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Sammanfattning	

Kvinnor inom missbruksvården kan beskrivas som en speciellt utsatt grupp, dels 

utifrån samhällets normer och dels utifrån behandlingsmetoderna som än idag ofta 

är uppbyggda utifrån mäns behov. Studiens övergripande syfte var att undersöka 

hur samhällets attityder och normer påverkar kvinnor med missbruksproblematik, 

samt hur dessa kvinnor har upplevt behandlingen och vården. Studien baseras på 

sex kvalitativa intervjuer och strävade efter den subjektiva beskrivningen av dessa 

kvinnors verklighet. Intervjuerna har analyserats med hjälp av innehållsanalys i 

syfte att få en djupare förståelse för kvinnornas egna berättelser. Teorier om 

genus, makt och samhällets normer har legat till grund för analys av empirin. 

Resultatet visade att kvinnor med missbruksproblematik upplever mycket känslor 

av skuld och skam. När det gäller behandlingsform råder det ingen entydighet om 

huruvida behandlingen bör vara könsspecifik eller könsblandad. Däremot 

upplevde majoriteten av respondenterna att genomförd behandling inte 

motsvarade deras individuella behov.  
 
 

Nyckelord 

Nyckelord: Genus, kvinnor, missbruk, missbruksbehandling, upplevelser, behov.  

Keywords: Gender, women, alcohol abuse, drug abuse, drug treatment program, 

experiences, needs. 
 
	 	



Förord	

Vi vill rikta ett stort tack till de kvinnor som delat med sig av sina upplevelser, 

erfarenheter och tankar samt tagit sig tid att träffa oss. Utan er hade inte studien 

varit möjlig! Vi vill även tacka alla andra vi träffat under studiens gång som delat 

med sig av sina erfarenheter kring deras beroendesjukdom. Vidare vill vi även 

rikta ett stort tack till vår handledare Birgitta Forsberg som kommit med goda råd, 

vägledning och uppmuntran. Sist men inte minst, tack Johan & Ebbe, Ann & Nils. 

För ert tålamod, stöd, markservice och sena datajour. 
 

Elina Hannus och Hannele Maja 
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1. Inledning	

1.1. Bakgrund	

Missbruksvårdens framväxt i Sverige hade fram till slutet av 1950-talet 

dominerats av tvångsvård och präglades av ett arbets- och moraltänkande 

(Mattsson, 2005). Personer med missbruksproblematik uppfattades som ett hot 

mot samhället, som genom kroppsligt arbete skulle kunna förbättras. Samtidigt 

skulle samhället skyddas från fysisk, ekonomisk och moralisk skada. Det 

vanligaste arbetsinslaget för män var jordbruksarbete, medan kvinnor skulle 

fostras till sedlighet, trevlighet och moderlighet genom arbete som kunde 

förekomma i ett hem på landet. Trots att synen på missbruk sedan 1950 och 1960-

talet kom att förändras och inkluderade nu även miljön och samhället som en del 

av den komplexa problembilden, är missbruksvårdens syften än idag att förändra 

människor som uppfattas som avvikare (ibid). Missbruket, som förr främst 

handlade om alkohol, består idag även av andra droger, narkotika, dopningsmedel 

och läkemedel (SOU 2011:6). När det gäller kvinnor med missbruksproblematik, 

beskrivs de som en speciellt utsatt grupp och betraktas alkoholpolitiskt som 

riskgrupp i flera avseenden (Leissner & Hedin, 2002). Kvinnor tål generellt sett 

inte bara rent fysiskt alkohol sämre än män och anses därmed utveckla mer 

fysiska skador, utan ses även som socialt otillräckliga och utan kontroll över sina 

liv (Sociala resursförvaltningen, 2008). Medan kvinnors beroende av alkohol ses 

som ett normbrytande beteende, upplevs mäns bruk av samma substanser som 

något mer acceptabelt och naturliggjort (SOU 2011:6).  
 

Som Mattsson (2005) skriver är synen på missbruk och vården delvis ett resultat 

av vår samhällssyn. Genom tiderna har vad vi ser och förknippar som ”manligt” 

och ”kvinnligt” varierat. Könen har associerats med vissa grundläggande 

egenskaper och till följd av det en viss funktion och plats i samhället (Eskilsson & 

Bergenheim, 1995). Historiskt sett har kvinnor varit underordnade männen, vilka 

har varit och än idag är de som har den huvudsakliga makten i samhället 

(Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 1994). Under 1960-talet fick många hushåll 

tillgång till hushållsmaskiner samt att ansvar för bland annat barnomsorgen 

förflyttades från hemmet. I och med detta fick många kvinnor möjlighet att gå 
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från att vara hemmafruar till att träda in på arbetsmarknaden och ett litet steg 

framåt togs när det gäller kvinnors möjlighet att göra sin röst hörd. Ett decennium 

senare skedde det en till förändring när det blev vanligt för mannen i familjen att 

”hjälpa till” och ansvaret för hem försköts från kvinnorna till en mer gemensam 

sfär (Leissner & Hedin, 2002). Under samma tidsperiod tog kvinnor också upp 

alkoholvanor som tidigare varit främmande för dem. Medan det tidigare rått en 

omedvetenhet om kvinnors alkoholkonsumtion och ett ointresse för frågan, 

lyckades kvinnorörelsen nu väcka intresse för kvinnors hälsa och frågan om 

kvinnor och alkohol lyftes upp (Statens Folkhälsoinstitut 2001). 

 

När det gäller institutionsvård har kvinnor med missbruksproblematik ofta vårdats 

åtskilda från män (Mattsson, 2005). Genom att separera könen hanterades och 

kontrollerades de sexuella drifterna. Under en kortare period på 1970-talet 

förändrades dock synen på könsspecifik behandling, vilket ledde till institutioner 

med könsblandade behandlingsformer. Några år senare under 1980-talet riktades 

det stark kritik mot sådana könsblandade behandlingsformer utifrån ett 

kvinnoperspektiv som synliggjorde att vården var utformad utifrån mäns behov. 

Kritikerna menade att kvinnorna for illa i den könsblandade behandlingen där de 

både osynliggjordes och utnyttjades sexuellt av männen (ibid).  
 

Idag råder det en mångtydig diskurs om behandlingsformer skall vara 

könsspecifika eller könsblandade och det finns både institutioner särskilt för 

kvinnor respektive män samt institutioner som tar emot och behandlar män och 

kvinnor tillsammans (Mattsson 2005). Det finns dock en viss enighet bland 

praktiker och forskare om att könsblandade behandlingsformer inte är helt 

oproblematiska. Oftast problematiseras ämnet just utifrån en tanke om att flickor 

och kvinnor riskerar att fara illa i sådana behandlingsformer (ibid).   
 

1.2. Problemformulering	

Samhällets attityder och föreställningar om vad som är normalt och avvikande kan 

få stora konsekvenser för kvinnor med missbruksproblematik, inte minst när det 

gäller behandling och vård. Trots att kvinnor enligt SiS-rapporten (Körlof, 2004) 

utgör ungefär en tredjedel av samtliga LVM-omhändertagna varje år, är 

missbruksvården än idag utformad för män som fortfarande utgör flertalet av 
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klienterna och patienterna (SOU 2011:35). Hur kvinnors missbruk ser ut förefaller 

mindre intressanta för utvärderare, vilket gör att insatserna som bäst passar för 

dem tenderar att förbises (SOU 2011:6). 
 

Som målsättning att skapa en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård som 

utgår från den enskildes behov, startade Statens offentliga utredningar (2011:35; 

2011:6) år 2008 en kartläggning där syftet var att skapa förutsättningar för en 

svensk missbruks- och beroendevård av högsta internationella standard. Trots att 

denna kartläggning kommit fram till att det inte finns belägg för könsspecifika 

behandlingsmetoder, belyser den problematiken med dagens behandling när det 

gäller målgrupper med olika behov (SOU 2011:35). Enligt kartläggningen har 

nämligen målgrupper som exempelvis gravida kvinnor distinkt annorlunda 

vårdbehov än andra målgrupper. Ändå är utbudet av sådana målgruppsspecifika 

insatser väldigt begränsade. I vissa fall har personer inte annorlunda vårdbehov, 

men sämre tillgänglighet till vård på grund av att de av olika anledningar inte kan 

ta del av det ordinarie utbudet av insatser (SOU 2011:35). Kvinnor tenderar även 

att uttrycka rädsla för omhändertagande av sina barn samt rädsla för att bli 

stigmatiserad, vilket kan göra att de väljer att försöka dölja sitt missbruk och drar 

sig från att söka vård. Dessutom finns det brist på insatser för gravida och brist på 

barnomsorg i anknytning till vården (SOU 2011:6). Detta är inte bara ett etiskt 

dilemma, utan riskerar att kvinnor med missbruksproblematik får sämre insatser 

än vad de egentligen har rätt till. Som Bergmark, Bergmark & Lundström (2011) 

skriver, kan sådana insatser vara direkt skadliga. Eftersom rapporter och 

kartläggningar av denna art oftast bygger på forskningsrapporter och 

kunskapsöversikter, kommer kvinnors egna upplevelser sällan till uttryck. Vi tror 

att kvinnors upplevelser av behandlingen och vården är av betydelse för att uppnå 

en högre standard och därmed kunna erbjuda mer individanpassad missbruks- och 

beroendevård med fokus på den enskildes behov. 
 

Kvinnor med missbruksproblematik kan dock inte generaliseras med termer som 

”kvinnomissbruk”, vilket inte heller är syftet med denna studie. Trots att studien 

kommer att genomföras utifrån ett genusperspektiv, är det viktigt att en förstår att 

kvinnor med missbruksproblematik inte är en enhetlig kategori där individerna 
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delar samma intressen och egenskaper. Som Leissner & Hedin (2002) skriver, 

räcker inte genus som förklaringsvariabel i vårt heterogena samhälle.  

2. Syfte	och	frågeställningar	

2.1. Syfte	
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur samhällets attityder och normer 

påverkar kvinnor med missbruksproblematik, samt hur dessa kvinnor upplever 

och/eller har upplevt behandlingen och vården.  
 

2.2. Frågeställningar	

• Vilka upplevelser har kvinnorna av missbruk i relation till att vara just 

kvinna? 

• Vilka behov nämner kvinnorna och hur står de behoven i relation till den 

genomförda behandlingen och deras utsatta situation? 

• Hur resonerar kvinnor med missbruksproblematik om de traditionella 

behandlingsmetoderna samt könsspecifik alternativt könsblandad 

behandling? 

3. Begrepp	

3.1. Traditionell	behandlingsmetod		

Med begreppet traditionell behandlingsmetod avses i denna studie den 

traditionella manliga institutionen som präglades av ett arbets- och 

moraltänkande. Medan de flesta nutida institutioner är blandningar av både 

traditionella, feminina och maskulina inslag (Leissner & Hedin, 2002), innefattar 

begreppet traditionell behandlingsmetod i denna uppsats de två institutionstyperna 

som kallas för den traditionella maskulina, samt den moderna maskulina 

institutionstypen.  
 
 

3.2. Könsspecifik	och	könsblandad	behandling	

Med könsspecifik behandling avses i denna studie enheter och institutioner med 

specifika metoder för respektive kön. Institutioner med endast kvinnliga klienter 
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och kvinnlig personal är bara ett fåtal i Sverige. Begreppet könsspecifik 

behandling omfattar i denna studie även institutioner som utvecklat metoder som 

riktar sig specifikt till kvinnor respektive män, eller annars arbetar utifrån metoder 

som tar hänsyn till könsaspekter, även fast själva institutionen inte skulle vara av 

könsspecifik art. Med könsblandad behandling anses däremot den moderna 

maskulina, samt den traditionella feminina typen av institutioner såsom Leissner 

& Hedin (2002) beskriver det. Könsblandad behandling är en motsats till 

könsspecifik behandling och innebär att personalen består av specialister som 

representerar båda könen och klienter består av både män och kvinnor.      
      

3.3. Institutionsvård	
Begreppet institutionsvård omfattar enligt Socialstyrelsens (2015) beskrivning 

både vård och rehabilitering enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (1988:870) eller SoL, Socialtjänstlagen (2001:453). Institutionsvård sker 

dygnet runt på någon typ av institution, till exempel utredningshem, 

motivationshem, behandlingshem, eller arbetskollektiv. Denna vård kan ges både 

som frivillig vård enligt Sol och som tvångsvård enligt LVM (ibid). 
 

3.4. Öppenvård	

Verksamhet som inte bedrivs i slutna former såsom ovan nämnts kan beskrivas 

som öppenvård. Inom det sociala arbetets fält nämner Socialstyrelsen (2008) 

socialtjänstens myndighetsutövning, och egentligen all beroende- och 

missbruksvård som bedrivs i socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens regi. 

Organiserade verksamheter, som rådgivning, dagverksamhet och mottagning är 

exempel på vad som kan innefattas av öppenvården (ibid). 
 

3.5. Eftervård		

Med begreppet eftervård anses i denna studie fortsatta insatser som hjälper att 

bibehålla uppnådda behandlingseffekter (Billinger & Hübner, 2009). Begreppet 

omfattar såväl lågintensiva öppenvårdsprogram med regelbundna möten efter en 

utskrivning, som ett bredare perspektiv av begreppet där eftervård även omfattar 

åtgärder som syftar till att förbättra klienternas sociala omständigheter (ibid).      
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4. Tidigare	forskning	

Till för några decennier sedan har majoriteten av det som skrivits om missbruk 

och behandling handlat om män, för att numera även uppmärksamma kvinnors 

missbruk och behandlingsbehov. Män är i förhållande till kvinnor 

överrepresenterade när det gäller missbruk och könsblinda studier som inte tar 

hänsyn till könsaspekter riskerar att spegla en dominerande maskulinitet. I och 

med detta finns det en risk att kvinnor, och även män, som inte passar in i ett 

traditionellt manligt missbruksmönster förbises (SOU 2011:6). Trulsson (2003) 

menar att det finns tydliga skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk, även 

om det också finns likheter. Officiella dokument innehåller ofta föreställningar 

när det gäller kvinnor och mäns alkoholvanor. Kvinnors alkoholkonsumtion ses 

ofta som det problematiska, trots att män står för merparten av exempelvis både 

alkoholkonsumtion och alkoholskador. Hur män och kvinnor hindras, tillåts eller 

uppmuntras till att dricka kan säga mycket om sociala normer och värderingar 

som påverkar våra handlingar och hur de bidrar till en social konstruktion av kön 

(Abrahamson & Heimdahl, 2012). Även när det gäller läkemedelsmissbruk finns 

det betydande könsskillnader och kvinnors drogmissbruk kan innebära andra 

utmaningar än mäns  (Tuchman, 2010). Samhällets ideal slår ofta hårdare mot 

kvinnor med missbruk jämfört med män, då kvinnor förväntas vara kontrollerade, 

nyktra och ansvara för hemmet. Den missbrukande kvinnan framställs ofta som en 

motsats till ovan nämnda ideal och som en dålig mor och sexuellt lösaktig. Hos 

kvinnorna kan detta skapa skuld, skam och svag självkänsla (Trulsson, 2003).  
 
Inom missbruksvården är kvinnor underrepresenterade (Tuchman, 2010). Den 

stigmatisering som kvinnors missbruk förknippas med kan, speciellt historiskt 

sett, ha utgjort ett hinder för kvinnor att söka hjälp och få behandling (Greenfield, 

Brooks, Gordon, Green, Kropp, McHugh, Lincoln, Hien & Miele, 2007). Vidare 

menar Greenfield, Brooks et al. (2007) att den förändring som skett under de 

senaste decennierna kring attityder och acceptans av missbruk och 

missbruksbehandling kan ha inneburit en förändring för kvinnor. De menar dock 

att det inte finns någon djupare kännedom om dessa förändringar. 
 
Kön i sig har nödvändigtvis ingen betydelse för huruvida individen påbörjar och 

upprätthåller missbruksbehandling. Däremot är andra faktorer såsom 
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socioekonomisk status, socialt stöd och psykisk hälsa av betydelse (Greenfield, 

Brooks et al., 2007). I en studie (Palm, 2007) framkommer att personal som 

arbetar med missbruksbehandling upplever att det finns skillnader mellan män 

och kvinnor, såväl när det gäller deras problematik som behandling. Kvinnorna 

skäms mer för sitt missbruk, lever i en mer utsatt situation och har fler hinder för 

att söka hjälp (Palm, 2007; Trulsson, 2000). Vidare har kvinnorna ett större behov 

av terapi och socialt stöd. Att forskning fortfarande har störst fokus på män kan 

göra det problematiskt för personal som arbetar med kvinnor i behandling 

(Thurang, Fagerberg, Palmstierna & Bengtsson Tops, 2010). Kvinnor som 

genomgått behandling lyfter själva upp bland annat vikten av täta möten med 

personal, vilket gav dem struktur i det dagliga livet. Vidare framhålls ansvar, 

förtroende och delaktighet som viktiga komponenter i vården (ibid). Förutom 

individuella samtal med behandlande personal belyser kvinnor själva 

gemenskapen med kvinnokollektivet de var del av som en viktig del i 

behandlingen. Med hjälp av det dagliga umgänget med andra kvinnor gavs en 

möjlighet att utveckla den egna identiteten (Trulsson, 2000). Särbehandling av 

kvinnor inom missbruksbehandling kan påverka kvinnor oavsett om de 

missbrukar eller inte, då den förmedlar stigmatiserade värderingar. I och med 

detta riskerar kvinnor med missbruksproblem att ses som annorlunda och i 

jämförelse med andra kvinnor ha ett helt annat liv. Om bara skillnader mellan 

kvinnor och män i behandling framhålls finns risken att både likheter mellan män 

och kvinnor samt olikheter inom samma kön osynliggörs (Palm, 2007). Enligt 

Sandström (1997) är hierarkisering och segregering en del av vardagen på den 

behandlingsavdelning hon studerat. Det kvinnliga och manliga identifieras och 

hålls isär samt att det manliga upphöjs till norm, det normala och allmängiltiga. 
 
Många studier tenderar att fokusera på effektivitet och utfall av könsblandad 

gentemot könsspecifik behandling snarare än enskilda individers upplevelser. 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2011:35) kan det inte konstateras att 

det finns olika vårdbehov beroende på könstillhörighet. De föreslår att män och 

kvinnor bör erbjudas samma insatser när det gäller behandling och att 

missbruksvården ska utformas efter den enskilda individens behov. Att ändra 

behandlingsprogram från att vara könsblandad till könsspecifik behöver inte ha ett 

samband med behandlingsresultat (Greenfield, Brooks et al., 2007). Många 



 8 

författare menar dock att det kan finnas en vinning i behandlingsprogram som 

specifikt behandlar kvinnors behov (SOU 2011:35; Greenfield, Brooks et al., 

2007; Ashley, Marsden & Brady, 2003; Beckman, 1994). Speciellt vissa grupper 

av kvinnor som exempelvis blivit utsatta för fysiskt våld eller sexuella övergrepp 

kan gynnas av könsspecifik behandling (SOU 2011:35; Ashley, Marsden & 

Brady, 2003). Detta styrks även i en studie av Salter & Breckenridge (2013), då 

de menar att kvinnorna som tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp och/eller 

våld är betydligt mer nöjda med könsspecifik behandling än de som gått en 

könsblandad behandling. Att i behandling inte ta hänsyn till kön kan medföra att 

män eller kvinnors speciella behov i samband med exempelvis missbruk, psykisk 

sjukdom och föräldraskap förbises (Salter & Breckenridge, 2013). När det gäller 

positiva faktorer för behandlingsresultat hos kvinnor i missbruksbehandling lyfter 

Sun (2006) upp att kvinnogrupper gynnar kvinnorna samt betydelsen av 

barnomsorg. Behandling som består av både individuella samtal och gruppsamtal 

i ett klimat som inte är fördömande eller konfrontativt bidrar till en positiv 

utveckling. Vidare är intensiteten i behandlingen av betydelse samt den inledande 

behandlingen och eftervården (ibid). Även om det skulle vara så att könsblandad 

och könsspecifik behandling kortsiktigt är lika effektiva kommer Greenfield, 

Trucco, McHugh, Lincoln & Gallop (2007) i deras studie fram till att de som 

genomgått en könsspecifik behandling i jämförelse med könsblandad, visar bättre 

behandlingsresultat ett halvår efter avslutad behandling. Varför de också menar att 

könsspecifik behandling för kvinnor skulle förbättra de långsiktiga resultaten 

(ibid). 

5. Teori	

I följande avsnitt kommer det redogöras för teorier kring genus, makt och 

samhällets normer. Dessa teorier hänger samman på många sätt, speciellt teorierna 

kring genus och makt. Tillsammans med tidigare forskning samt det empiriska 

materialet kommer teorierna ligga till grund för analysen. 

5.1. Genus	
Inom forskning har begreppet genus använts sedan början av 1980-talet (Hirdman, 

2001). Det ersatte och utvecklade sättet att tänka kring begreppet könsroll. Till 

skillnad från begreppet kön som då handlade om det biologiska kön våra kroppar 
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föds med (Giddens, 2007) var genus benämningen på den sociala process som 

tilldelar människor, institutioner och symboliska förhållanden könsegenskaper, 

alltså kvinnligt och feminint, manligt och maskulint (Manns & Hirdman, 2016). 

Medan kön brukar beskrivas som biologiskt, fysiskt eller naturligt, kan genus 

beskrivas som mentalt, kulturellt eller socialt (Carlsson, 2001). Genus handlar 

alltså inte om det biologiska, utan om socialt konstruerade uppfattningar om 

kvinnligt respektive manligt (Giddens, 2007; Carlsson, 2001). Enligt social 

konstruktivism är verkligheten eller sätt att se verkligheten socialt konstruerade, 

det vill säga att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt 

handlande (Johnson, 2016). 
 

Genusfrågor handlar om såväl kvinnor som män och genusvetenskapen är global 

(Connell, 2009). I vardagen tar vi ofta genus för givet och att dagliga uppgifter 

och sysslor styrs utifrån om en person är man eller kvinna. Om vi ser 

genusskillnader som “naturliga” blir följden att de som går emot detta ses som 

“onaturliga” (Connell, 2009; Höglund, 2000). Att vara man eller kvinna kan ses 

som ett tillstånd under ständig konstruktion snarare än ett förutbestämt tillstånd av 

naturen givet. Detta beskriver Simone de Beauvoir i det klassiska citatet “Man 

föds inte till kvinna, man blir det” (Connell, 2009, s.18). Connell (2009) menar 

vidare att vi inte ska tro att manligt och kvinnligt uteslutande handlar om ett 

påtvingande via sociala normer. Vi konstruerar även oss själva som feminina eller 

maskulina, därmed tar vi en plats i genusordningen, alternativt förhåller oss till 

den plats vi fått, utifrån hur vi uppträder i vardagen (Connell, 2009; Hirdman, 

2001). Identiteten som man eller kvinna är väldigt viktig för många och de flesta, 

män som kvinnor gör starkt motstånd mot förändringar i genusordningen 

(Höglund, 2000). Hirdman (1988) beskriver genussystemet som en slags 

grundläggande ordning och en förutsättning för andra ordningar, såsom politiska 

och sociala. Grundläggande i genussystemet är isärhållningen av könen och 

etablerandet av det manliga som norm (ibid). 
 
I vårt samhälle och i alla civilisationer finns en så kallad genusordning. Den 

innehåller de idéer som finns kring manligt och kvinnligt, samt vad dessa idéer för 

med sig i fråga om vem som kan bestämma vad och vem som gör vad. Vidare 

påverkar den hur vi uppfattar oss själva och varandra, individuellt och kollektivt 
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(Höglund, 2000). De flesta genusordningar världen över, gynnar män medan 

kvinnor missgynnas, mer eller mindre beroende på var i världen en befinner sig. 

Det var till följd av detta som den moderna genusforskningen föddes i och med 

kvinnorörelsens jämställdhetskamp (Connell, 2009). Connell (2009) nämner bland 

annat mäns makt i hemmet, fäders makt över sina döttrar och äkta mäns makt över 

sina fruar, vilket i stora delar av världen är ett vedertaget faktum. Genusstrukturer 

och andra sociala strukturer vävs ofta samman och det kan vara svårt att analysera 

genus utan att detta ses i en kontext av exempelvis etnisk ojämlikhet (ibid). 

Kvinnor lever under flera olika förhållanden som inte går att förklara med hjälp av 

ett enda perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv inriktar sig på att synliggöra 

situationer av förtryck som skapas i skärningen för maktrelationer. Dess syfte är 

att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för 

maktrelationer som grundar sig på ras, kön och klass (De Los Reyes, 2016). Vita, 

heterosexuella kvinnor från medelklassen lever troligtvis under andra villkor än 

icke-vita heterosexuella kvinnor från arbetarklassen när det gäller sociala, 

ekonomiska och kulturella aspekter (Crenshaw, 1991). Faktorer såsom klass, 

etnicitet och kulturell bakgrund producerar sociala uppdelningar som påverkar 

våra handlingar. Som tidigare nämnts kan kvinnor inte ses som en homogen grupp 

och Bryman (2011) menar att kvinnor i vissa fall kan ha mer gemensamt med 

män. Han nämner att kvinnor och män i en minoritetsgrupp, exempelvis svarta i 

USA, kan ha mer gemensamt än vad de svarta kvinnorna har med vita kvinnor 

som utgör majoritetsgruppen. Liknande exempel går även att göra när det gäller 

kulturer och samhällen.  
 
Över hela världen har det gjorts framsteg när det handlar om kvinnors rättigheter. 

Trots detta orsakar genusskillnader fortfarande sociala orättvisor. Dessa så kallade 

genusorättvisor handlar om skillnader i prestige, status och makt mellan kvinnor 

och män, såväl i grupper som i samhällen (Giddens, 2007). Några frågor en kan 

ställa sig menar Giddens (2007) bland annat är om viktiga samhälleliga resurser, 

såsom pengar, makt, mat och tid är tillgängliga för alla. Eller möjligheterna i livet 

när det gäller utbildning och yrkesliv. Samt huruvida män och kvinnors aktiviteter 

och roller bedöms på ett likvärdigt sätt.   
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5.2. Makt	

Relationer mellan könen karakteriseras strukturellt sett av männens 

tolkningsföreträde, överordning och makt (Giddens, 2007; Hammarström, 1997). 

När en pratar om förhållandet mellan könen går det inte att komma ifrån över- och 

underordning, makt- och vanmakt (Hirdman, 2001). Som tidigare nämnts gynnas 

män av genusordningen medan kvinnor missgynnas. Makt är således en 

dimension av genus (Göransson, (Red.), 2006).  
 
Kvinnorörelsen såg att makten utövas av den härskande könsklassen, men 

patriarkatets makt handlar inte bara om enskilda män, utan även om staten, 

institutioner, byråkratier och liknande (Connell, 2009). Det finns strukturella 

orättvisor som innebär olika livsvillkor för män och kvinnor (Göransson, 2006). 

Kvinnor utför exempelvis större del av hemarbete än män och tar ut merparten av 

den föräldraledighet en familj har rätt till. Vidare finns det en informell 

uppdelning, vilken påverkar utbildningsinriktning och yrkesval beroende på om 

en är man eller kvinna. Ju högre upp i yrkesverksamheter en kommer, desto fler 

män finns det, och mansdominansen är som störst högst upp. Uppdelningen 

mellan män och kvinnor är både horisontell och hierarkisk (ibid). Makten finns 

och skapas på olika nivåer, från kulturell överlagring till social integration och 

direkt inlärning via socialisering. Även om kvinnor generellt sett har lägre status 

än män, är de medgörliga och medskapande i denna process, och de är lika 

integrerade i detta system som männen är (Hirdman, 2007). 
 

5.3. Samhällets	normer	

Traditionella könsroller har sedan mitten på 1990-talet börjat luckras upp, med 

förvärvsarbetande kvinnor och män som tar mer ansvar för hem och barn. Trots 

det beskrivs kvinnan ändå oftast i relation till barn och familj, snarare än som en 

egen individ och oftast förknippas kvinnan med ett liv i hemmet, medan mannen 

med ett liv utanför (Trulsson, 2002). Skildringar av missbruk och livsvillkor 

uppvisar skilda samhällsideal beroende på om en är man eller kvinna (Trulsson, 

2002). Litteratur och konst under antiken beskriver exempelvis kvinnors 

berusning som bland annat motbjudande, lösaktig, obehärskad och 

svårkontrollerad. Medan mäns berusande som agerande och med självkontroll. 

Tankar som än idag lever kvar (Trulsson, 2002). Samhällets ideal slår ofta hårdare 
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mot en missbrukande kvinna än en man i och med att kvinnan ska vara nykter, 

kontrollerad och hålla hemmet samman (Trulsson, 2003). Trulsson (2002) menar 

att missbrukande kvinnor ofta vill leva upp till samhällets ideal och att familjen 

ska bli som vilken familj som helst samt att moderskapet innebär hopp för dem. 

Kvinnors missbruk är ofta förknippat med ett uttalat fördömande vilket kan leda 

till större stigmatisering av kvinnorna i jämförelse med missbrukande män. Att 

förlora eller ge upp vårdnaden om sitt barn är ofta förknippat med en 

stigmatisering oavsett om det är missbruk inblandat eller ej och mödrarna ses ofta 

som exempelvis ansvarslösa och tokiga (ibid).  
 

6. Metod	

I följande kapitel kommer vi redogöra för studiens valda metoder, såsom 

metoddesign, urval och urvalsförfarande samt hur datainsamlingen gjorts. Vidare 

kommer en redogörelse kring reliabilitet och validitet, metodproblem samt olika 

etiska överväganden. Slutligen görs en beskrivning av hur arbetsfördelningen sett 

ut. 

6.1. Metoddesign	

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ forskningsdesign valts 

som den mest passande forskningsstrategin. Detta utifrån att en kvalitativ design 

är lämplig då det väsentliga är deltagarnas verklighet, att belysa dennes perspektiv 

för att förstå ett fenomen utifrån hens vardag (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Bryman, 2002) samt för att utveckla mening utifrån deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale & Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ metod och 

en kvalitativ inställning bland annat innebär att fokus ligger på vardagliga och 

kulturella aspekter av människors tänkande och hur de uppfattar sig som personer. 

Målet med en kvalitativ metod är att komma bakom det yttre skenet genom att 

belysa deltagarnas egna perspektiv (Bryman, 2011). Studien kommer vidare utgå 

från en strävan efter subjektivitet samt att fånga personernas inre upplevelser och 

erfarenheter. Dessa upplevelser kan inte existera utan ett subjekt som upplever 

och som Starrin & Svensson (1994) skriver, kan inte värdet i sådana upplevda 

insikter nås via den rationella eller kvantitativa vägen.  
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Uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt har en hermeneutisk ansats där mening ur 

fenomen bör förstås utifrån sin sociala kontext (Bryman, 2002). Hermeneutiken är 

en kvalitativ tolkningsmetod som inte enbart erkänner empirin och logiken som en 

kunskapskälla, utan även igenkännandet och empatin (Bryman, 2011). Vidare har 

studien ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att teorier formuleras utifrån det 

material som intervjuerna ger (Bryman, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2009). En 

induktiv strategi är också det som oftast förknippas med det kvalitativa 

perspektivet (Bryman, 2002). Till sist har teorier om genus, maktstrukturer och 

samhällets normer legat till grund för analys.  

6.2. Urval	och	urvalsförfarande	

För att ligga i linje med studiens syfte och frågeställningar har urvalsförfarandet 

varit målinriktat. Vid ett målinriktat urval menar Bryman (2011) att personer, 

platser eller organisationer väljs ut som är lämpliga för att få en uppfattning om en 

social företeelse. Med studiens syfte i beaktande togs därför kontakt med 

organisationer, grupper och personer, genom vilka vi kunde presentera och bjuda 

in kvinnor som kunde tänkas vilja delta i vår studie. Vi använde oss även av ett 

snöbollsurval, ett tillvägagångssätt som enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren får tag på ytterligare respondenter genom de som inledningsvis 

intervjuas. Ett snöbollsurval är lämpligt om förhållanden kring en speciell 

företeelse eller händelse ska undersökas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Personer med erfarenhet av eget missbruk och som genomgått behandling, 

alternativt genomgår behandling bjöds in att delta. Vilken substans som 

missbrukats har inte setts som relevant utifrån studiens syfte, varför 

respondenterna inkluderats oavsett typ av missbruk, bara de har erfarenhet av 

missbruksbehandling. Respondenterna har genomgått behandling på olika platser i 

Sverige, under olika perioder. Vissa har genomgått en behandling, medan andra 

genomgått flera. Om forskaren känner igen svaren och upplever att vissa 

svarsmönster upprepas under flera intervjuer kan detta beskrivas som mättnad, 

vilket även kan relateras till studiens representativitet. Att då genomföra 

ytterligare intervjuer resulterar kanske inte i ny kunskap (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Efter fyra intervjuer gick det att känna igen vissa svarsmönster och 

efter ytterligare två intervjuer bedömdes någon form av mättnad ha uppnåtts, 
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varför inga fler intervjuer genomfördes. Vi kan inte heller bortse från att 

tidsperspektivet behövde beaktas. 

6.3. Insamlingsmetod	

För att samla in data genomfördes kvalitativa intervjuer med fokus på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Genom att utgå från kvalitativa 

intervjuer tillåts intervjun avvika från en på förhand utformad intervjuguide och 

kan röra sig i riktningar som ger kunskap om vad den intervjuade personen 

faktiskt tycker är viktigt (Bryman, 2002). Metoden ger därmed inte bara utrymme 

för flexibilitet, utan även till detaljerade och fylligare svar (ibid). Kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod valdes däremot inte enbart på grund av dess 

flexibilitet, utan även utifrån att sådana intervjuer kan upplevas som mindre 

påträngande och inkräktande än till exempel vanliga survey-intervjuer eller 

etnografi (Bryman, 2011). Inom feministisk forskning anses kvalitativa intervjuer 

ha störst potential bland annat på grund av att det finns möjlighet att skapa en icke 

hierarkisk relation mellan intervjuare och respondent samt rymmer en hög grad av 

tillit och förtroende. Medan intervjuare i en vanlig survey-intervju ger sig rätten 

att ställa frågor och i och med detta försätter respondenterna i en underlägsen 

position, uppvisar en kvalitativ intervju en hög grad av ömsesidighet från 

intervjuarens sida samt tar hänsyn till de synsätt som de intervjuade kvinnorna 

har. Det är dessutom mer etiskt försvarbart att respondenterna har möjlighet att 

ställa frågor samt få svar på dessa (Bryman, 2011). 
 
Intervjuerna som genomfördes var enskilda och semi-strukturerade. En semi-

strukturerad intervju handlar om en situation där intervjuaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras, men där respondenten har frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Frågorna behöver inte heller 

komma i en på förhand angiven ordning, utan intervjuprocessen är flexibel och 

ger utrymme för följdfrågor. Det är viktigt med en sådan förhållandevis 

ostrukturerad situation om en vill att deltagarnas egna åsikter och synsätt ska 

komma till uttryck (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

utformades intervjuguiden (bilaga 1.) med fyra teman och respektive frågor. 

Dessa teman var ”faktorer till att söka hjälp”, ”kvinnornas behov och 

behandlingens tillgodoseende av dessa”, ”resonemang kring traditionella 
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behandlingsmetoder i förhållande till nämnda behov”, samt ”avslutande frågor”. 

Intervjuguiden utgick från öppna frågor för att respondenterna skulle kunna svara 

med sina egna ord samt för att lämna utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar 

och reaktioner (Bryman, 2011). En pilotintervju genomfördes i syfte att se 

huruvida de frågor som ska användas vid intervjuerna kan svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Genom pilotintervju finns det möjlighet att tillföra och 

omformulera frågor (Bryman, 2002), varvid intervjuguiden blir mer tillförlitlig.  
 
De genomförda intervjuerna var mellan 40 och 70 minuter långa och spelades in 

på band, med respondenternas godkännande, och transkriberades sedan. Detta 

förfarande användes dels för att kunna fokusera på samtalet och inte bli 

distraherad av kravet på att föra anteckningar, men också för att kunna se vad 

respondenterna säger samt på vilket sätt de säger det. Vidare medför inspelning 

och transkribering av intervjuerna ett komplement till minnets begränsningar och 

underlättar en noggrann analys (Bryman, 2002). Dessutom finns det en stor risk 

att språkliga nyanser förloras om forskaren måste förlita sig på anteckningar 

(Bryman, 2011). Eftersom en forskningsintervju aldrig kan ses som en helt öppen 

och fri dialog mellan jämlika parter (Kvale & Brinkmann, 2014), har vi valt att 

genomföra intervjuerna i personernas egen miljö dels för att minska denna 

maktasymmetri, men även för att säkerställa att personerna känner sig trygga och 

bekväma.  
 
Utifrån en hermeneutisk filosofi och kunskapssyn kan den kvalitativa 

forskningsintervjun inte ses som ett neutralt medium där samtalsparterna kan 

möta varandra fritt och opåverkad av kontexten, varför det är viktigt att reflektera 

över vilken roll och påverkan som forskaren har i produceringen av 

intervjukunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna uppsats utgår från ett 

perspektiv där intervjuaren kan ses som resenär som ställer frågor och uppmuntrar 

respondenterna att berätta sina egna historier om sin livsvärld. Perspektivet 

bygger på tanken om kunskap som inte är ”given” utan skapas och förhandlas 

fram. Resenären gräver inte ut respondenternas erfarenheter, utan samtalar och 

”vandrar tillsammans med dem” (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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6.4. Reliabilitet	och	validitet	
Begreppen reliabilitet och validitet används som kvalitetsindikationer i en 

undersökning. I en kvalitativ undersökning används begreppen för att bedöma 

huruvida de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte 

(Bryman, 2011). På grund av begreppens kvantitativa karaktär, finns det inom den 

kvalitativa forskningen en diskussion om hur pass relevanta begreppen reliabilitet 

och validitet egentligen är, bland annat utifrån att de handlar så pass mycket om 

mätning, vilket inte är det väsentliga inom kvalitativ forskning (Bryman, 2002). 

Samtidigt kan vi inte bortse från att det även inom en kvalitativ undersökning är 

viktigt att kunna diskutera studiens trovärdighet och tillförlitlighet hos den 

uppnådda kunskapen (Kvale & Brinkmann, 2004). Enligt Bryman (2002) måste 

dessa begrepp anpassas så att mindre vikt läggs vid frågor som handlar om 

mätning utan att i grunden ändra reliabilitetens och validitetens betydelse.  
 

Begreppet reliabilitet används i kvalitativa undersökningar för att bedöma och 

diskutera forskningsresultatens tillförlitlighet och förknippas ofta till resultatens 

reproducerbarhet, det vill säga om samma resultat kan reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2004). Bland annat 

handlar det om huruvida respondenterna kommer att förändra sina svar under en 

intervju eller huruvida de ger olika svar till olika intervjuare. Begreppet behandlas 

även i relation till frågan om hur trovärdig intervjuaren är när det gäller 

formulering av frågor (ibid). Förutom tillförlitlighet, innefattar begreppet 

reliabilitet i en kvalitativ undersökning även kriteriet om studiens överförbarhet. 

För att öka studien tillförlitlighet och pålitlighet har de olika delarna i 

undersökningsprocessen redogjorts för. Det handlar om att försöka producera 

redogörelser med detaljer och djup, vilket kan bidra till en möjlighet att se hur 

överförbara resultaten är till andra miljöer (Bryman, 2002). Utifrån den 

hermeneutiska filosofin kan dock inte kunskap som förvärvas i en situation 

automatiskt överföras till eller jämföras med kunskap från andra situationer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom intervjun äger rum i en interpersonell 

kontext, har meningen i respondentens uttalanden samband med deras kontext. En 

kvalitativ intervju är därmed känslig för kvalitativa meningsnyanser som inte 

alltid kan generaliseras och jämföras över kontexter och modaliteter (ibid).  
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Begreppet validitet däremot handlar om den kvalitativa studiens äkthet och 

beskriver giltigheten och styrkan i ett yttrande (Bryman, 2011) Bland annat 

handlar det om i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka. Att mäta undersökningens validitet är därmed ingen slutgiltig 

produktkontroll, utan bygger på att forskaren bland annat med en kritisk syn på 

sin analys presenterar sitt perspektiv på det undersökta ämnet (Kvale & 

Brinkmann, 2004). Huruvida kunskap som framkommer genom intervjuer kan 

vara objektiv, menar Kvale & Brinkmann (2004) att det är möjligt. Det finns dock 

flera centrala innebörder av objektivitet som en då måste ta hänsyn till, såsom 

vikten av att forskaren kan garantera att kunskapen är undersökt och kontrollerad, 

samt inte är påverkad av personliga fördomar. Vidare är det viktigt att forskaren 

reflekterar över de egna bidragen till framställandet av kunskap (ibid). 

6.5. Metodproblem	

Med tanke på studiens syfte och frågeställningar som strävar efter subjektiva 

beskrivningar av missbrukande kvinnornas upplevelser och erfarenheter, var den 

ursprungliga tanken att genom en fokusgrupp få fram teman som sedan kunde 

ligga till grund för utformandet av intervjuguiden. Denna intervjuguide skulle 

sedan användas i de enskilda intervjuerna. Då vi inte hittade individer som kunde 

delta i fokusgruppen, fick vi lämna den idén och istället inrikta oss på de enskilda 

intervjuerna. För att ändå kunna fånga upp sådana subjektiva berättelser av den 

sociala verkligheten, har vi valt att så långt som möjligt undvika ledande frågor 

och därmed få fram det som kvinnorna själv upplever som viktigt. 
 

Det väsentliga för undersökningen har inte varit att uppnå resultat som kan 

generaliseras till andra grupper och situationer. Ett sådant fokus förknippas i 

större utsträckning med kvantitativa undersökningar där uppmärksamhet ägnas 

frågan om hur en kan få fram ett representativt slumpmässigt urval (Bryman, 

2011). Istället för att sträva efter sådant generaliserbart resultat har det varit mer 

intressant att kunna säga något om just de kvinnornas upplevelser och erfarenheter 

som varit aktuella i denna undersökning. När det gäller det använda urvalet, kan 

dock ett sådant snöbollsurval innebära en risk för studiens tillförlitlighet i och 

med att de en kommer i kontakt med genom den första respondenten och denne, 

troligtvis känner varandra och därför kan ha liknande upplevelser och attityder. En 
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konsekvens av detta kan bli att det insamlade materialet blir ensidigt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). För att minska risken för den här typen av ensidighet, 

har kvalitativa intervjuer valts som insamlingsmetod, vilket i sin tur tillåter 

intervjun att avvika från den på förhand utformade intervjuguiden och kan därmed 

ge kunskap om vad respondenterna faktiskt tycker och tänker (Bryman, 2002). 

Vidare har en semistrukturerad intervjuguide använts för att ytterligare öka denna 

flexibilitet. Med hänsyn till studiens tillförlitlighet, har vi försökt att redovisa vår 

tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt, samt strävat efter transparens under 

hela undersökningsprocessen.    
 

6.6. Etiska	överväganden	
Som Kvale & Brinkmann (2014) skriver, är kvalitativ intervjuundersökning ett 

moraliskt företag när det gäller såväl målet som metoden för att nå dit. Vidare är 

intervjuforskning genomsyrad av etiska och moraliska frågor som inte endast 

gäller själva intervjusituationen, utan finns inbäddade i alla stadierna av en 

intervjuundersökning (ibid). Dessa etiska dilemman som uppstår i en 

intervjuundersökning kan till skillnad från en kvantitativ surveyundersökning inte 

sorteras bort på grund av deras kontextuella karaktär och måste därmed beaktas 

under alla stadier i forskningsprocessen (Ryen, 2011; Ryen, 2004). Etiska 

aspekter som återkommer i de flesta översikter är samtycke, konfidentialitet och 

tillit (Ryen, 2004). Aspekterna syftar till att säkerställa deltagarnas medvetenhet 

om undersökningens syfte, samt om dess frivilliga karaktär (Bryman, 2011). 

Vidare ska uppgifter om alla personer som ingår i undersökningen behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och får endast användas för forskningsändamålet. 

 

Under de två senaste decennierna har dock så kallad social och feministisk etik 

gjort ett radikalt genombrott med fokus på individuell autonomi (Denzin & 

Lincoln, 2000). Snarare än att söka efter neutrala principer som gäller för alla, 

vilar dessa etiker på en komplex bild av moraliska överväganden samt insisterar 

att mänsklig omsorg bör spela en central roll i moraliskt beslutfattande (ibid). 

Med tanke på målgruppens sårbarhet, är det av betydelse att betona deltagarnas 

individuella autonomi och därmed lägga fokus på de etiska och moraliska 

aspekterna som är av betydelse för respektive individ. Eftersom missbrukande 
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kvinnor är en heterogen grupp med individuella behov, kan inte heller dessa etiska 

aspekter diskuteras i förhållande till sådana neutrala principer som gäller för alla. 

Till exempel när det gäller etiska principer som rör frågor om huruvida det 

förekommer någon skada för deltagarnas del, har det i vår studie fått olika 

innebörd för olika personer. Medan det för vissa har betytt extra konfidentialitet 

och anonymitet för att inte riskera personens säkerhet, har det för andra betytt 

aspekter som sämre självkänsla och obehagliga minnen. I sådana fall är det viktigt 

att som forskare tänka igenom risken för att erfarenheten av att delta 

undersökningen kan vara obehaglig (Bryman, 2011). Människors vilja och 

förmåga att svara på frågor kan påverkas av de känslor som frågan väcker. Då 

alkoholvanor ses som ett särskilt känsligt ämne är detta något som har tagits i 

beaktande (Hansagi & Allebeck, 1994). Speciellt då ett par respondenter vid tiden 

för intervjun fortfarande befann sig i behandling. Dessa kvinnor befann sig dock i 

slutet på behandlingen och hade även erfarenhet av tidigare behandlingar. För att 

respondenterna inte skulle uppfatta frågorna som obehagliga ställdes frågor på ett 

så “skonsamt” sätt som möjligt, då känsliga frågor inte helt gick att utesluta (ibid). 

 

Det är viktigt att vara medveten om den maktasymmetri som alltid, mer eller 

mindre uppstår mellan forskare och undersökningspersonerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Även fast vi under genomförande av undersökningen har tagit 

hänsyn till dessa aspekter, kan studien aldrig frigöras av denna maktasymmetri. 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver hur relationen mellan forskaren och 

respondenten är ojämnställd och att forskaren är den som har ensamrätt på att 

tolka respondentens uttalanden. Som en reaktion på detta finns risken att 

respondenten ifrågasätter forskaren, undanhåller information eller tala runt ämnet 

(ibid). Hur väl ovan nämnda etiska krav uppfylls i studien beror först och främst 

på undersökningens kvalité. Forskning som inte har tillräckligt hög kvalité och 

kan bidra med något menar Bryman (2011) är oetisk. För att undersökningens 

kvalité ska kunna säkerställas måste den, bortsett från att de etiska frågor som är 

av betydelse för undersökningen ska beaktas, även utformas och genomföras på 

ett sätt som garanterar kvalité och integritet. Etiska frågor sträcker sig utöver 

själva intervjusituationen och ska beaktas i alla stadier av undersökningen (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  
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Även om intervjuerna genomfördes i respondenternas hemmiljö för att de skulle 

känna sig trygga och bekväma samt för att minska maktasymmetrin, behöver detta 

inte vara helt oproblematiskt (Eriksson-Zetterquists & Ahrne, 2015). Att 

genomföra intervjun i hemmet kan hos respondenten väcka vissa känslor samt att 

hon kan komma att vilja uttrycka sin identitet och presentera sig på ett visst sätt 

(ibid). Från vår sida var det dock inget krav att få genomföra intervjuerna i 

respondenternas hem. Vi erbjöd oss istället att komma hem till dem, men 

underströk även att det var viktigt att hon skulle känna sig bekväm och att 

intervjun kunde genomföras var hon ville.  
 
Respondenterna informerades vid första kontakten om studiens syfte samt att de 

är anonyma. Innan genomförandet av intervjun informerades respondenterna åter 

muntligt om studiens syfte, upplägg och hur det inspelade materialet ska komma 

att användas. Andra etiska aspekter som framfördes var att deltagandet var 

frivilligt, att respondenten är anonym, att hon när som helst kunde avbryta 

intervjun samt att det inspelade materialet inte kommer användas i andra 

sammanhang än för denna studie. Respondenterna har i citaten tilldelats fingerade 

namn.  
 

6.7. Arbetsfördelning	
Under genomförandet av föreliggande arbete har vi haft daglig kontakt med 

varandra och kontinuerligt stöd av vår handledare. Vi har resonerat, diskuterat och 

gemensamt bearbetat texten. Vi har båda försökt hitta och ta kontakt med 

respondenter som sedan intervjuats av en av oss, medan den andre tagit 

stödanteckningar. Vi har dock bytt roller och tagit några intervjuer var. De 

inspelade intervjuerna har transkriberats av oss båda, vi har sedan gemensamt 

medverkat i analysprocessen och tillsammans tolkat och analyserat vårt material.   

7. Databearbetning	och	dataanalys	

7.1. Kvalitativ	innehållsanalys		

Som tidigare nämnts transkriberades det inspelade materialet från intervjuerna. I 

och med detta ändrade materialet form, då det omvandlades till textmassa (Kvale 

& Brinkmann, 2014), vilken totalt omfattade 55 sidor. På detta sätt är det lättare 
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att inte gå miste om information som respondenterna uppgett under intervjuerna 

samt att eventuella tolkningar som gjorts går att kontrollera. Transkriberingen 

underlättar även möjligheten till noggrannare analys (Bryman, 2011). Samtliga 

texter lästes ett flertal gånger för att som Bryman (2011) menar, få en känsla för 

innehållets helhet och bearbetades därefter manuellt.  
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes den kvalitativa 

innehållsanalysen. Inom den kvalitativa metoden är den kvalitativa 

innehållsanalysen den vanligaste analysmetoden och går ut på att söka 

bakomliggande teman i sitt material (Bryman, 2011). Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) kan en med hjälp av att koda intervjuuttalanden se detaljer och få en bra 

överblick av materialet samt att det vid senare identifiering av uttalanden blir 

enklare. Meningsbärande enheter plockades ut ur texten som var relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar, vilket också varit den huvudsakliga 

utgångspunkten vid sökandet efter teman. De teman som framkom var upplevelser 

i relation till att vara kvinna, behandlingens tillgodoseende av kvinnornas behov, 

våldets närvaro, samt avsaknaden av eftervård. Underkategorier som 

identifierades under analysprocessen var skuld, skam, normer (upplevelser i 

relation till att vara kvinna), generella behov, könsspecifik eller könsblandad 

behandling, individanpassning av vården (behandlingens tillgodoseende av 

kvinnornas behov), fysiskt våld, sexuell utsatthet (våldets närvaro) samt 

avsaknaden av eftervård som saknar underkategori. Vidare har 

meningskoncentrering genomförts, vilket innebär att respondenternas uttalanden 

dras samman till kortare formuleringar för att belysa den huvudsakliga innebörden 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

7.2. De	intervjuade	

De intervjuade kvinnorna har fått de fiktiva namnen Margit, Kajsa, Veronica, 

Sofia, Malin och Yvonne och är mellan 43 och 63 år gamla. Antalet behandlingar 

skiljer sig åt mellan dem, och varierar mellan en och fyra stycken. Behandlingarna 

har skett på olika orter i Sverige och bland kvinnorna finns erfarenhet av både 

könsspecifika och könsblandade behandlingar samt av öppenvård och 

institutionsvård. Några av kvinnorna har nyligen genomgått senaste behandling, 

medan det var upp till nästan 15 år sedan för andra.  



 22 

7.3. Resultat	och	analys	
I detta kapitel redogörs för studiens empiri som insamlats via intervjuer med sex 

kvinnor som genomgått missbruksbehandling. Med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen har olika teman och underrubriker identifierats. Dessa ligger till 

grund för de rubriker resultaten presenteras under. Dessa är som följer: 

Upplevelser i relation till att vara kvinna, behandlingens tillgodoseende av 

kvinnornas behov, våldets närvaro, samt avsaknaden av eftervård. Analys av 

resultaten sker i löpande text med hjälp av tidigare forskning och teorier.  

7.3.1. Upplevelser	i	relation	till	att	vara	kvinna	

Genomgående i denna studie är att kvinnorna beskriver att missbruket är 

förknippat med mycket skuld och skam samt att många av dem försökt 

upprätthålla en fasad. Vissa tar upp att det är kopplat till samhällets syn på 

missbrukande kvinnor, medan en kvinna även nämner att kvinnor är duktiga på att 

lägga på sig detta själva.  

“Ja jag var jätterädd och jag skämdes så in i fasen... Nu kommer det 
här kvinnliga, det är så skamligt för kvinnor. I min uppväxt så såg 
jag massor med fulla män... och bröderna... Men så fort det var en 
kvinna som drack för mycket då var ju hon en slampa. Det var 
skamligt, det var... På henne som det låg allt ansvar med alla ungar 
och... Så det var jätteskamligt.” Yvonne 

Som Trulsson (2003) skriver slår samhällets normer ofta hårt mot missbrukande 

kvinnor, något som kan skapa skuld, skam och dålig självkänsla. Flera av 

kvinnorna berättar att de rent allmänt är starka kvinnor, men att de när det 

kommer till det som har med missbruket att göra är annorlunda. 
 
Alla kvinnor som intervjuats är mammor. De som har haft barn även under den 

period missbruket varit aktuellt tar upp barnen och moderskapet i relation till 

deras missbruk. Ett par kvinnor uppger att barnen inte påverkats nämnvärt då de 

bland annat flyttat hemifrån eller inte varit närvarande, alternativt sovit då de varit 

aktiva i missbruket. Andra beskriver att det funnits en stor rädsla att bli fråntagen 

sina barn samt vilken skam och skuld som är förknippad med att splittra en familj. 

Hur det omgivande samhället ser annorlunda på mammor i missbruk jämfört med 

pappor i missbruk lyfts upp, och att även barnen gör denna skillnad. Hur 
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omgivningen uppfattar oss och även hur vi uppfattar oss själva och andra 

påverkas av den så kallade genusordningen (Höglund, 2000). Genusordningen 

innehåller idéer om kvinnligt och manligt och påverkar hur vi ser på vem som kan 

göra eller bestämma vad (ibid). En missbrukande pappa beskrivs av en respondent 

kunna få förlåtelse lättare än en missbrukande mamma, vilket kan förstås utifrån 

genusordningen. 

“Det kan jag ju se, jag som mamma och alkoholist. Som lämnade 
min man. Och barnen (...) Vad man får höra som mamma, hur man 
kan göra något sådant. Men som pappa är det mer tillåtet. Det är 
fruktansvärt hur man blir, hur-hur, får man säga normala Svenssons 
ser på en. Att det är fult att vara en mamma (...) Det är mer okej att 
pappa inte finns hemma. Än att mamma inte finns.” Veronica  

Kvinnornas berättelser och citatet ovan visar att de upplever att det trots en 

försvagning av de traditionella könsrollerna (Trulsson, 2002), ligger andra 

förväntningar på dem än på män. Som Connell (2009) nämner tar vi genus för 

givet och att sysslor styrs utifrån om en är man eller kvinna. Detta är något som 

även Trulsson (2003; 2002) lyfter när hon skriver att kvinnor förväntas hålla hem 

och familj samman. Hur missbruket har splittrat deras familjer tas upp av ett par 

respondenter, varav en kvinna beskriver den skam hon känner för det och hur det 

tynger henne dagligen.  
 
Kvinnorna uppger att synen på kvinnor respektive män i missbruk ser olika ut. En 

kvinna beskriver att den skillnaden är som natt och dag. Vidare menar många av 

dem att kvinnor har det jobbigare och är mer utsatta i missbruket i jämförelse med 

männen. Likt kvinnornas upplevelser lyfter även tidigare forskning upp att det 

finns skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk (Tuchman, 2010; Palm, 

2007; Trulsson, 2003), även om det också finns likheter (Trulsson, 2003). Hälften 

av kvinnorna uppger dock att de är “manliga i sitt missbruk” och några beskriver 

att de försöker vara på deras nivå. 

“Jag tänker att mäns synlighet i missbruk, den är större, vi tjejer vi 
både missbrukar och tar hand om liksom, ja jag tror att vi lever 
längre i dolt missbruk. Hade jag varit man så hade jag redan då när 
det började komma orossignaler, hade någon fiskat upp mig.”  Sofia  



 24 

“Jag tror faktiskt på nått sätt att det är lättare för en kvinna att få 
hjälp, snabbare.” Malin  

Citaten ovan visar att det råder delade meningar om möjligheterna att få hjälp som 

kvinna. Kvinnors missbruk associeras ofta med en stigmatisering, vilket tidigare 

kan ha utgjort ett hinder för att söka och få hjälp (Greenfield, Brooks et al., 2007). 

Även om Greenfield, Brooks et al. (2007) menar att det skett en förändring för 

kvinnor, visar det första av de två citaten att det fortfarande finns en upplevelse av 

att det är svårare att få hjälp som kvinna än som man. Detta styrks även av 

forskning som visar att kvinnor är mer utsatta och har svårare att få hjälp (Palm, 

2007; Trulsson, 2000). Mannen är alltså den som gynnas vilket kan förstås av den 

genusordning som finns i vårt samhälle (Connell, 2009; Göransson, 2006). 

7.3.2. Våldets	närvaro	

“Det är lätt att man blir utnyttjad som kvinna i missbruket alltså, det 
är så, nu med facit i hand så ser jag det efteråt, vad utnyttjad man 
blir liksom. Man blir bestulen på allt, man blir kränkt, man blir 
sänkt, utnyttjad sexuellt och, ja det är liksom allt. Det är ju misär” 
Veronica  

Citatet ovan skildrar vad mer än hälften av respondenterna beskriver, hur kvinnor 

inom den så kallade missbruksvärlden är utsatta, och har lätt att bli utnyttjad av 

män. De lyfter upp hur många kvinnor blivit utsatta för både sexuellt våld och 

fysiskt våld. Som Hirdman (2001) beskriver går det inte att komma ifrån över- 

och underordning, makt- och vanmakt när en pratar om förhållandet mellan 

könen. Många av de intervjuade kvinnorna beskriver en underordning i 

förhållande till mannen. Kvinnor är dock medskapande i den process och det 

system som ger män makt (Hirdman, 2007), vilket kan beaktas då en respondent 

nämner att kvinnor ofta spelar på sin sexualitet och låter sig utnyttjas av män, och 

en annan att männen ska behagas. 

7.3.3. Behandlingens	tillgodoseende	av	kvinnornas	behov	

”Det är viktigare att bygga upp än att skrämma, skrämd har du 
blivit där ute så det räcker.” Sofia 
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Majoriteteten av respondenterna i denna studie belyser betydelsen av att få hjälp 

att stärka sig själva samt få upp självkänslan, men även hur viktigt det är att få 

träffa andra i samma situation samt förstå att det inte var som en av dem uttryckte 

det “hela jag som var fel”, utan ett beteende som orsakats av sjukdomen. På 

samma sätt visar forskning att behandlingsformer som bygger på traditionella och 

konfrontativa metoder och tjänar till att väcka skuld och skamkänslor, inte passar 

för kvinnor (SOU 2011:6). De flesta beskriver sig som trasiga och hopplösa och 

skulle önska att bli bemötta med kärlek, respekt och tydlighet. Flera respondenter 

lyfter även upp erfarenheter av psykisk ohälsa, fysiskt våld och tankar på 

suicidförsök, vilket ställer krav för behandlingen. 

”Våga lyfta upp de behov som kvinnorna har. Har du någon kvinna 
som bott i, nu är det många som bott i våldsamma relationer men 
inte alla, men har du, eller mycket beroende, eller någon som har 
väldigt mycket självskadebeteenden, att man kan särskilja och 
faktiskt ge dem spetsinriktad behandling.” Sofia 

När det gäller kvinnornas upplevelser och uppfattningar om huruvida 

behandlingen skall vara könsspecifik eller könsblandad, följer det ingen 

entydighet bland respondenterna. Medan vissa upplever att kvinnor och män kan 

ha ett bra utbyte av varandra under behandlingen, tycker andra att det i 

könsblandade grupper är svårare att prata samt bearbeta sina tidigare trauman. I 

samma riktning visar Mattson (2005) i sin avhandling, att det idag inte råder 

någon entydig diskurs om behandlingsformer skall vara könsspecifik eller 

könsblandade. Däremot belyser ett flertal av kvinnorna problematiken med 

könsblandade grupper när det gäller sexuella relationer och 

uppmärksamhetssökande. Respondenten Veronica beskriver det som att det då 

blir större sexuell laddning med flört och uppklädning, vilket gör att en fokuserar 

på andra saker än själva behandlingen. 

”Som jag ser det nu när vi är både män och kvinnor, då blir det mer 
kärlek inblandat, eller sexuellt, eller det blir liksom den här flört och 
klä upp sig och utmanande, jamen då blir det såhär tyvärr i den här 
världen, att man fokuserar på nått annat än det man ska liksom, så 
det kan jag tycka är nackdelen med o blanda killar och tjejer 
liksom.” Veronica 
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Förutom risken att gå in i relationer istället för att fokusera på behandlingen och 

sig själv, kan en sådan könsblandad behandling få stora konsekvenser för kvinnor 

som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp. En av respondenterna beskriver 

det som att ingen lyssnade på henne. Där hon fick behandling fanns det bara ett 

behandlingshem, vilket gjorde att hon var tvungen att genomgå behandlingen i 

samma byggnad, vägg i vägg med sin förövare.  

”Han misshandlade mig under tre års tid när jag...var fånge i mitt 
eget hem, när han slog mig (...) Och jag kommer på behandlingen 
(…) Och då var han på rehab, och jag var inne på behandling i 
samma byggnad. Jamen ni förstår liksom som kvinna då, och komma 
in liksom efter sådant där (…) Och är det fel kille som har 
misshandlat och alla är rädd för han, då är det ju ingen som gör 
någonting heller. Då är det knappt att jag vågar säga till någon. Då 
har jag han efter mig.” Veronica 

Även fast studiens empiri visar att de flesta respondenterna själva inte blivit 

utsatta för sexuella övergrepp, beskrivs detta som vanligt förekommande hos 

andra kvinnor med missbruksproblematik. Dessutom har de flesta erfarenheter av 

fysiskt våld, vilket även bekräftas av statistiken som visar att cirka två tredjedelar 

av kvinnor med alkoholproblem blivit utsatta för misshandel, vanligen inte bara 

en utan flera gånger (Leissner & Hedin, 2002). 

 

Som nämnts tidigare i detta kapitel, råder det delade meningar om huruvida 

kvinnor och män ska behandlas separat. Trots att majoriteten av respondenterna 

upplevde det som en fördel med enbart kvinnor, var det av större betydelse 

huruvida behandlingen var individanpassad eller inte. Endast en av 

respondenterna kunde se att behandlingen hade motsvarat hennes egna behov, 

medan resterande fem kvinnor inte kunde se någon individanpassning under 

behandlingen. Som respondenten Malin beskriver det, har alla olika behov och för 

att uppnå det bästa resultatet måste behandlingen se till individen och vad som är 

bäst för varje enskild person. I samma riktning beskriver två av respondenterna 

hur problem inte enbart uppstår mellan de olika könen, utan även inom samma 

kön.  De menar att bland annat yngre kvinnor har olika behov och fokus än vad de 

äldre har, vilket gör att behandling på gruppnivå inte ger det bästa resultatet. I 

samma riktning skriver Palm (2007) att om bara skillnader mellan kvinnor och 



 27 

män framhålls, finns risken att både likheter mellan män och kvinnor samt 

olikheter inom samma kön osynliggörs. 

”Ska det vara killar och tjejer. Det är okej när de blir äldre, men 
inte yngre. Då tycker jag att det borde vara killar och tjejer, eller 
yngre grupper och äldre grupper. Inte blanda allt. Det är som att 
blanda, blanda gott och blandat-påse liksom. Köttgryta. Inte bra.” 
Veronica 

I motsvarande riktning beskriver respondenten Sofia hur även män kan bära 

trauman, och som enligt SOU (2011:6) kan föredras att ta upp i individuella 

samtal i stället för att vara hänvisade enbart till den i terapeutiska samhällen 

traditionella gruppbehandlingen. 

”Och många har varit utsatta för saker i missbruk, eller utsätter sig 
själv. Men det är nog en myt också att det bara är kvinnor som gör 
det, för det gör män också, prostituerar sig för droger. Man gör ju 
precis vad som helst.” Sofia 

7.3.4. Avsaknaden	av	eftervård	

Respondenterna i denna studie är entydiga om uppfattningen att eftervården utgör 

en viktig del av behandlingen, som bidrar till klientförbättring och minskar risken 

för återfall. På samma sätt skriver Billinger & Hübner (2009) att goda 

vårdsresultat blir möjliga först när klienterna erbjuds adekvata sociala 

omständigheter att återvända till, samt får hjälp till en successiv återanpassning 

till ett normalt liv i samhället. Däremot beskriver de flesta respondenterna att det 

inte fanns några möjligheter till en fortsatt vård efter behandlingen, varför många 

har sökt hjälp av olika möten och organisationer. De flesta respondenterna 

beskriver missbruket som en livslång sjukdom, vilket kräver att en fortsätter att 

jobba med sig själv och tro på sig själv. Att det inte finns någon eftervård, belyser 

de flesta som problematiskt. 

”Har man lagt ner så djävulskt med pengar på en människas 
rehabilitering, vilket är ett samhällsansvar, så tycker jag att det är 
helt galet att resurserna då helt plötsligt inte räcker när man flyttar 
hem. Alltså förstår ni, att det inte finns till exempel någon utarbetad 
form för att kunna få lite stöd i sitt hem. (…) Det är massvis med folk 
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som faller igenom. (…) Att inte då ha en förlängare där i hemmet ett 
tag och se till att ha uppföljningssamtal kanske varannan vecka eller 
något slags stöd. Det tycker jag är märkligt för hem, hemmiljön, 
den, alla…den finns kvar allting” Sofia 

I samband med att alla respondenterna som ingick i studien är mammor till barn i 

olika åldrar, är det flera personer som lyfter upp vikten att få en fortsatt vård i 

hemmiljön. En av respondenterna önskar även fortsatt hjälp till barnen och flera 

personer beskriver en oro över sina anhöriga. Ett vårdkontinuum som även täcker 

vård till barn och anhöriga, lyfts upp som något nödvändigt. Ett sådant bredare 

perspektiv på eftervård omfattar även åtgärder för att förbättra klienternas sociala 

omständigheter samt för att minimera de negativa konsekvenserna vid återfall 

(Billinger & Hübner, 2009). 

8. Diskussion	och	slutsatser	

8.1. Metoddiskussion	

Utifrån studiens syfte och frågeställningar gjordes valet att använda en kvalitativ 

metod. Detta för att få en djupare förståelse om respondenternas upplevelser och 

erfarenheter (Bryman, 2011), vilket med en kvantitativ metod hade varit svårt. En 

nackdel med kvalitativ metod skulle kunna vara att metoden begränsar urvalet, 

vilket i sin tur gör att resultaten inte är generaliserbara. En sådan generalisering av 

resultatet har dock inte varit något som eftersträvats i denna studie. Som nämndes 

under kapitlet metoddesign, har studien utgått från en strävan efter subjektivitet 

och avslöjandet av respondenternas emotionella erfarenheter (Ryen, 2004). En 

sådan aspekt kräver ett nära förhållande mellan forskare och 

undersökningsperson, för att rikta uppmärksamheten mot subjektivitet och fånga 

känslorna kring handlandet. Genom semistrukturerade intervjuer fanns 

möjligheten att avvika från intervjuguiden, vilket gjorde att intervjuerna mer 

kunde likna ett samtal. Vidare har vi, utifrån de etiska aspekterna som en sådan 

subjektivitet innebär, valt att förlita oss på kvalitativa intervjuer där människors 

liv påverkas i mindre grad (Bryman, 2011).  
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8.2. Diskussion	
Studiens övergripande syfte var att undersöka hur samhällets attityder och normer 

påverkar kvinnor med missbruksproblematik, samt hur dessa kvinnor upplever 

och/eller har upplevt behandlingen och vården. Av resultatet framkommer att 

kvinnorna upplever mycket utsatthet, skuld och skam i sitt missbruk. Det nämns 

att detta är förknippat med hur samhället ser på dem, vilket även tidigare 

forskning bekräftar. Resultatet visar även att samhällets normer påverkar 

kvinnorna i deras föräldraskap och att de blir sedda på ett annat sätt än pappor. 

Det nämns att pappor oftare blir förlåtna än mammor, även om vad de gjort är 

likvärdigt. Detta kan förstås utifrån en genusordning och kan ha att göra med den 

överordning männen har. Även om intervjuguiden inte innehöll frågor som 

berörde kvinnornas barn och deras situation var detta något som togs upp av flera 

respondenter, såväl då missbruket hade påverkat barnen som då det inte gjort det. 

Några kvinnor framhöll att deras barn inte blivit påverkade av deras missbruk. 

Den vikt som lades på att framhålla detta skulle kunna anses bekräfta den realitet 

att kvinnor ofta känner skuld och skam när det gäller deras missbruksproblematik. 

Flera respondenter identifierade sig som starka kvinnor och att de varit eller är 

“manliga i sitt missbruk” samt en önskan om att vara på männens nivå. Vad detta 

åsyftas är dock inget som framkommer. Detta kan tolkas som att mannen och det 

manliga missbruket upphöjs som norm. Kvinnorna skulle därmed kunna ses som 

medskapande i den processen var män ges mer status och makt.  
 
Upplevelserna och erfarenheterna beträffande behandlingsform skiljer sig bland 

respondenterna. Medan flera kvinnor upplever att det finns stora fördelar med 

behandlingsmetoder som specifikt riktar sig mot kvinnor, hade några av 

respondenterna även positiva erfarenheter av könsblandade behandlingar. Dessa 

respondenter menar att kvinnor och män även kan ha ett bra utbyte av varandra 

samt hjälpa varandra i sitt tillfrisknande. Att upplevelserna beträffande 

behandlingsform skiljer åt, styrks av Mattson (2005) som i sin avhandling skriver 

att det idag inte råder någon entydig diskurs om huruvida behandlingsformer ska 

vara enkönade eller könsblandade. Bland de kvinnorna som blivit utsatta för våld 

och eller sexuella övergrepp, råder det däremot ingen tvekan om att det behövs 

enheter och institutioner med enbart kvinnliga klienter, för att kunna bearbeta sina 

trauman. Respondenterna i denna studie var entydiga i uppfattningen att 
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eftervården utgör en viktig del av behandlingen, vilken även enligt forskningen 

bidrar till klientförbättring och minskar risken för återfall. Detta var något som 

under första intervjun blev tydligt, varför ämnet också togs upp vid följande 

intervjuer där bilden bekräftades. 

 

Uppmärksammande och synliggörande av missbrukande kvinnor och deras 

underordnade position, skriver Mattson (2005) har varit och är viktigt. Att män än 

idag är överordnade kvinnor och har den huvudsakliga makten i samhället 

(Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 1994) kan förklaras med genusordningen, 

vilket har varit en av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Resultatet i 

denna studie visar inte bara att kvinnor med missbruksproblematik bär mer skuld 

och skamkänslor, utan att de även har annorlunda vårdbehov jämfört med 

männen. Trots att forskning om kön är värdefullt för att kunna förändra det 

nuvarande genussystemet, är detta inte heller helt oproblematiskt (Mattsson, 

2005). Risken är nämligen att det även om utgångspunkten för forskningen, är att 

kvinnors särskilda behov är ett resultat av rådande samhällsstrukturer, så leder 

detta synliggörande lätt till en återkonstruktion där män och kvinnor ännu en gång 

kommer att göras och stereotypiseras. Istället för att leda till en förändring, 

återanpassas människor än en gång enligt samhällets normer och ideal (ibid). 

 

Förutom dessa problem som uppstår med genusforskningen, framgår det av 

resultatet att de behov kvinnor med missbruksproblematik har inte är gällande för 

alla, utan att det även finns stora skillnader inom kategorin ”kvinna”. Bland annat 

redogörs för skillnader i vårdbehoven när det gäller yngre och äldre kvinnor är 

framträdande. I samma riktning skriver De Los Reyes (2016) att kvinnor lever 

under flera olika förhållanden som inte går att förklara med hjälp av ett enda 

perspektiv. Vi kan inte heller veta något om mäns behov samt hur de upplever den 

traditionella missbruksvården. Som Leissner och Hedin (2002) skriver, är det inte 

klarlagt inom vilka områden som män och kvinnor faktiskt har olika behov och 

reaktionsmönster. Exempelvis har kvinnors behov att relatera till sina barn under 

behandlingen uppmärksammats i flera forskningsrapporter, medan de 

missbrukande männens behov av att fylla en föräldraroll för sina barn inte 

studerats i någon nämnvärd omfattning (ibid). Detta problem att generalisera 

behoven lyfts upp även av respondenterna.  
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Som nämnts tidigare, råder det delade meningar om huruvida kvinnor och män 

ska behandlas separat. Däremot var fem av sex respondenter eniga om att 

behandlingen skulle behöva individanpassas så att den bättre motsvarar varje 

individs enskilda behov.  Av sex respondenter kunde endast en person se att 

behandlingen hade motsvarat hennes egna behov. Detta sätter fokus på att såväl 

könsspecifik som könsneutral behandling behöver granskas så att personernas 

individuella livsvillkor och behov får en framskjuten roll (SOU 2011:6). Eftersom 

personer med missbruk och beroende utgör en heterogen grupp med olika svåra 

tillstånd och där förekomsten av samtidig psykisk sjukdom och social problematik 

varierar, är det av betydelse att det finns ett brett utbud av behandlingsmetoder 

(Socialstyrelsen, 2015). För att kunna anpassa vården till individens särskilda 

förutsättningar, erfarenheter och önskemål krävs det ett brett utbud av 

kunskapsbaserade insatser, samt fokus på ett gott bemötande, kontinuitet och ett 

bra samarbete mellan vårdgivaren och klienten (ibid). I samma riktning beskriver 

många av respondenterna för denna studie, att de ville bli bemötta med respekt 

och kärlek, samt få kontinuerlig vård som fortsätter även efter själva 

behandlingen. Vidare tror vi att det är till fördel om individen kan vara delaktig i 

valet samt planeringen av sin behandling.  

8.3. Kunskapsbidrag	och	förslag	på	vidare	forskning	

Under forskningsprocessen har flera intressanta fenomen dykt upp och kan även 

ses som förslag på vad vidare forskning bör undersöka. Ett exempel på dessa 

fenomen är personalgruppens påverkan på behandlingsresultatet, samt hur de 

genom sitt agerande förstärker och reproducerar de stereotypa uppfattningarna om 

manligt och kvinnligt. Huruvida det är av betydelse att behandlingspersonalen 

själva har erfarenhet av missbruk eller inte är något som också behöver 

undersökas för att få en helhetsbild av vad som påverkar behandlingsresultatet. I 

och med att flera kvinnor under undersökningen belyste problematiken med 

avsaknaden av eftervård, ser vi att det finns ett behov av fortsatt forskning inom 

detta område. Trots att flera studier pekar på att det finns ett samband mellan 

klientförbättring och deltagande i eftervård menar Billinger & Hübner (2009) att 

betydelsen av eftervård i behandlingsprocesser är relativt outforskad, samt att det 

är osäkert huruvida eftervård generellt har någon positiv klinisk effekt. Vidare 
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föreslår vi att det skulle behövas mer forskning som har ett intersektionellt 

perspektiv på missbruksvården istället för att enbart fokusera på könsfaktorer. 

Som bekräftas även av denna studie, är frågan om huruvida 

missbruksbehandlingen ska vara könsspecifik eller könsblandad fel ställd. Det 

handlar snarare om på vilket sätt behandlingsformen kan ta hänsyn till 

personernas individuella behov och anpassa sig till dessa under behandlingen. För 

att skapa en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård som utgår från den 

enskildes behov, krävs vidare forskning om just individanpassade 

missbruksvårdens möjligheter och effekter.  
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Bilaga	1.	Intervjuguide	
 

TEMA/ FRÅGESTÄLLNING INTERVJUFRÅGOR 

Vilka avgörande faktorer fanns för 
att kvinnorna skulle söka hjälp? 

Vad är det första du tänker på när jag säger missbruksbehandling? 

Kommer du ihåg vad det var som fick dig att söka till behandling? 

Hur såg ditt liv ut då? 

Hur skulle du beskriva de behov som du hade när du sökte hjälp? 

Vilka behov har kvinnorna och hur 
upplever de att den genomförda 
behandlingen har motsvarat 
dessa? 

En kan tänka sig att alla har lite olika behov när det gäller tillnyktring 
och behandling, kan du beskriva vilka behov just du hade? 

Om könsblandad grupp: Vad tyckte du om det, var det bättre eller 
sämre? På vilket sätt? 
Om könsspecifik grupp: Vad tycker du är bra med att vara på en 
institution som bara behandlar kvinnor? 

Vilka faktorer av behandlingen har varit i störst betydelse för dig? 

Med tanke på dessa behov som du nu nämnt, vilka är dina upplevelser 
och åsikter om behandlingen, hur har den motsvarat dessa behov? 

Vad tänker du kring könsspecifik behandling, tror du att det är bättre 
med könsspecifika grupper eller har det någon betydelse för 
behandlingen? 

(Tycker du att det fattades något från behandlingen?) 

Hur resonerar kvinnor med 
missbruksproblematik om de 
traditionella behandlingsmetoderna 
i förhållande till dessa behov och 
deras utsatta situation? 

Upplever du att behandlingsmetoden kan tillgodose alla individers 
behov? 

Kan du se att en behandling med fokus på specifika målgrupper skulle 
ge bättre effekt? 

Vi skulle vilja påstå att det i det ”normala” samhället är mannen som 
utgör normen. Upplever du att det är så även i missbruksvärlden och i 
behandlingen? 

• Känner du att din behandling är utformad att passa båda 
könen? 

(Hur skulle du önska att det såg ut?) 

Vad har du saknat under din behandling? 

Vad har du för behov och vad är viktigt för att du ska må bra idag? 

Avslutande frågor Om du tänker helt fritt, hur skulle en bra behandling se ut? 

Är det något mer du skulle vilja berätta? 

	 	



 

Bilaga	2.	Bakgrundsinformation	

	
Bakgrundsinformation: 
 

Kön: __________ 
 

Ålder: __________ 
 

Debutålder: __________ 
 

År i missbruk: __________ 
 

Antal behandlingar: __________ 
 

Senaste behandling: 
  

 

När: __________ 
 

 

Behandlingshem: ______________________________ 
 

 

Behandlingsform: 
  

□ Könsspecifik □ Könsblandad 

Barn: □ Nej □ Ja 
 

  

Antal:  __________ 
 

  

Ålder:  ____________________ 
 

 

 

 


