaner som självmedicinerar. Hilte (2005) skriver om 

att kvinnorna har större anledning till att självmedicinera än männen eftersom kvinnorna har 

mer psykiska besvär och är mer stigmatiserade på grund av exempelvis prostitution. Goffman 

(2003) skriver om att stigmatisering handlar om att en individ som vanligtvis hade 

accepterats i det sociala samspelet har ett drag som gör att personen avviker från det 

“normala”. Författaren menar också att faran med stigmatisering handlar om att en människa 

behandlas enbart utifrån den misskrediterande egenskapen, personens andra sidor beaktas 

inte. Hilte (2005) skriver om att missbruket för kvinnor blir ett sätt att “döva” traumatiska 

erfarenheter. Vi kan se att kvinnor i större utsträckning än män lider av psykisk ohälsa, detta 

tänker vi kan bero på att kvinnorna är mer underordnande i samhället än vad männen är. Vi 

tror att kvinnorna på något sätt är mer utsatta och sårbara, vilket kanske lättare leder till 

psykisk ohälsa.  

Samuelsson (2015) skriver att den sociala skillnaden som diskuteras handlar om hur kvinnor 

löper större risk för att bli sexuellt utnyttjad än män och att kvinnorna riskerar att utsättas 

ännu mer om de missbrukar. Att kvinnor tvingas göra saker som de inte vill medan män 

lättare blir våldsamma och kan komma att skada andra. ”Forskares gemensamma 

utgångspunkter är att missbruk indikerar enskilda kvinnors sätt att hantera sin psykiska ohälsa 

och att de har en trasig bakgrund som karaktäriseras av våld och trauma” (Karlsson & Piuva, 
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2012, s. 182). Vi tolkar det som att författarna menar att kvinnor missbrukar på grund av att 

kunna hantera deras psykiska ohälsa och trasiga bakgrund. Meeuwisse och Swärd (2002) 

skriver att missbrukande kvinnor ofta har utsatts för sexuellt utnyttjande eller för förnedrande 

behandling, de har inte blivit tagna på allvar som individer. Johansson och Wirbing (2005) 

skriver däremot om att en del tjejer far väldigt illa i missbruket och blir utsatt för sexuella 

övergrepp. De poängterar också att detta inte enbart är ett kvinnligt problem. Vi tolkar 

ovanstående som att kvinnor i större utsträckning än männen riskerar att utsättas för 

övergrepp och våld och framförallt om de själva missbrukar. Dock så tror vi att män också 

blir utsatta för både övergrepp och våld men i mindre utsträckning än kvinnorna. Vi tror 

också att det kan finnas ett mörkertal i detta, vi tänker att det är ett känsligt ämne och många 

personer törs nog inte berätta om vad de egentligen har varit utsatta för. Detta på grund av 

rädsla att bli dömda och utelämnade.  

Samuelsson (2015) drar slutsatsen att kvinnor som missbrukar drar till sig mer 

uppmärksamhet eftersom missbruk bland män är mer vanligt. ”Missbrukande kvinnor 

stämplas som onormala och avvikande” (Karlsson och Piuva, 2012, s. 183) vi tolkar det som 

att kvinnorna stämplas som onormala och avvikande på grund av deras missbruk. Kvinnor är 

mer dömda av samhället och befolkningen än vad männen är. Meeuwisse och Swärd (2002) 

menar på att kvinnor med missbruksproblematik ofta bär på en stor mängd självförakt, 

kvinnorna vänder sina problem inåt och skuldbelägger sig själva. Missbrukande kvinnor är 

dubbelt förtryckta i samhället eftersom de lever i ett patriarkalt system där mannen är norm. 

Kvinnorna förtrycks av männen på grund av att det är kvinnor och de förtrycks som 

missbrukare därför att den manliga normen ger männen större utrymme för att dricka alkohol 

än för kvinnorna. Det vi kan se är att missbrukande kvinnor är mer dömda och onormala än 

vad männen är. Det finns också mycket självförakt och skuldbeläggning hos kvinnorna som 

kan bero på att männen utgör en norm i samhället.  

Johansson och Wirbing (2005) förklarar att män växlar oftare mellan perioder av hårt 

drickande och nykterhet medan kvinnornas drickande oftast är mindre dramatiskt, deras 

missbruk sker hemma i ensamhet och utan de påtagliga förändringar i beteendet som kan ses 

hos män. Konsekvenserna ligger för kvinnorna framför allt på det känslomässiga och 

relationsmässiga planet medan fylleri, slagsmål och rattonykterhet är vanligare bland män. Vi 

tolkar det som att kvinnorna oftast dricker hemma i smyg medan männen blir mer 

utåtagerande, dricker sig mer påverkad och hamnar exempelvis slagsmål.  

Trulsson (2003) skriver att drogen kan för kvinnan bli ett uttryck för både välbefinnande och 

självständighet istället för ett beroende. Skuld och skam är förknippat med det traditionella 

kvinnoidealet. Samuelsson (2015) skriver däremot att den psykologiska skillnaden mellan 

män och kvinnor var att kvinnorna skäms och missbrukar i hemlighet medan männen blir 

våldsamma och agerar utåt. Om kvinnorna inte håller sig till könsrollen att kvinnan är den 

stabila föräldern som är hemma och ska ta hand om barnen så ökar skamkänslorna för de 

missbrukande kvinnorna. Hilte (2005) skriver också om att kvinnor talar om skammen över 

att inte vara respekterade. Det handlar om missbruket, att inte klara av att leva upp till sitt 

mammaideal och att hantera sina sexuella relationer. Han skriver också om att kvinnors 

drickande ofta är associerat med en minskad individuell och social kontroll av exempelvis 
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sexualiteten och det läggs kvinnorna till last och minskar mannens skuld. Skuld och 

skamkänslor över sitt drickande är vanligen starkare hos kvinnor än hos män. Meeuwisse och 

Swärd (2002) menar på att nästan tre av fyra kvinnor och nästan sex av tio män har känt sig 

förnedrade. Skamkänslan är plågsam för alla oberoende av vilken social ställning personen 

har och det är främst underordnade grupper som utsätts för detta. Det vi kan se är att 

kvinnorna bär på mer skuld och skam samt att de skuldbelägger sig själv i större utsträckning 

än vad männen gör. Vi tror att en mamma som missbrukar blir betydligt mer dömd än en 

pappa som missbrukar.  

Kvinnor är den grupp som benämns i större utsträckning i den forskning som finns inom 

området. Detta tror vi kan bero på att det förr var både mer vanligt och accepterat att männen 

både drack och använde sig av droger, samtidigt som de blev utåtagerande medan kvinnorna 

var de som skulle vara hemma och ta hand om både barn och hushåll. Vi tänker att dessa 

könsmönster fortfarande lever kvar i viss grad idag och att det därför kanske framkommer 

mer om kvinnorna nu än om männen. Därför att det är vanligare och mer accepterat att 

kvinnorna använder alkohol och droger idag, än vad det var förut. Kvinnorna blir mer 

uppmärksammade än männen.  

Konsekvenser av missbruket 

Ramstedt (2009) skriver om att mycket tyder på att alkoholskador bland kvinnor har ökat och 

att detta skett speciellt i lite äldre åldersgrupper. Författaren pratar om att tillgängligheten har 

förändrats genom en ökning, på grund av att lådvinet kom till. Ramstedt (2009) poängterar 

också att alkoholskador fortfarande är ett i huvudsak manligt samhällsproblem och att 

männen står för majoriteten av samtliga former av alkoholskador. Johansson och Wirbing 

(2005) menar på att den alkoholrelaterade dödligheten är totalt sett fem gånger högre bland 

män än bland kvinnor. Meeuwisse och Swärd (2002) menar på att kvinnor är mer känsliga för 

alkohol än vad männen är, detta genom att kvinnan har lägre procentandel vatten i kroppen 

och en mindre kroppsvolym. Meeuwisse och Swärd (2002) menar också på att om kvinnorna 

och männen dricker samma mängd alkohol så får kvinnorna en högre alkoholkoncentration 

än männen. Kvinnorna får leverskador tidigare och kvinnokroppen bryts ner snabbare av ett 

alkoholmissbruk än manskroppen. Vi tolkar ovanstående som att män i högre utsträckning än 

kvinnor dör på grund av missbruk och att alkoholskador är mer vanligt bland män än bland 

kvinnor. Det vi också kan se är att kvinnorna drar på sig skador fortare än männen, vilket har 

med biologiska förklaringar att göra.  

Utifrån det som har beskrivits ovan kan vi författare dra slutsatser om att de skillnader som 

forskningen framställt handlar om bland annat att kvinnorna i större utsträckning än männen 

har både psykisk ohälsa och traumatiska upplevelser i sitt bagage från både barndomen och 

det vuxna livet. Det kan handla om övergrepp och våld. Vi kan också se att det är vanligare 

att män missbrukar, att de står för majoriteten av alla alkoholskador men också dör av 

missbruket. Kvinnorna däremot drar på sig skador fortare än vad männen gör och det kan 

bero på biologiska faktorer. Vi tänker att det intressanta blir att ta reda på vilka upplevelser 

intervjupersonerna har om vad det finns för skillnader mellan mäns och kvinnors missbruk, 

om de anser att det finns skillnader.   
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Skillnader på missbruksbehandlingen för män och kvinnor 

När det gäller missbruksbehandling skriver Samuelsson (2015) att ungefär två tredjedelar i 

behandling är män. Laanemets (2009) skriver också att missbruksvården domineras av 

manliga klienter. Samuelsson (2015) kunde också se att det är en högre andel män som finns 

på behandling. Författaren menar att män är den grupp som i högre grad representeras på 

behandlingshem än kvinnorna. Samuelsson (2015) förklarar att i vården betraktas männen 

inte vara lika traumatiserade som kvinnor av deras missbruk och att kvinnorna därmed ses 

som det svagare könet i behandlingen. Kvinnor har ett mer omfattande problem med alkohol 

och droger än vad männen har, vilket gör att de behöver mer stöd i behandlingen. För 

kvinnorna innebär stödet att de exponeras i samhället och de kan därför undvika att söka 

hjälp. Skammen och skulden är för omfattande och rädslan för vad samhället har för åsikter 

är skrämmande (Samuelsson, 2015). När kvinnor får hjälp i form av att vistas på 

behandlingshem är deras missbruk allvarligare då de hållit det hemligt, att det har gått längre 

tid i missbruket innan någon upptäcker det och en åtgärd föreslås (Samuelsson, 2015). 

Samhällets syn på missbrukare gör att de som är i behov av vård undviker att söka sig till 

eller fullfölja en behandling. Kvinnorna är rädda att de ska förlora vårdnaden om barnen ifall 

de söker sig till behandling av sitt missbruk. Männen är rädda för att hamna i fängelse 

(Trulsson, 2003). Författaren menar att om samhällets syn på maskulinitet och femininitet 

förändras så växer andra villkor fram för missbrukare att våga söka hjälp. De mest utsatta 

missbrukarna som inte har kapital att vistas på behandlingshem tydliggörs genom att deras 

situation är sämre ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

De behandlingar som missbrukare får verkar fungera bättre på kvinnor menar Laanemets 

(2009). Detta går se i uppföljningar där kvinnorna ofta är problemfria efter avslutad 

behandling fortare än männen. Behandlingen skiljer sig även genom att kvinnor anses vara 

mer verbala och de kan därmed uttrycka sin känslor medan män håller detta inne 

(Samuelsson, 2015). Vi tänker att behandlingen som missbrukare får är viktig att den 

fungerar för både män och kvinnor. Det är intressant att ta del av forskningen som anser att 

kvinnornas missbruk är mer omfattande men att deras behandling är mer lyckat. Det tolkar vi 

som att arbetet med kvinnor är mer prioriterat att utveckla, vilket vi kan tycka är orättvist. 

Kvinnornas missbruk diskuteras mer i samhället och vi tänker att missbrukande män och 

kvinnor borde få samma uppmärksamhet eftersom båda grupperna har rätt till stöd.  

Behandlingsmodeller 

Inom det svenska offentliga institutionella vårdsystemet för missbrukare har behandlingen för 

det mesta alltid bestått av en könsuppdelning, det vill säga kvinnorna för sig och männen för 

sig (Laanemets, 2009). Författaren skriver att det under 1980-talet bestämdes att samkönade 

behandlingar skulle finnas. Detta berodde på argumentet om att kvinnor på en behandling 

gjorde stället lugnare och därför skulle behandlingen normaliseras. I dagsläget finns både 

samkönade och enkönade institutioner och behandlingsverksamheter. Laanemets (2009) 

menar att andelen kvinnor är liten i jämförelse med männen på de samkönade institutionerna. 

Även Samuelsson (2015) menar att män är den grupp som representeras i högre grad på 

behandlingshem än kvinnor. 
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Anledningen till att könsseparera vården var enligt Laanemets (2009) att kvinnorna inte blev 

synliggjorda utifrån deras särskilda livsvillkor, att behandlingen skedde på männens villkor 

och att det avvikande missbrukarlivet utanför institutionen flyttades in på institutionen. Ett liv 

där kvinnorna var underordnade männen och kvinnorna betraktades som sexualobjekt genom 

att de utnyttjades på olika vis. I en förändring av behandlingen för missbrukare menar 

Trulsson (2003) att samhället ska ta hänsyn till människor som har erfarenhet av att 

missbruka, vad de har för önskemål och tankar om vården, detta för att synliggöra det glapp 

som finns mellan idealet och verkligheten. I en undersökning svarade intervjupersonerna som 

bestod av personal på ett behandlingshem att män och kvinnor skulle behöva olika typer av 

behandling. Klienterna i undersökningen svarade att det inte är nödvändigt med separat 

behandling för män och kvinnor (Samuelsson, 2015). Det är intressant att klienter och 

personal har olika tankar om hur behandlingen ska se ut och vi tänker att klienternas åsikter 

bör prioriteras eftersom det är de som ska genomföra en förändring med hjälp av behandling. 

Därför anser vi att det kan vara nyttigt att tillfråga klienterna om hur de vill att behandlingen 

ska se ut och att organisationen sedan ska se till deras önskemål och behov.   

Den vanligaste behandlingen i Sverige som förekommer i arbetet med missbrukande 

människor kallas för minnesotamodellen. Den innefattar enligt socialstyrelsen (2015) en 

strukturerad behandling i tolv steg för att individen ska tillfriskna från sitt missbruk eller 

beroende. Socialstyrelsen (2015) beskriver att människor i en tolvstegsbehandling kan 

komma till insikt över vad ens beroende gör med personens liv och vilka möjligheter som 

finns för personen att förändra sin situation. Även skuld och skamkänslor får personerna 

möjlighet till att bearbeta som stöd ett tillfrisknande. Ofta sker denna behandlingsmetod i 

grupper som till exempel anonyma alkoholister (AA) och anonyma narkomaner (NA). Där 

kan behandlingen ske både i grupp eller individuellt (Socialstyrelsen, 2015). Vi tänker att det 

är lyckat med en strukturerad behandlingsmodell som är enkel att följa och som verkar 

fungera för både män och kvinnor.  

I relation till studiens syfte om att undersöka likheter och skillnader mellan missbrukande 

män och kvinnor kan vi dra slutsatser om att det finns behandlingar som är till för både män 

och kvinnor men även behandlingar där könen skiljs åt. Forskningen visar på att det är fler 

män som är på behandling men att kvinnornas behandling är mer lyckad eftersom de inte 

återfaller lika ofta jämfört med männen och för att de inte vistas lika länge på en behandling. 

Detta upplever vi kan ha med kvinnornas självinsikt att göra, att de lättare öppnar upp sig och 

diskuterar sina känslor och på så sätt lyckas utvecklas som person. Forskningen menar att 

kvinnornas personlighet är att vara mer benägen att tala om sina känslor men vi tänker att det 

snarare beror på hur individen är som person och att inte vilket kön personen tillhör. 

Empiri 

Under detta avsnitt kommer resultatet av den genomförda undersökningen att redovisas. 

Tolkningar och analyser av resultatet redovisas också med koppling till den tidigare 

forskningen. Datamaterialet som har inhämtats har först transkriberats för att sedan kodas. 

Samtliga koder återfinns i kodningsmodellen. Av koderna har vi sedan gjort kategorier: 

bakomliggande faktorer som orsakar ett missbruk, likheter mellan manligt och kvinnligt 

missbruk, skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk samt behandlingen och dess 
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olikheter mellan missbrukande män och kvinnor.  Vi har valt att använda dessa kategorier 

som underrubriker i detta avsnitt. 

Bakomliggande faktorer som orsakar ett missbruk 

Under den här rubriken beskrivs resultatet från intervjupersonerna gällande vad som kan 

ligga till grund för att människor utvecklar ett missbruk. Några av de koder som presenteras 

här nedan handlar om ärftlighet, självmedicinering, traumatiska upplevelser och umgänge.  

Ärftlighet 

Alla intervjupersoner ansåg att bland annat olika typer av arv ligger till grund för att 

människor kan utveckla ett missbruk. Informanterna pratar då om det sociala arvet, att en 

person vuxit upp i förhållanden där det varit missbruk eller någonting annat. Det genetiska 

och biologiska arvet påtalas också. Om en person har haft en jobbig uppväxt så kan det vara 

en orsak till att en personer utvecklar ett missbruk. En fokusgrupp pratar om att alla 

människor tar en risk när de dricker alkohol eftersom att alla riskerar att utveckla ett 

beroende, det handlar om ärftlighet när det gäller beroende. De menade på att 

beroendeprocessen kan vara ganska snabb om en person har en ärftlig utsatthet eller 

sårbarhet. ”Vi brukar konstatera med jämna mellanrum att vi har tur som sitter på rätt sida om 

skrivbordet, det är inte skicklighet utan det kunde lika gärna ha varit vi som behövde den här 

insatsen och det här stödet” (Fokusgrupp 2). Vi tolkar citatet utifrån att vi alla personer som 

inte har ett utvecklat missbruk har haft tur, eftersom att vi alla löper samma risk för att 

utveckla ett beroende. Vi tänker och tror att arv är en av alla bakomliggande faktorer för att 

en person ska utveckla ett missbruk. Fahlke (2009) menar på att orsaken som ligger bakom 

ett beroende är komplext då det mest troligt utvecklas genom ett samspel av olika 

sårbarhetsfaktorer exempelvis sociala, psykologiska och biologiska faktorer.  

Här nedan beskrivs empiri utifrån koderna personligheter och beroendemänniska. Några av 

intervjupersonerna pratade om att det finns olika personligheter som gör att vissa människor 

lättare blir beroende. Det handlade om att en del personer dricker sig till ett beroende och om 

att en person kanske gör för mycket av någonting, tränar personen så gör den det alldeles för 

mycket. Det påtalades att det finns människor som har lättare att fastna i saker än andra. 

Personen kanske är en beroendemänniska från början bara det att personen inte vet om det. 

Fahlke (2009) skriver att förekomsten av vissa personlighetsdrag kan öka risken för att 

utveckla ett beroende, bland annat sensationssökande beteende och impulsivitet är förknippat 

med framtida alkoholproblem. Johansson och Wirbing (2005) skriver också om att det finns 

vissa personlighetsdrag som kan orsaka att personer utvecklar ett missbruk. Det går att koppla 

tidigare forskningen till de informanterna berättar, att det finns olika personlighetsdrag som 

ökar risken för ett beroende. Vi tror att vissa människor har det i sig, vissa fastnar i ett 

missbruk direkt medan vissa gör det inte alls. 

Det handlade också bland annat om ruset, att personerna upplevt en underbart ljuvlig känsla 

när de testat alkohol eller droger och att ett beroende utvecklas efter det då belöningssystemet 

sätter igång ganska snabbt. Vi tror att personer som använder sig utav alkohol eller droger gör 

detta för att få ut någonting av det, vi tänker att personerna gillar känslan de är i när de är 

påverkade. Johansson och Wirbing (2005) skriver om att ruset kan användas för att dämpa 
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ångesten. Dem skriver också om att den genetiska sårbarheten kan handla om rusupplevelse, 

den tidiga användningen av drogen kan kännetecknas av eufori. 

Självmedicinering 

Under detta avsnitt har vi använt oss av koden självmedicinering. Det vi kunde se var att 

majoriteten av informanterna ansåg att självmedicinering kan vara en orsak för att person ska 

utveckla ett missbruk. Det pratades om att en person kanske drabbas av sjukdom och behöver 

smärtlindring och i det sammanhanget hamnar i ett missbruk. Vissa medicinerar sig med 

alkohol vid depression exempelvis för att det ska kännas bättre. Om en person inte orkar stå 

emot och mår psykiskt dåligt så kanske personen använder sig av alkohol eller droger för att 

må bättre. Det kan också handla om kriser. Fahlke (2009) skriver om att en orsak till ett 

missbruk kan handla om självmedicinering, om en person har en depression och exempelvis 

självmedicinerar med alkohol. Johansson och Wirbing (2005) pratar också om 

självmedicinering, personer med psykiska problem har en högre risk för att utveckla ett 

sekundärt missbruk för att minska symptom av ångest och depression. Kopplingen görs att 

både informanterna och den tidigare forskningen ser ett samband mellan självmedicinering 

och utveckling av ett beroende/missbruk. Alkohol och andra droger kan användas för att 

lindra ångest, oro smärta, hallucinationer och ensamhet men det används också för att fly från 

erfarenheter av övergrepp och trauman. Detta gäller framförallt kvinnor som i högre grad 

självmedicinerar som ett resultat av deras bakgrund (Johansson och Wirbing, 2005). 

Traumatiska upplevelser 

Här nedan beskrivs empiri utifrån koderna trauma, utsatthet och sexuella övergrepp. Två 

informanter pratade om att trauma och utsatthet kan påverka orsaken till att personer 

utvecklar ett missbruk. En person kan ha varit utsatt för svåra trauman, det är inte ovanligt att 

kvinnor framförallt som hamnar i alkohol- eller drogberoende har varit utsatta för sexuella 

övergrepp när de var barn. Mattsson (2005) skriver om att övergrepp och våld präglar 

kvinnornas uppväxt och vuxna liv. Kvinnorna beskrivs som traumatiserade av sina tidigare 

erfarenheter och bilden som ges är att missbruket är ett resultat av deras trauma och sexuella 

utsatthet. Meeuwisse och Swärd (2002) menar på att kvinnor många gånger har utsatts för 

sexuellt utnyttjande eller för förnedrande behandling. Johansson och Wirbing (2005) skriver 

om att användandet av droger kan vara ett sätt att tränga undan minnen av traumatiska 

barndomsupplevelser, exempelvis sexuella övergrepp, misshandel och vanvård. Det vi kan se 

både i informanternas ord och i tidigare forskningen är att det väldigt ofta verkar ligga en 

traumatiserad bakgrund till framförallt kvinnors utvecklande av missbruk. 

Umgänge 

Det var två informanter som ansåg att umgänget spelar roll för att en person ska utveckla ett 

missbruk. Umgänge blev därmed en kod som presenteras under detta avsnitt. En av 

intervjupersonerna pratade om att det handlar om att känna sig som en i gänget och den andra 

menade på “Det är personer som har hamnat i dåligt sällskap och börjar umgås med personer 

som missbrukar och då börjar man missbruka själv” vi tolkar citatet som att umgänget har en 

betydelse för om en person utvecklar ett missbruk. Att umgänget har betydelse kan vi koppla 

till Johansson och Wirbing (2005) som skriver om att kvinnornas introduktion till missbruk 
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mycket ofta sker genom äldre män och att männens debut istället är en gradvis process när 

personen ingår i ett gäng. 

Likheter mellan manligt och kvinnligt missbruk 

Här nedan beskrivs det data som är inhämtat från intervjupersonerna angående vilka likheter 

de ser mellan manligt och kvinnligt missbruk. Några av de koder som presenteras här nedan 

handlar om alkohol- och drogvanor, stödpersoner och normalisering. Datamaterialet 

analyseras även här nedan genom en koppling till aktuell och relevant forskning. 

Alkohol- och drogvanor  

Detta avsnitt i empirin behandlar koderna alkoholvanor, drogvanor, alkoholdryck 

blandmissbruk, favoritdrog och dubbelmoral. Både intervjuperson 1 och fokusgrupp 1 

berättar att de upplevde att det tidigare var mycket mer alkohol än droger. Vid hembesök låg 

det alltid alkoholflaskor i lägenheten men intervjupersonen menar att det i dagsläget inte ser 

ut på samma sätt. Vi tolkar det som att konsumtionen av alkohol var mer tillgängligt och 

accepterat i samhället tidigare än vad det är i dagsläget. Sedan Sverige gick med i EU år 1995 

har alkoholimporten och tillgängligheten ökat (Ramstedt, 2009). Att människor idag brukar 

mer droger än alkohol, vilket intervjupersonerna diskuterar, tänker vi författare beror på den 

lagstiftning som finns. Alkohollagen (SFS 2010:1622) som endast funnits sedan år 2010 

innefattar bestämmelser om bland annat tillverkning, import och försäljning av alkohol. För 

oss innebär en strängare lagstiftning om alkohol att det idag inte är lika accepterat att 

konsumera alkohol, så länge individerna förhåller sig till lagen vill saga. All användning och 

kontakt med narkotika är olaglig i Sverige och eftersom det förekommer så bryter vissa 

människor lagen (Narkotikastrafflag, SFS 1968:64). För ungefär 50 år sedan började 

samhället nämna användningen av narkotika som något problematiskt eftersom det 

betraktades som beroendeframkallande och skadligt (Byqvist, 2006). 

Några informanter upplever att ökningen av narkotika beror bland annat på att drogerna blivit 

mer tillgängliga allt eftersom som internet har utvecklats Vi anser att ökningen kan bero på 

andra faktorer också. Olika metoder att ta narkotika har förändrats och spelat roll i den 

ökning som skett inom narkotikamissbruket (Byqvist, 2006). Ramstedt (2009) bekräftar att 

åtminstone ökningen av alkoholkonsumtionen beror på bland annat tillgängligheten. Denna 

syn om tillgängligheten förstår vi och håller med om med tanke på att internet skapar 

ytterligare kontakter med människor från hela världen. Kommunikation mellan olika 

individer är något som internet tillför och drygt 1 biljon människor har tillgång till att befinna 

sig på internet (Forman, Marlowe, & McLellan, 2006). Vilken typ av drog eller alkohol 

missbrukare väljer beror på tillgängligheten och vad som är lätt att få tag på, det påstår några 

av intervjupersonerna. Denna tillgänglighet påverkas av vilket pris substansen har och hur 

enkelt det är att få tag på (Ramstedt, 2009). ”Handlar det om alkohol så är det alkoholhaltiga 

drycker överhuvudtaget. Då är det allt från dyraste whiskyn till handsprit. Det har ju som inte 

så stor betydelse”, menar fokusgrupp 2. I och med detta tänker vi att handsprit är både lättare 

att få tag i och ett billigare alternativ än whisky. Intervjuperson 1 upplever att människor har 

alkoholen som ingång och kombinerar detta med andra droger. Det intervjupersonen menar är 

att människorna har ett blandmissbruk. Byqvist (2006) definierar ett blandmissbruk som ett 

bruk av flera olika droger och alkohol. Fler intervjupersoner upplever också att missbrukare 
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brukar flera substanser. Intervjuperson 3 uttrycker sig på följande sätt: ”ofta är det ju 

blandmissbruk. Att de missbrukar det de kommer över. Att de har någon favoritdrog”. Även 

de andra informanterna har liknande tankar om att individerna vänder sig till den substans 

som är billigare och som de kommer över. 

Stödpersoner 

I avsnittet nedan berörs koderna stödpersoner och nätverk. är klienter använder alkohol 

upplever intervjuperson 2 att nätverket som personen har ofta finns kvar och stöttar personen. 

Men när det gäller droger upplever intervjupersonen att nätverket och familjen inte stöttar 

personen på samma sätt. Informanten menar därmed att det skiljer sig beroende på vilken 

substans som används och att alkohol är mer acceptabelt än droger. Leissner och Hedin 

(2002) diskuterar vikten av att ha ett nätverk som kan stödja personen i sitt missbruk. 

Författarna syftar särskilt på ett praktiskt och emotionellt stöd som de oftast får från 

familjemedlemmar. Intervjuperson 2 upplever att den som brukar drogen kan ha bränt sina 

relationer så att de gett upp. Detta bekräftar Leissner och Hedin (2002) och beskriver hur 

stödpersonerna tar avstånd eftersom de fördömer det livsmönster som att individer som 

personen i ett missbruk har. När detta avstånd skett har inte klienten samma motivation att 

vilja förändra sin situation, menar intervjuperson 2. Vi anser att en vilja till förändring är a 

och o för att kunna genomföra en sådan förändring där även relationen till behandlaren kan 

påverka motivationen (Johansson & Wirbing, 2005). 

Normalisering av fenomenet 

Koderna som beskrivs i detta stycke handlar om allmänhetens syn samt normalisering. När 

individer använder substanser och det går överstyr att samhället ser det som ett problem är 

användningen avvikande utifrån vad som anses vara normalt i samhället (Karlsson och Piuva, 

2012). I dagsläget är det mer normalt och tillåtande att kvinnor dricker och även mer vanligt 

att människor dricker öppet ute bland folk på exempelvis en afterwork, menar fokusgrupp 1. 

Vad som är normalt fastställs genom att uppmärksamma sådant som inte hör till det normala 

och avviker, förklarar Karlsson och Piuva (2012). Författarna menar även att detta sker i 

relationer och samspel mellan människor, vilket innebär att möjligheter att påverka andras 

människor finns och däri ligger även en viss makt. Makt att påverka vilka åsikter och normer 

som ska finnas i samhället. Fokusgruppen upplever också att det är mer normalt att inte 

konsumera alkohol i hemlighet med tanke på den reklam och de tv-program som finns för 

alkohol. Att sådant påverkar oss människor och konsumtionen. Med tanke på medias makt 

och möjlighet att påverka anser även vi att reklam och tv-program kan tyda på att alkohol är 

mer tillåtet i dagens samhälle. Att massmedia har makt att påverka individernas åsikter 

skriver Meeuwisse m.fl. (2006) om. 

Skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk 

Här nedan beskrivs intervjupersonernas tankar om skillnader mellan manligt och kvinnligt 

missbruk i relation till den forskning som beskrivits tidigare i detta arbete. Några av koderna 

som används är antal, psykisk ohälsa och dödlighet. 

Antal missbrukande män och kvinnor 

I detta avsnitt presenteras empiri utifrån koden antal. Alla informanterna ansåg att det är fler 

missbrukande män än kvinnor de kommer i kontakt med i deras arbete. Av de människor som 
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konsumerar alkohol är det ungefär 3 % av kvinnorna och 5.5 % av männen som har ett 

alkoholberoende. Det kan vi koppla till intervjupersonernas bild av att de kommer i kontakt 

med fler män än kvinnor, vi tänker att det kan vara på grund av att det verkar vara mer män 

än kvinnor som har ett missbruk. Det beräknas vara 1.3 % kvinnor som har ett 

alkoholmissbruk och 2.1 % män (CAN, 2014). Det här tolkar vi som att det är fler män än 

kvinnor som har problem med alkoholkonsumtionen. Meeuwisse och Swärd (2002) skriver 

om att kvinnor är minoritet bland konsumenter och storkonsumenter. Antalet kvinnor som 

utvecklat en alkoholproblematik anses vara betydligt färre än männen. Missbruk beskrivs 

som ett mansproblem.  

Här nedan presenteras koden preparat, ingen skillnad och tillgänglighet. Det fanns lite olika 

åsikter om skillnader på preparat mellan könen men två av intervjupersonerna tog upp om 

kvinnor och “vindunkarna”. Det pratades om att vindrickandet märks på kvinnorna sedan 

dunkarna kom. Det går att se att många kvinnor fallit dit på vinet. I dunkarna så syns det inte 

heller hur mycket en person dricker. Det poängterades att det idag går att köpa bag in box 

som är en tillgänglighet och det blir bra mycket mer av att köpa en dunk än bara en vinflaska. 

En informant pratade om att det har varit mer alkohol för dem kvinnorna hen har arbetat med. 

Bland männen är det först och främst narkotika, nästan samtliga i opiat träsket men bara en 

och annan alkohol. Hen säger att det är olika, vissa har ren alkoholproblematik och vissa 

drogar järnet. Hen säger att en av de tyngsta missbrukarna som är aktuella just nu är en 

kvinna. En informant pratar om att tidigare har kvinnor missbrukat mer vin, om man tittar på 

alkoholsidan och mer tabletter än män. Cannabisberoende har varit vanligare bland män än 

bland kvinnor och det är det nog fortfarande också. En intervjuperson kunde däremot inte se 

någon skillnad på att kvinnor missbrukar någon speciell drog och att män missbrukar en 

annan drog. Meeuwisse och Swärd (2002) skriver att kvinnor i högre utsträckning än männen 

använder sig av sömnmedel och lugnande medel. Samuelsson (2015) menar däremot att det 

inte är några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller omfattningen av alkohol- och 

drogvanor. Byqvist (2006) skriver att en av de stora skillnaderna som framkom mellan könen 

var att en större andel av kvinnorna i undersökningen använder och injicerar amfetamin, 

injicerade opiater och har använt lugnande medel/sömnmedel. En större andel av männen har 

rökt cannabis, rökt heroin och missbrukat alkohol. Byqvist (2006) skriver om att i forskning 

om könsskillnader i användningen av olika ämnen och i blandmissbruk så finns det inte något 

speciellt mönster. 

Psykologiska skillnader 

Koderna som presenteras här nedan är beteende och relationsproblematik. Båda 

fokusgrupperna pratade om beteenden. De ansåg att män som dricker kanske blir aggressiv 

och att det är mycket slagsmål samt att männen gör inbrott. En fokusgrupp poängterar också 

att kvinnor slåss när de är berusade men att män som har lätt för att bli aggressiv 

uppmärksammas ändå. En av fokusgrupperna påtalar att det är mer vanligt att kvinnor som 

har ett drogberoende försörjer sig genom att hänga med någon drogmissbrukare eller genom 

att sälja sig själva på ett eller annat sätt. Konsekvenserna ligger för kvinnorna framför allt på 

det känslomässiga och relationsmässiga planet medan fylleri, slagsmål och rattonykterhet är 

vanligare bland män (Johansson & Wirbing, 2005). Fokusgrupp 1 menade på att många utav 

kvinnorna inte blir rejält berusade utan de blir salongsberusade så andra personer inte ens 
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märker att de har druckit. Fast de i själva verkat har druckit flera glas vin exempelvis. 

Samuelsson (2015) skriver däremot att den psykologiska skillnaden mellan män och kvinnor 

är att kvinnorna skäms och missbrukar i hemlighet medan männen blir våldsamma och agerar 

utåt. Män växlar oftare mellan perioder av hårt drickande och nykterhet medan kvinnornas 

drickande oftast är mindre dramatiskt, deras missbruk sker hemma i ensamhet och utan de 

påtagliga förändringar i beteendet som kan ses hos män.  

En informant menar på att kvinnorna är betydligt mindre motiverad. Det är svårare att ha 

kontakt med kvinnor som missbrukar narkotika än med dem som använder alkohol. Hen 

säger också att männen är ju mer raka sådär medan med tjejer tar det lite längre tid att komma 

dit. Hen anser att det är nödvändigt att jobba mer med relationen med kvinnor. Hen tror också 

att kvinnor har mer problem i relationer än vad män har. Kvinnors missbruk är oftast lite mer 

komplext, det är sällan bara missbruk utan det finns en väldigt tydlig relationsproblematik 

också som inte syns på samma sätt som hos män. Intervjupersonen påtalar också att kvinnor i 

missbruk oftast inte har några kvinnliga vänner, utan det är killvänner. Mattsson (2005) 

skriver om att det som också går att se är att kvinnorna ingår i symbiotiska och osjälvständiga 

förhållanden med män, kvinnorna har svårt för att skapa relationer med andra kvinnor, vilket 

framställs som ett problem.  

Under detta avsnitt presenteras koderna psykisk ohälsa och självmedicinering. En informant 

pratar om att kvinnor har mycket oftare varit i kontakt med psykiatrin än vad männen har. 

Johansson och Wirbing (2005) skriver om att kvinnor med alkoholproblem har i högre grad 

samtidigt psykisk ohälsa, en pressad social eller relationsmässig situation och en traumatisk 

bakgrund än män. 15 % av alkoholberoende kvinnor i Sverige har depression någon gång 

under livet jämfört med 5 % män. Hilte (2005) skriver om att kvinnor utmärks för att främst 

ha större förekomst av psykiska problem och utsatthet vad gäller övergrepp av olika slag. 

Kvinnorna har oftare upplevt psykiska problem och missbruk i uppväxtmiljön. Hilte (2005) 

skriver om att kvinnorna har större anledning till att självmedicinera än männen eftersom 

kvinnorna har mer psykiska besvär och är mer stigmatiserade på grund av exempelvis 

prostitution. Hilte (2005) skriver om att missbruket för kvinnor blir ett sätt att “döva” 

traumatiska erfarenheter. Två av informanterna poängterade att det finns kvinnor som är lika 

destruktiva som männen och dricker i samma omfattning som männen. Johansson och 

Wirbing (2005) skriver om att kvinnorna narkotika debuterar tidigare och uppnår snabbare ett 

avancerat drogmissbruk än männen. Det finns en högre andel kvinnliga narkomaner som 

självmedicinerar. 

Här nedan beskrivs empiri utifrån koderna far illa, våld och sexuellt utnyttjande. Tre av 

informanterna ansåg att kvinnor far mer illa än männen. En intervjuperson pratade om att hen 

kan känna att en kvinna far mer illa på något sätt och att hon lätt kan utnyttjas. En annan 

informant pratade om att kvinnor är mera utsatt och att de blir ju också mer utsatt utav de 

andra missbrukande männen, utnyttjad på olika sätt. Kvinnorna far väldigt illa och de står inte 

så högt upp i rang bland andra män, utan de utsätts för misshandel och andra saker. Kvinnor 

är dubbelt utsatta, de utsätts exempelvis sexuellt och en del låter sig utnyttjas mot alkohol 

eller droger. Missbrukande kvinnor är ju en särskilt utsatt grupp när det gäller våld. 

Samuelsson (2015) skriver att den sociala skillnaden som intervjupersonerna diskuterar 
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handlar om hur kvinnor löper större risk för att bli sexuellt utnyttjad än män och att de 

riskerar att utsättas ännu mer om de missbrukar. Johansson och Wirbing (2005) däremot 

skriver om att en del tjejer far väldigt illa i missbruket och blir utsatt för sexuella övergrepp. 

De menar dock att detta inte enbart är ett kvinnligt problem. En informant poängterade att 

hen har träffat många kvinnor med väldigt starka personligheter och en kvinna kan lika gärna 

styra männen ganska friskt. ”Men jag har varit i kontakt med kvinnor också som använder 

tillhyggen och sådana saker för att försvara sig som männen är rädda för. Men överlag så är 

ju kvinnan till sist svagare” Vi tolkar det som att det finns kvinnor som är starka och som är i 

högre rang än männen men i slutändan så är kvinnan alltid svagare. 

Empirin som presenteras nedan utgår ifrån koderna skam, skuld, självförakt och 

föräldraskapet. Tre av informanterna pratade om att skulden är större bland kvinnorna än 

männen. Skammen hos kvinnor är betydligt större även om skammen hos männen också är 

stor. En informant poängterade att det finns så mycket större svårigheter hos kvinnorna, eller 

spärrar som de behöver hjälp med att släppa. Det är mycket mer skuld och skam bland 

kvinnorna. Intervjupersonerna kan se att kvinnor har försökt dölja missbruket i väldigt många 

år och den biten är tuff att kunna släppa samt att det kan drabba alla. Med kvinnor måste de 

jobba mycket jag-stärkande även om det gäller männen också menar intervjupersonen. 

”Forskares gemensamma utgångspunkter är att missbruk indikerar enskilda kvinnors sätt att 

hantera sin psykiska ohälsa och att de har en trasig bakgrund som karaktäriseras av våld och 

trauma ” (Karlsson & Piuva, 2012, s. 182) vi tänker att de menar att kvinnors missbruk är ett 

resultat av deras psykiska ohälsa och trasiga bakgrund, att kvinnorna missbrukar för att kunna 

hantera det dem varit med om. 

Sen är det ju svårt för kvinnor att medge att problemet finns. Det är ju det här med att 

skammen och skulden för att har man då små barn till exempel och så ska man då 

erkänna för sig själv och för sin omgivning att jag har ett alkohol- eller drogberoende 

och jag fixar inte det här själv. Det är ett sådant stort självförakt hos många kvinnor. 

Men det är också det svåraste därför att där finns ju rädslan att man ska ifrågasätta 

föräldraskapet (fokusgrupp 2). 

Fokusgrupp 2 uttrycker sig som ovanstående och vi tolkar detta som att kvinnor har både 

skam och skuld känslor och att det kan bero på att dessa kvinnor är mammor åt ett eller flera 

barn. Kvinnorna är rädd för att andra utomstående personer ska ifrågasätta deras mammaroll 

när de tvingas erkänna att de har ett missbruk både för sig själv och för omgivningen. Vi tror 

att kvinnorna kan känna så på grund av att dem är underordnade i samhället och för att 

människor är snabb på att döma andra. 

Fokusgrupp 2 påtalar att skämströskeln är ännu lägre för kvinnor, som mamma och som 

kvinna i allmänhet är personen ännu mer illa sedd eller dömd. Självföraktet är ännu värre, 

den som är längst ner på skalan är väl en kvinnlig narkoman som kanske säljer sig för att 

finansiera sitt drogande. Samuelsson (2015) menar på att om kvinnorna inte håller sig till 

könsrollen att kvinnan är den stabila föräldern som är hemma och ska ta hand om barnen så 

ökar skamkänslorna för de missbrukande kvinnorna. Meeuwisse och Swärd (2002) skriver 

om att kvinnor med missbruksproblem ofta bär på en stor mängd självförakt. Trulsson (2003) 

skriver att drogen kan för kvinnan bli ett uttryck för både välbefinnande och självständighet 
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istället för beroende, skuld och skam som är förknippat med det traditionella kvinnoidealet. 

Hilte (2005) skriver också om att kvinnor talar om skammen över att inte vara respekterade. 

Det handlar om missbruket, att inte klara av att leva upp till sitt mammaideal och att hantera 

sina sexuella relationer. Skuld och skamkänslor över sitt drickande är vanligen starkare hos 

kvinnor än hos män (Hilte, 2005). 

Konsekvenser 

Under detta avsnitt presenteras empiri utifrån koden fysiska konsekvenser. Två av 

intervjupersonerna pratade om fysiska konsekvenser, biologiska faktorer och alkoholskador. 

En informant ansåg att det går att se fortare att en kvinna går ner sig, får mera skador fortare. 

En kvinna som tappar vikt och far illa fortare är ett exempel. Informanten säger också att 

kroppen är uppbyggt på ett sätt så det går fortare att se på en kvinna att hon far illa av 

missbruket än på en man. Hen menar då att män och kvinnor är uppbyggda på olika sätt 

gällande alkohol, hur kroppen hanterar alkoholen framförallt om det handlar om det. Så där 

finns det en liten naturligförklaring. Samuelsson (2015) skriver om att den biologiska 

skillnaden handlar om att kvinnornas kropp inte tål lika mycket innan de påverkas och tar på 

så sätt mer skada. Han skriver också om att kvinnor far mer illa och har lättare för att få 

alkoholskador. Kvinnorna som söker hjälp har oftast gått mycket längre ner i sitt missbruk. 

En informant ansåg att kvinnor blir beroende fortare än män. Detta genom att en kvinna inte 

bryter ner alkohol på samma sätt som mannen gör. Mannen börjar bryta ner alkoholen redan i 

munhålan, i saliven för där finns det enzymer som bryter ner det. När alkoholen sedan 

kommer ner i magen så finns det också enzymer som fortsätter att bryta ner. För kvinnor så 

går det direkt till levern där det bryts ner och det här betyder att kvinnorna fortare blir 

beroende och får skador snabbare. Kvinnorna har mer fett i kroppen och mindre vatten än 

männen. Det lagras på ett annat sätt. Johansson och Wirbing (2005) skriver att kvinnor börjar 

dricka senare i livet men har en snabbare beroendeutveckling. Kvinnor är känsligare än män 

för alkoholens skadliga effekter. Meeuwisse och Swärd (2002) menar på att kvinnor är mer 

känsliga än män för alkohol, detta på grund av att kvinnorna har en lägre procentandel vatten 

i kroppen samt en mindre kroppsvolym. Kvinnor får leverskador tidigare och bryts snabbare 

ner av ett alkoholmissbruk än männen. 

Här nedan presenteras koden dödlighet. De flesta informanterna ansåg att det är fler män än 

kvinnor som dör av missbruk. En intervjuperson berättar att det är vanligare att män dör av 

överdos när det handlar om droger, de har inte haft något dödsfall bland tjejerna. 

Intervjupersonerna säger också att de har haft någon person som har varit väldigt dåligt till 

och någon som inte orkade och tog livet av sig. Ovanstående går att koppla ihop med de 

Ramstedt (2009) poängterar, att alkoholskador fortfarande är ett i huvudsak manligt 

samhällsproblem och att männen står för majoriteten av samtliga former av alkoholskador. 

Johansson och Wirbing (2005) skriver att den alkoholrelaterade dödligheten är totalt sett fem 

gånger högre bland män än bland kvinnor där vi kan se ett samband med det de flesta 

intervjupersonerna har sagt och vad forskningen visar. En informant ansåg däremot att det 

finns de som har dött av överdos efter behandlingstiden och det är ”både män och kvinnor”, 

vilket vi tolkar som att personerna har erfarenhet av att personer dör av missbruk men inte i 

vilken omfattning det sker. Intervjupersonen vet åtminstone att det är båda könen som dör. 
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Behandlingen och dess olikheter mellan missbrukande män och kvinnor 

I detta avsnitt beskrivs skillnaden mellan män och kvinnor i behandling utifrån det insamlade 

materialet från intervjupersonerna samt den forskning som finns. Här är innehållet kodat med 

ord som individuellt, behandlingsmodell samt identifiering. 

Individuellt 

Ingen av intervjupersonerna menar att de medvetet gör någon skillnad mellan män och 

kvinnor som de kommer i kontakt med. Utan samtliga menar att de jobbar individuellt med 

klienterna och gör skillnad på varje enskild individ. Intervjuperson 3 menar att ”det är 

individen man behandlar och inte könet”. Intervjuperson 2 uttrycker sig på följande sätt: 

”skulle jag inte göra skillnad så skulle jag vara diskriminerade, därför att det är olika behov. 

Jag gör skillnad på alla mina klienter”. Informanterna menar därmed att det gör skillnad på 

alla personer de kommer i kontakt med och ser till deras behov och utgår inte från vilket kön 

de tillhör. När det kommer till behandling och att hitta lösningar för klienterna menar Berg 

och De Jong (2003) att det viktiga är att komma ihåg att ”varje människa är unik” (s. 298). 

Författarna pekar på att varje människa ska få den behandling som de är i behov av. Detta 

upplever vi att intervjupersonerna förhåller sig till, vilket vi anser är bra. Även Hydén och 

Månsson (2006) beskriver att kön inte är det viktiga utan att det är individens egenskaper som 

är det och att personen genom en individanpassad behandling kan utvecklas oberoende av 

vilket kön hen tillhör. 

Behandlingsmodell 

NI detta avsnitt redovisas resultatet utifrån koderna 12-steg, Minnesota, behandlingsmodell, 

kvinnobehandling, särbehandling samt samverkan. När intervjupersonerna behandlar sina 

klienter i dagsläget använder de sig av tolvstegsmodellen, även kallad minnesotamodellen. 

Detta är den vanligaste behandlingsformen som används för personer med 

missbruksproblematik (Socialstyrelsen, 2015). Intervjuperson 2 anser att det är en tacksam 

modell eftersom den är tydlig med vad som ska göras och så vidare. Målet med 

minnesotamodellen är att klienterna ska få hjälp att komma till insikt i sitt missbruk och 

förändra det samt sin livsstil (Leissner & Hedin, 2002). Fokusgrupp 2 förklarar att 

minnesotamodellen är en kognitiv modell som kom i mitten på 80-talet. De upplever att ”i 

och med att man började jobba med minnesotamodellen så kom man åt människor tidigare i 

deras missbruk”. De förklarar att de kom åt andra typer av människor då sen de började 

arbeta med denna modell. 

Fokusgrupp 2 har även erfarenheter från när de började samverka med landstinget. 

Den här kommunen var ju del av ett projekt där det stod som modell i mitten på 2000-

talet, som handlade egentligen om att ta fram en generell plan för missbrukare i tungt 

beroende. Tillsammans med landstinget skulle vi göra så vi hade gemensamma planer. 

Det är det här med samsjukligheten då som ofta har gjort att man inte har tagit fullt 

ansvar, varken kommunen eller vården, alltså landstinget. Har man ett tungt missbruk 

så har man också en psykisk ohälsa. ”Först måste man göra något åt sitt drogande 

innan man kan få hjälp från psykiatrin”, tyckte landstinget. Så har vi sagt att ”man 

måste ju först få hjälp för sin psykiska ohälsa annars kan man aldrig sluta knarka” 

och det funkar ju inte så. Utan man måste få rätt hjälp samtidigt från båda hållen. 
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Genom denna gemensamma plan kan de se till så att klienten får rätt hjälp samtidigt. Även 

om det innebär att klienten ibland har mer kontakt med psykiatrin och andra gånger har 

klienten mer kontakt med oss, menar fokusgruppen. 

Intervjupersonerna pratar om särskilda behandlingar som är till för endast kvinnor. Där 

kvinnor kan ha ärr som gör att de inte kan tänka sig att samtala med män, menar 

intervjuperson 1. Leissner och Hedin (2002) kan se att kvinnor i behandling med andra 

kvinnor hittar en gemenskap och får på så sätt en starkare självkänsla. Intervjuperson 2 

uppger att hen hellre skickar sina kvinnliga klienter på särskilda institutioner som är i enkom 

för kvinnor. Eftersom annars blir det rivalitet mellan män och kvinnor där kvinnan är 

underordnad och inte kan fokusera på sin behandlingsprocess. Att kvinnor är underordnade i 

en behandling för både män och kvinnor är något som Laanemets (2009) också kan se. Ett 

exempel på ett behandlingshem som har uppdelade behandlingar är Korpberget som ligger 

utanför Kramfors (Intervjuperson 2). Hen anser att det är familjärt där och hen menar att 

sådana behandlingsformer är mycket mer lyckosamma. Fokusgrupp 2 nämner också 

Korpberget och förklarar att det finns ungdomsbehandling, mansbehandling och 

kvinnobehandling där. Fokusgrupp 1 och 2 menar att kvinnor kan behöva mer behandling än 

män på grund av sin utsatthet. Något som skiljer sig i behandling mellan män och kvinnor är 

att kvinnor kan uttrycka sin känslor i högre utsträckning än män och att männen håller dessa 

känslor inne (Samuelsson, 2015). 

Behandlarens identifiering med klienten 

Här nedan redovisas koderna identifiering, förståelse och medvetenhet. Att ha en förståelse 

för kvinnor om man som behandlare själv är kvinna pratar både intervjuperson 1 och 

fokusgrupp 2 om. Att det är lättare att identifiera sig själv med det kön som de själva tillhör 

och inte minst om både klienten och en själv är förälder. De kommer till insikt om att de kan 

brista i att förstå det andra könet, fastän de inte är medvetna om det. Fokusgruppen uttrycker 

sig på följande sätt: ”att ha förståelse för en man som misshandlat en kvinna i fyllan det 

kanske är lite svårare än att ha en förståelse för kvinnan som har varit utsatt för misshandel”. 

Vi tolkar det som att denna skillnad som görs handlar om empati och att intervjupersonerna 

och andra behandlare har ett visst handlingsutrymme i sin profession. Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) förklarar att ett handlingsutrymme handlar om att de professionella 

både ska ta hänsyn till organisationens ramar och sin egen yrkesroll att kunna visa empati för 

klienten. Därmed finns möjligheten att genom handlingsutrymmet välja olika vägar att gå i en 

behandling med klienter där ens egen personlighet spelar in. Att ha empati är detsamma som 

att ha inlevelse för den andra personen och kunna sätta sig in i en annan person inre, förklarar 

Røkenes och Hanssen (2011). Att både kunna visa empati för klienten och förhålla sig till 

organisationens regelverk och ramar är definitionen på handlingsutrymme (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Handlingsutrymmet har därmed med behandlarens 

personlighet att göra genom och hur yrkesverksamma kan balansera och förhålla sig till både 

klienten och organisationen. 

Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion stämmer vi av med frågeställningarna och kontrollerar om vi 

har fått svar på dem eller inte. Här kommer vi även att dra slutsatser kopplade till tidigare 
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teorier samt eftersom denna studie har en induktiv ansats så kommer nya teorier formas 

utifrån den empiri vi analyserat. Till slut kommer vi diskutera och reflektera kring frågor och 

tankar som väckts i och med denna undersökning.  

Utifrån våra frågeställningar upplever vi att vi fått svar på vårt syfte från intervjupersonerna 

och den tidigare forskningen att undersöka vilka skillnader och likheter yrkesverksamma 

inom socialt arbete kan identifiera bland missbrukande män och kvinnor. Frågeställningarna 

handlar om orsaker till varför människor missbrukar, hur manligt och kvinnligt missbruk ser 

ut samt hur behandlingen ser ut. När det gäller orsakerna anser intervjupersonerna att bland 

annat arvet kan vara av betydelse. Frågeställningen som berör faktorer som är gemensamt för 

både män och kvinnor handlar om att missbruket påverkas av hur tillgängligt det 

beroendeframkallande medlet är. De skillnader som informanterna kunde se mellan manligt 

och kvinnligt missbruk handlar exempelvis om fysiska och psykiska skillnader där kvinnor 

anses var mer utsatta och traumatiserade än män samt att kvinnor självmedicinerar i högre 

grad än män. I den sista frågeställningen som innefattar skillnaden i behandling för män och 

kvinnor har vi fått till svar att minnesotamodellen är något som intervjupersonerna anser är 

lätt att använda samt att de inte gör skillnad på klienterna utifrån vilket kön de tillhör utan de 

gör skillnad på individer och ger dem det stöd varje enskild individ behöver. Som vi skrivit 

tidigare så har vi delat upp empirin utifrån de fyra kategorierna som kom fram i 

kodningsmodellen, dessa fyra delar sammanfattas med ett tema som återfinns i 

kodningsmodellen. Denna handlar om komplexitet i missbruk och behandling vad gäller män 

och kvinnor. Vi har reflekterat en del över temat vi valt och vi har kommit fram till att det går 

att se vissa skillnader mellan könen vad gäller missbruk och behandling men det finns också 

områden där det inte alls går att se någon skillnad mellan könen. Vi tänker att det kan bero på 

att det kan finnas ett mörkertal av missbrukare som gör att resultatet blir missvisande men 

också beroende på vilka personer som intervjuas. Om två personer ser samma sak, så kan det 

hända att detta ändå tolkas olika.  

Utifrån de teorier vi hade under studiens gång angående traditionella könsmönster som 

speglas i samhället drar vi slutsatser att det inte nödvändigtvis behöver finnas skillnader 

mellan missbrukande män och kvinnor utan att vissa faktorer gäller för både män och 

kvinnor. Dock påpekar både forskningen och intervjupersonerna att det är viktigt att se till 

individens behov göra skillnad på varje individ som vi människor kommer i kontakt med. 

Detta är något vi kommer lägga på minnet och använda oss av i samtliga situationer här i 

livet. Även det faktum att samhället påverkar vilken syn som finns på könsmönster och att de 

kan förändras utifrån hur var och en av oss uttrycker sig i olika frågor, detta är något som vi 

tar till oss av. Alla har rätt till sin åsikt och därför anser vi att vi har låtit intervjupersonerna 

ha sina egna åsikter utan att vi medvetet påverkat dem på något sätt. De åsikter och 

upplevelser som vi har fått lyssna till från informanterna speglar endast en möjlig sanning om 

hur fenomenet kan se ut i samhället och vi anser att även den är av betydelse att lyfta fram. 

Några reflektioner som väckts hos oss under arbetets gång är bland annat hur ens egen 

könsroll kan påverka våra erfarenheter och upplevelser. Vi författare är båda kvinnor, vilket 

vi tänker kan ha påverkat studiens utveckling. Precis som en fokusgrupp diskuterar, att de kan 

ha lättare förståelse för en kvinna som blir misshandlad än för mannen som misshandlar. Vi 
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tänker att det är viktigt att bli medveten om att ens egna kön kan vara av betydelse för 

klienternas förutsättningar att få det stöd som de behöver. Därmed har en ny teori väckts hos 

oss att behandlarens kön kan spela roll när det gäller att ha förståelse för klienten och ge 

personen det stöd som den behöver, vilket kan vara viktigt att vara medveten om som 

yrkesverksam. Vi tänker därför att det kan vara viktigt att ha en jämn könsfördelning på en 

arbetsplats för att beakta jämställdheten bland både personalen och klienterna.  

Andra reflektioner som vi kommit fram till under arbetets gång är att vi upplever att könet 

hos intervjupersonerna inte var av betydelse eftersom de hade liknande tankar. Vi kan därmed 

dra slutsatser om att män och kvinnor som arbetar med missbrukare kan ha liknande 

upplevelser och erfarenheter. Dock tänker vi ändå att det kan se annorlunda ut ifall det skulle 

vara andra intervjupersoner och att män och kvinnor i det sammanhanget skulle kunna ha 

olika upplevelser. Det innebär att det skulle kunna vara endast i denna undersökning som 

mannen och kvinnorna har liknande tankar.  

Så här i slutskedet av arbetet känner vi oss nöjda och stolta med det vi kommit fram till och 

vill därmed tacka alla som bidragit på något sätt. Det finns alltid aspekter som går att 

förbättra, exempelvis intervjuguiden som vi skulle kunna putsa på. Även att vi författare är 

mer samspelta så att det inte går se vem av oss som skrivit vilket avsnitt skulle vi ha kunnat 

göra bättre, eftersom detta skulle underlätta för läsaren. Detta fenomen skulle kunna 

undersökas vidare genom att exempelvis specificera skillnaderna mellan missbrukande män 

och kvinnor genom att dela in dem i biologiska, sociala och psykologiska skillnader. Vi fick 

även med oss många kloka råd om hur vi som socionomer kan tänka i arbetet med 

missbrukare, exempelvis när det gäller bemötande. Sådant finns det forskat om och därför 

tänker vi att det inte behöver forskas vidare om men att det har varit intressant och nyttigt att 

få ta del av sådana upplevelser från våra intervjupersoner.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Detta informationsbrev skickades per e-post till våra intervjupersoner.  

 

Till dig som arbetar med missbrukande människor 

 

Hej!  

 

Vi heter Erika Eklund och Wilma Krook och vi studerar till socionomer vid Umeå Universitet 

på termin 6 och vi har påbörjat skrivandet av examensarbetet. I vårt examensarbete kommer 

vi att studera hur du som professionell ser på missbruk och behandling. Vi är särskilt 

intresserade av hur och om det skiljer sig mellan män och kvinnor. Vi har en föreställning om 

att mäns och kvinnors missbruk skiljer sig åt och att de därför även behöver olika typer av 

behandling.  

 

Vi är därför intresserade av att få ta del av just dina erfarenheter av detta och vad det innebär 

att arbeta med klienter som har missbruksproblematik. Vi hoppas att du vill medverka i en 

intervju och att vi får spela in samtalet för att bättre komma ihåg allt som sägs. Intervjun 

kommer att ta cirka en timme i anspråk. Du kommer att vara anonym och ingen kommer att 

kunna identifiera just dig i våra resultat.  

 

Din medverkan är frivillig och du har möjlighet att avbryta intervjun när du vill. Vi hoppas 

verkligen att du vill dela med dig av just dina erfarenheter.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

  

Har du frågor kan du alltid kontakta oss 

Erika Eklund 

E-post: 

Mobilnummer: 

 

Wilma Krook 

E-post:  

Mobilnummer:  

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Eklund & Wilma Krook 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Denna intervjuguide användes i intervjuerna med de yrkesverksamma inom socialt arbete.  

 

Tema 1 - bakgrund 

● Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

● På vilket sätt kommer du i kontakt med missbrukande människor?  

● Hur länge har du jobbat med missbrukande människor? 

● Varför vill du arbeta med just dessa?  

● Har du någon utbildning? Om ja, vad för utbildning?   

 

Tema 2 - syn/ erfarenheter om missbruk 

● Hur ser du på missbruksvården? Om det fungerar, får de rätt hjälp osv.  

● Vad tycker du är viktigt i arbetet med missbrukande människor?  

● Vad anser du orsakar att människor utvecklar ett missbruk?  

● Har arbetet förändrats något under tiden du jobbat där? (arbetsuppgifter, ) 

● Har det skett någon förändring i hur man ser på missbruksbehandling genom tiderna?  

 

Tema 3 - skillnad män/ kvinnor 

● Hur många kvinnor har du kommit i kontakt med?  

● Hur många män har du kommit i kontakt med?  

● Hur ser kvinnornas missbruk ut? 

● Hur ser männens missbruk ut? 

● På vilket sätt arbetar du med män/ kvinnor? Ser det olika ut?  

● Upplever du att du gör skillnad mellan män i kvinnor som du kommer i kontakt med i 

arbetet?  

● Hur ser dödligheten på grund av missbruk ut, skillnaden mellan män och kvinnor?  

● Ser behandlingen lika ut för män respektive kvinnor?  
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Bilaga 3 – kodningsmodell 

Detta är en kodningsmodell som visar vilket innehåll som tagits ut från intervjuerna med de 

yrkesverksamma inom socialt arbete som kommer i kontakt med missbrukande människor.  

 

Meningsbärande enheter  

 

”Vi brukar konstatera med 

jämna mellanrum att vi har tur 

som sitter på rätt sida om 

skrivbordet, det är inte 

skicklighet utan det kunde lika 

gärna ha varit vi som behövde 

den här insatsen och det här 

stödet.” 

 

”Det är personer som har 

hamnat i dåligt sällskap och 

börjar umgås med personer som 

missbrukar och då börjar man 

missbruka själv.” 

  

”Handlar det om alkohol så är 

det alkoholhaltiga drycker 

överhuvudtaget. Då är det allt 

från dyraste whiskyn till 

handsprit. Det har ju som inte 

så stor betydelse.” 

 

 ”Ofta är det ju blandmissbruk. 

Att de missbrukar det de 

kommer över. Att de har någon 

favoritdrog.” 

 

”Men jag har varit i kontakt 

med kvinnor också som 

använder tillhyggen och sådana 

saker för att försvara sig som 

männen är rädda för. Men 

överlag så är ju kvinnan till sist 

svagare.” 

 

”Skämströskeln är ännu lägre 

för kvinnor. Som mamma och 

som kvinna i allmänhet är man 

ännu mer illa sedd eller dömd. 

Självföraktet är ännu värre. Den 

som är längst ner på skalan är 

väl en kvinnlig narkoman som 

kanske säljer sig för att 

finansiera sitt drogande.” 

 

”Att ha förståelse för en man 

som misshandlat en kvinna i 

fyllan det kanske är lite svårare 

än att ha en förståelse för 

kvinnan som har varit utsatt för 

misshandel.”  

 

”Det är individen man 

behandlar och inte könet.” 

 

Koder   

 

arv  
beroendemänniska 
personligheter 
risk 
sexuella övergrepp   
självmedicinering   
traumatiska upplevelser 
tur  
umgänge 
uppväxt  
utsatthet 
ärftlighet 

 
alkoholdryck  
alkoholvanor 
allmänhetens syn 

blandmissbruk 
drogvanor  
dubbelmoral 
favoritdrog 
normalisering 
nätverk 
stödpersoner 

 
antal  
beteende  
dödlighet 
far illa  
föräldraskapet 
ingen skillnad  

konsekvenser  
preparat 
psykisk ohälsa  
relationsproblematik 
sexuellt utnyttjande 
självförakt 
självmedicinering 
skam  
skuld 
tillgänglighet 
våld 

 
12-steg 
behandlingsmodell  
förståelse  

identifiering 
individuellt  
kvinnobehandling  
medvetenhet 
Minnesota   
samverkan 
särbehandling 

Kategorier  

 

Bakomliggande faktorer som 

orsakar ett missbruk 
 
Likheter mellan manligt och 

kvinnligt missbruk 
 
Skillnader mellan manligt och 

kvinnligt missbruk 
 

Behandlingen och dess 

olikheter mellan missbrukande 

män och kvinnor  
 

  

 

Tema 

 

Komplexiteten av kvinnor och 

män i missbruk och behandling. 
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Bilaga 4 - Diagnoskriterier  

Detta underlag att diagnostisera används i arbetet med bland annat missbrukande människor.  

Missbruk 

Ett missbruk enligt DSM-IV innebär att minst ett av följande fyra kriterier är uppfyllda under 

en och samma tolvmånadersperiod: 

1. Individen upprepar användningen av alkohol eller narkotika, vilket gör att personen inte 

lyckas slutföra de skyldigheter som hen har i skolan, hemmet eller på arbetet 

2. Individen upprepar användningen av alkohol eller narkotika i situationer som är riskfyllda, 

till exempel i arbetslivet eller vid bilkörning. 

3. Individen har upprepade substansrelaterade problem med rättsväsendet 

4. Individen fortsätter använda substansen fastän sociala problem uppstår, till exempel 

slagsmål.  

Beroende 

Ett beroende enligt DSM-IV kräver att tre av följande sju kriterier är uppfyllda under en och 

samma tolvmånadersperiod: 

1. behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt 

2. abstinensbesvär när bruket upphör 

3. intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs 

4. varaktig önskan eller misslyckade försök till att minska intaget 

5. betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol 

eller narkotika 

6. viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 

7. fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador 

Ett beroende enligt ICD-10 kräver att tre av följande sex kriterier är uppfyllda: 

1. stark längtan efter drogen 

2. svårighet att kontrollera intaget 

3. fortsatt användning trots skadliga effekter 

4. prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser 

5. ökad tolerans 

6. fysiska abstinenssymtom. 

Skadligt bruk 

Ett skadligt bruk av psykoaktiva substanser som skadar individens hälsa diagnostiseras 

också genom ICD-10. Den skadan kan vara både psykisk eller fysisk. 

Substansbrukssyndrom 

Substansbrukssyndrom ersätter missbruks- och beroendediagnoserna i den nya 

DSM-5, där de tidigare kriterierna kombineras. Ett substansmissbruk enligt 

enligt DSM-5 kräver att minst två kriterier är uppfyllda. I denna finns även 

olika svårighetsgrader där en mild anges om 2–3 kriterier är uppfyllda, måttlig 

om 4–5 kriterier är uppfyllda och svår om mer än 5 kriterier är uppfyllda. 

 


