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Avsikten med studien är att belysa och lyfta förståelsen för kvinnor i missbruk. I 

bakgrunden beskrivs skillnader mellan man och kvinna i missbruk samt hur kvinnors 
levnadsförhållande i missbruksvärlden. Syftet har varit att få större förståelse för 
kvinnor i missbruk och vad det är som främjar eller hindrar kvinnor från att påbörja och 

genomgå en behandling för sitt missbruk. Metoden som valdes var kvalitativ på grund 
av att den gav en djupare förståelse. I resultatet uppkom det att kvinnorna var 

underordnade i missbruksvärlden samt att kvinnorna levde under de manliga normerna i 
samhället. Studien visar även att kvinnorna led mer av psykiska problem gentemot 
männen. De respondenter som intervjuades var en kurator, en alkohol- och drogterapeut 

och två respondenter i behandlingshem för kvinnor. Vår slutsats är att det behöver 
finnas mer uppsökande verksamheter för kvinnor samt att de är i behov av att det finns 

normer för just kvinnor. Kvinnorna skulle behöva behandling med enbart kvinnor för att 
det ska bli drogfria och klara sig i samhället.  
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1 Inledning 

 
Syftet med studien är att få större vetskap om hur kvinnor med alkohol- och 
narkotikaproblem behandlas och vad det är som hindrar kvinnorna från att genomgå en 

behandling. I Melin och Näsholm (2011) framgår det att kvinnor i högra grad lider av 
psykiska problem än missbruksproblem och att det är vanligare att de vårdas inom 

psykiatrin. Men det som inte är vetenskapligt bevisat är om kvinnorna får den hjälp de 
behöver när det gäller deras missbruksproblem. Kvinnor som har upplevt psykisk 
misshandel eller blivit sexuellt utnyttjade i barndomen har en stor risk att senare i livet 

utveckla ett alkoholmissbruk. Risken är 16 till 25 gånger större för kvinnor än för män 
(Cronin, Siobhan & Elklit, 2016). I Johansson (2012) står det att barn växer in i och 

formas av vissa sociala praktiker och av de gemenskaper de vistas i. Genom att se till 
det här lär sig barnen via sina rollmodeller och de beteendemönster som de ser. Barnen 
utvecklar således steg för steg ett eget könsmönster som de känner igen. Pojkar brukar 

lära sig att inte gråta, att klättra i träd, att slåss, att leka med bilar medan flickor 
utvecklar andra mönster som fortsätter in i vuxen livet. Människan formas enligt 

Johansson (2012) av samhället, kulturen och gemenskapen. Uppsatsen har ett 
övergripande socialpedagogiskt perspektiv där kvinnors missbruksproblem relateras till 
den omgivande kontexten. 

 
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) är beroende och missbruk ett stort 

folkhälsoproblem som behöver tas på större allvar. I de nationella riktlinjerna står det 
även att det alltid ska utformas vård och behandling efter klientens behov. Det är för att 
klienten ska vara delaktig i sin planering av sitt missbruksproblem. I missbruks-

utredningen (SOU, 2011a) står det att det är av stor vikt att det är ett nära samarbete 
mellan myndigheter och verksamheter såsom Hälso- och Sjukvården, Socialtjänsten, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är för att det ska vara en effektiv vård 
för de med missbruks- och beroendeproblem. Det som anses vara relevant i en 
behandling är att det blir ett bra samarbete mellan patient, behandlare och anhöriga 

(SBU, 2001). Bunkholdt (2004) skriver att vikten i en bra behandling ligger i att 
klienten har en stor tilltro till behandlaren eller terapeuten. Med hjälp av det här kan det 

resultera i att klienten får stort förtroende till sin behandlare samt att ett bra samarbete 
kan byggas upp däremellan på det här viset kan en bra behandling ges.  
 

I missbruksutredningens forskningsbilaga (SOU, 2011b) står det att kvinnorna har 
svårare att får vård och behandling mot sitt missbruk gentemot männen och det beror på 

att kvinnorna har flera barriärer att övervinna enligt missbruksutredningen. Det finns 
även mindre insatser för gravida med missbruksproblem och att kvinnorna är rädda att 
barnen ska bli omhändertagna om de söker hjälp. Enligt missbruksutredningen är 

kvinnorna rädda för stigmatisering, som innebär att andra har negativa uppfattningar 
vilket gör att samhället diskriminerar kvinnorna. Det resulterar i att kvinnorna försöker 

dölja sitt missbruk för omgivningen samt att de drar sig för att söka vård för sitt 
missbruksproblem (SOU, 2011b). I SBU-rapporten (2001) står det att missbruket och 
den psykiska störningen samt andra livsproblem måste behandlas samtidigt för att det 

ska ge ett bra resultat. Denna uppsats avser att belysa några behandlares erfarenheter av 
kvinnors förutsättningar att ta del av behandling för alkohol- och narkotikaproblem. 
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1.1 Bakgrund 

 
Kvinnor får inte mycket hjälp i behandling eftersom de blir undanskuffade på grund av 

männens dominans över missbruket eller beroendet av rusmedel (Johnson, Richter och 
Svensson, 2017). Det finns exempel på att det är bättre för kvinnorna att genomgå en 

behandling med bara kvinnor. Det är för att kvinnorna inte behöver tävla med männen 
om uppmärksamheten samt att kvinnorna är extra utsatta på grund av att de söker hjälp 
senare än männen. Det beror på att kvinnor har en mer underordnad position i narkotika 

miljöerna samt att de förkastas hårdare än männen (Johnson, Richter och Svensson, 
2017). 

 
Enligt Melin och Näsholm (2011) skriver de att kvinnors missbruk eller beroende har 
ökat vad gäller alkohol under de senaste åren. Det är på grund av att kvinnor lever under 

samma förhållande som män vad gäller ekonomi och yrkesmässiga förhållande. Det 
finns andra faktorer vad gäller de ökade alkoholmissbruken hos kvinnorna än hos 

männen. Det som står i Melin och Näsholm (2011) är att det har kommit nya normer i 
samhället genom åren, att det blivit en ökad jämlikhet mellan könen och att stressen har 
ökat hos kvinnorna. Det har gjort att kvinnorna känt en större press på sig samt att de 

börjat sitt missbruk eller beroende för att orka med vardagen. I missbruksutredningen 
(SOU, 2011a), som bygger på befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 

2000-talet, framkommer det att äldre personer har ökat sin alkoholkonsumtion sedan 
2004 medan konsumtionen minskat hos de yngre. Dessutom framgår det att männen 
dricker oftare än kvinnorna. Männen dricker även större mängder av alkohol än 

kvinnorna. Enligt missbruksutredningen (SOU, 2011a) står det även att kvinnors 
alkoholkonsumtion har sjunkit men att i den äldsta målgruppen (65-84) hos kvinnorna 

har konsumtionen ökat (SOU, 2011a).  
 
I Melin och Näsholm (2011) framgår att det som skiljer kvinnorna från männen är att de 

missbrukar oftare psykofarmaka. Ett lugnande och sömngivande medel som fås genom 
sjukvården. Enligt Melin och Näsholm (2011) döljer kvinnorna sitt missbruk eller 

beroende för andra. Melin och Näsholm (2011) skriver att kvinnor drabbas av ett 
hårdare socialt fördömande och att de drar sig för första besöket. Det kan bero på det 
hårda dömandet samt att det kan vara svårt för dem att tala öppet om sitt 

missbruksproblem. Det har gjort att kvinnorna istället söker för andra problem som till 
exempel familjeproblem och fysiska samt psykiska besvär. Kvinnorna väljer istället att 

söka sig till psykiatrin och att vända sig till vårdcentralen, företagshälsovården eller de 
privata klinikerna. Det är för att de inte vill söka sig till missbruksvården i ett tidigt 
skede av missbruket eller beroendet. 

 
1.1.1 Ansvar och regler kring missbruksproblem 

 
I Socialtjänstlagen kan man läsa att de har ett ansvar vad gäller missbruk och beroende. 
Socialtjänsten har särskilda bestämmelser vad gäller personer med missbruks- och 

beroendeproblem. Det är för att förebygga missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. I de särskilda bestämmelserna står det att kommunen 

aktivt ska sörja för att den enskilde med missbruks- eller beroendeproblem får den hjälp 
och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket (3 kap 7§, 5 kap 1§ 
och 9§ SoL) (SOU, 2011a). Med det menas att se till personen som kommer för att den 

ska kunna få den vård och de insatser som just den personen behöver. Men det är viktigt 
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att som behandlare även se till vilka förutsättningar som personen klarar av samt 
personens livsförhållande. I missbruksutredningen (SOU, 2011a) står det att det som 

krävs för att komma ifrån ett missbruk eller beroende är förutsättningarna för klienten 
att de har någonstans att bo, samt en sysselsättning för att de aktivt ska kunna delta i 

behandlingen. Klienten kan samtidigt behöva vård, stöd och behandling från andra 
myndigheter eller verksamheter. Det kan vara att klienten till exempel behöver komma i 
kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Frivården eller Familjerätten. 

Genom att socialtjänstens riktlinjer följs kan handläggaren hjälpa klienten att få rätt 
insatser samt se vad det är för några andra vård- och stödåtgärder som behövs. 

 
Under LVM:s 6§ i den Svenska författningssamlingen (1988:870) står det att 
myndigheter, läkare och andra personer som kommer i kontakt med missbrukare är 

skyldiga att genast anmäla det till Socialnämnden om någon kan antas vara i behov av 
vård enligt den här lag. Likadant om läkaren antar att någon är behov av ett omedelbart 

omhändertagande enligt LVM 13§ eller vård enligt den här lagen. Det här är om läkaren 
eller övriga inom hälso- och sjukvården inte kan ge den vård som personen behöver 
(Lag 2005:467). I missbruksutredningen (SOU, 2011a) rekommenderas det att hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda en integrerad behandlingsmetod 
för personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår 

psykisk sjukdom. Det här är på grund av att personer med en samsjuklighet har lättare 
att bli mycket sämre fortare än om de som bara missbrukar alkohol och narkotika. Det 
som menas med en integrerad behandlingsmetod är att behandla både missbruket och 

det psykiska tillståndet samtidigt. 
 

1.2 Tidigare forskning  

 

1.2.1 Alkohol- och narkotikaproblem 

 
Genom en statlig översyn av missbruks- och beroendevården under 2009-2011 gjordes 

en missbruksutredning. I missbruksutredningen var det omkring 780 000 personer över 
18 år som hade ett missbruk eller beroende av alkohol. Av de här 780 000 personerna 
var det 330 000 som hade ett beroende (SOU, 2011a). I en senare uppföljning av 

utredningen visade det att det var ungefär lika många personer som hade ett beroende av 
alkohol. Enligt skattningar som gjorts under 2009-2011 hade cirka 80 000 personer ett 

tungt alkoholmissbruk, baserat på antalet personer som vårdats i sluten vård eller 
specialiserad öppenvård med alkoholdiagnos. De som har haft eller har ett missbruk 
eller beroende av narkotika har Socialstyrelsen skattat den här siffran till 55 000 

personer. Inom hälso- och sjukvården utgår de ifrån en narkotika diagnos där det går att 
se om personen har ett gravt problematiskt narkotikaanvändande. Enligt skattningen 

finns det ungefär 29 500 personer som lider av problematisk narkotikaanvändning,  
8 000 personer med ett intravenöst narkotikamissbruk och cirka 45 000-65 000 personer 
när det gäller ett missbruk eller beroende av läkemedel (SOU, 2011a). Frågan som kan 

ses i följande skattning är hur många som var kvinnor i missbruksutredningen. Det här 
framgår inte eftersom det bara är en översyn men det skulle vara intressant att få veta 

eftersom samhället hade kunnat få se en överblick om hur många kvinnorna är som lider 
av ett missbruk samt se vilket missbruk det rör sig om. Anderberg och Dahlberg (2018) 
skriver att kvinnorna har en mer grövre missbruksproblematik än männen samt att de 

lider större risk för psykiska problem. Men är det på grund av alkohol, narkotika eller 
läkemedel. Eller kan det vara att de kombinerar det.  
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Enligt en rapport om Sveriges drogutveckling (CAN, 2017) finns det forskning om att 

männen dricker mer alkohol än kvinnorna men att alkoholkonsumtionen minskat över 
tid. Det är ungefär 5,9 % av Sveriges befolkning som är beroende eller missbrukar 

alkohol. Det här motsvarar 285 000 män och 161 000 kvinnor (Ramstedt m.fl. 2014). 
Kvinnornas självrapporterade alkoholkonsumtion utgjorde år 2015 50 % av männens 
konsumtion. Alkoholkonsumtionen har ökat över åren och männen låg på 34 % år 1990. 

Genom studier syns det att männen är överrepresenterade och andelen män var 20 % 
2016 medan kvinnorna var 13 % av alkoholkonsumtionen. År 2004 var det bara 23 % 

som var riskkonsumenter av männen vad gäller alkoholen och 13 % av kvinnorna. Men 
det som syns i rapporten är att risk konsumenterna i åldersgruppen 16-29 år har minskat 
mellan 2004 till 2016 samtidigt som den äldsta åldersgruppen har ökat från 5 % till 11 

% mellan 2004 och 2016. Det som har lägst riskkonsumenter enligt rapporten är de i 
åldersgruppen 65-84 år (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det som även kan ses i 

rapporten är att kvinnornas vårdtillfällen med alkoholdiagnos har ökat med åren. På 90-
talet låg andelarna på 20 % medan det på 2000-talet ligger ett genomsnitt på 23 % 
(CAN, 2017). I narkotikamissbruket anger befolkningen i åldern 16-84 år att cirka 12 % 

har testat cannabis. Det som även ses i rapporten (CAN, 2017) är att det är vanligare 
bland männen än hos kvinnorna och att följande blir mer påtagligt i tonåren eftersom 

skillnaden syns tydligare. Bristen är att inte se några direkta mått över utvecklingen av 
narkotikaanvändandet utan de måste tillförlita sig på uppgifter som kan spegla 
omfattningen och effekterna av missbruket. Det kan ses genom vårdens statistik och i 

kriminalstatistiken. Genom de här källorna syns det att de skett en ökning vad gäller 
narkotikamissbruket under de senaste 10 åren. Det som har hänt är att ökningen av oral 

användning har ökat mest genom narkotikaklassade läkemedel av opiat- och 
bensodiazepintyp. Kvinnorna med tungt missbruk var stabila i de äldre kartläggningarna 
men det var många kvinnor som hade vårdats på sjukhus för sitt narkotikamissbruk 

(CAN, 2017).  
 

1.2.2 Forskning om förebyggande behandling 
 
I en forskningsstudie som utgjordes i USA koncentrerade forskarna sig på att se hur 

förebyggande behandling gjorde påverkan på individer av alkoholproblem. Enligt 
studien uppvisade särskilt kvinnorna ett framgångsrikt resultat när det gällde de 

förebyggande insatserna. Det var alkoholmissbrukare utan allvarligt fysiskt beroende av 
alkohol (Mendoza, 2012). Med det menas att inte uppfylla kriterierna för ett allvarligt 
fysiskt beroende. 

Under en 30 månaders efterbehandling gjordes en uppföljning där de visade sig att 
kvinnor med ett större alkoholmissbruk gjorde en bättre förbättring vad gäller att ta 

avstånd mot alkohol än de kvinnor som var lättare missbrukare. I studien användes en 
hel del kriterier för att utesluta de kvinnor som hade ett gravt alkoholmissbruk långt bak 
i tiden. Det var 145 000 kvinnor med alkoholmissbruk som var med i studien och 

kvinnorna skulle vara fyllda 21 år samt dricka minst 15 standardglas per vecka eller 6 
till flera standardglas två dagar i veckan (Mendoza, 2012). I efterbehandlingen ingick 13 

timmars grupptid där det pratades om alkoholintaget, 7 timmar om livskvalitet med att 
dricka eller inte och 8 boostersessioner 10 veckor efter behandlingen. Enligt studien 
gjordes en utvärdering av kvinnorna var tredje månad i 18 månader efter behandlingens 

slut. De visade att 7,44 % hade varit med på gruppbehandlingen och att 4,99 % hade fått 
booster kontakt efter (Mendoza, 2012). Förbättringarna som syntes under uppföljningen 
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var att kvinnorna visade avhållsamhet mot alkohol, de uppvisade minskningar av 
negativa konsekvenser gentemot alkoholen och att självförtroendet ökade samt att deras 

livsförhållande blev till det bättre (Mendoza, 2012). 
 

1.2.3 Kvinnorna 

  
Missbrukande kvinnor har barriärer att söka hjälp enligt missbruksutredningens 

forskningsbilaga (SOU, 2011b). Det är på grund av att kvinnorna känner skuld, skam 
och rädsla att förlora sina barn eller att de har problem att ordna vård till barnen under 

deras behandlingstid. I forskningsbilagan skriver Haver, Gjerstad, Lindberg och Frank 
(2009) att rädslan för stigmatiseringen hos kvinnorna leder till att de försöker dölja sitt 
missbruk och att det är därför de inte söker hjälp till behandling. Det som är av behov 

för kvinnorna är att missbruket upptäcks tidigt och att det är nödvändigt med tidiga 
interventioner insatser (Haver, Gjerstad, Lindberg & Frank, 2009). 

 
Barry (2010) skriver att ny forskning visar att kvinnorna inte får samma hjälp som 
männen vad gäller deras missbruk. Kvinnorna får inte samma behandling vid 

missbruksproblem och att sjukdomarna inte är desamma. Mattsson (2010) beskriver det 
här som att kvinnornas missbruksproblem kommer i andra hand och deras trauman 

behandlas i första hand. De trauman och sexuella utsattheter kvinnorna är med om visar 
sig i missbruket. Anderberg och Dahlberg (2018) skriver att kvinnorna är fler dubbelt än 
männen som genomgått traumatiska händelser, olyckor eller katastrofer som gör att de 

påverkas av psykiska problem. Det framkommer även att kvinnorna har haft en 
jobbigare barndom och haft större familjeproblem än männen när de var yngre. Enligt 

Mattsson (2010) har kvinnorna helt tappat förmågan att leva ett vanligt liv och vet inte 
hur en vanlig relation ska vara. I Mattsson (2010) står det även att kvinnorna som lever i 
missbruket lever precis som andra kvinnor som inte missbrukar.  Mattsson (2010) menar 

att det inte märks på en kvinna att hon missbrukar utåt. Utan kvinnan missbrukar enbart 
hemma för att allmänheten eller anhöriga inte ska få reda på det. Det som även skrivs är 

att missbruket inte är lika mellan kvinnor och män (Barry, 2010). Barry (2010) 
beskriver baby boom- generationen som föråldrad, det innebär att alkohol och droger 
ökar i högre takt med det nya samhället och i den yngre generationen. Det här är på 

grund av att kvinnorna har en längre livslängd än männen samt att fler yngre som 
missbrukar. Det som är förbryllande enligt Barry (2010) är att missbruket har kommit 

ned i åldrarna. I forskningen visar det att de kommit en trend bland pojkar och flickor i 
åldrarna 12-17 år att använda sig av alkohol, droger och tobak. En stor risk för 
kvinnorna genom den här trenden är att det innebär en ökad risk för sårbarhet. De 

medicinska, psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna kommer öka överlag (Barry, 
2010). Det som krävs enligt Barry (2010) är att försöka vända trenden. Mattsson (2010) 

skriver att makten har en stor del i samhället och att kvinnorna har svårt att få makt på 
grund av könet. Kvinnan ställs i bakgrunden eftersom de anses vara mindre användbara 
och ge mindre vinster än mannen. Kvinnans femininitet är en form av negativt kapital 

enligt Mattsson (2010). 
 

Det som är viktigt är att införa behandlingsinsatser och förebyggande åtgärder enbart för 
kvinnor eftersom missbruket har gått ner i åldrarna bland kvinnor. Det som krävs för att 
kunna behandla kvinnor är kunskap om deras härkomst, kön, socioekonomiska och 

psykologiska problem samt de utvecklingsproblem som kvinnorna har. Mattsson (2010) 
skriver att kvinnor skapar sin könsidentitet med andra kvinnor och att det kan vara det 
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som kan utlösa att kvinnorna tar över drogmissbruket efter männen. Kvinnorna är mer 
mottagliga av effekten av alkohol på grund av att de har mindre vatten i kroppen än 

männen enligt Barry (2010). Resulterar blir att kvinnorna blir mer försämrade av 
alkoholen och att de blir mer sårbara. Deras hälsoproblem ökar och det resulterar i att de 

får ångest, depression, ätstörning, posttraumatisk stress, fobier, självmordstankar med 
mera. Barry (2010) skriver att behandlaren ska respektera varje kvinnas individuella 
livsförhållande och förneka dem i ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Kvinnorna 

börjar ofta enligt Barry (2010) missbruka på grund av traumatiska eller svåra 
livshändelser. Det kan till exempel vara sexuellt eller fysiskt våld, en olycka, en plötslig 

fysisk sjukdom eller problem i familjelivet. Genom en forskningsöversikt av 
programmets inverkan om behandlingsresultat i missbruksbehandling för kvinnor syns 
det att det finns centrala delar som bidrar till positiv utveckling hos kvinnorna. De 

centrala delarna är enligt forskningen enkönade kvinnoprogram eller kvinnogrupper. 
Men det som även var av vikt var intensiteten i behandlingen, den inledande 

behandlingen och eftervården. Det som rekommenderas för kvinnor i deras behandling 
enligt forskningen var att ta hänsyn till barnen, hade en icke fördömande och non 
konfrontativ behandling som innehöll både enskilda samtal och gruppsamtal (Sun, 

2006). Jansson (2010) beskriver kvinnan som är den som sammanhåller familjen och 
skapar en trygghet och kontinuitet i familjen. Funkar inte familjen fungerar inte 

samhället enligt Jansson (2010). 
I Missbruksutredningens forskningsbilaga (SOU, 2011b) står det att psykiska problem 
och psykiska störningar är vanliga bland kvinnliga missbrukare. De kvinnorna som är 

mest utsatta i sociala situationer är ofta sämre än männens samt att kvinnorna är mer 
fysiskt nedgångna när de söker vård. Behandlingsprogrammen som finns innehåller ofta 

inte det kvinnorna behöver. Det som skulle behövas för kvinnorna är individuella samtal 
både för socialt stöd och för att kunna bearbeta sina trauman och känslor av skam och 
skuld, samt att få utveckla kvinnogemenskap i grupp och få stöd i föräldrarollen samt i 

relationer. Det som är bristfälligt enligt utredningen är kunskapen om missbrukande 
flickors och unga kvinnors problematik och behov i behandlingen (SOU, 2011b). Det 

finns många luckor i forskningen om kvinnornas behov av förebyggande och 
behandlande insatser. Enligt utredningen behöver kunskapen förbättras för att kunna 
skilja olika subgrupper åt av kvinnor både avseende ålder, livsstil och de 

samhällsförhållanden kvinnorna ingår i (SOU, 2011b). 
 

1.2.4 Behandling 
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) rekommenderas olika behandlingsmetoder 

vad gäller missbruk eller beroende av alkohol och narkotika. De olika behandlingar som 
rekommenderar är motivationshöjande samtal (MET), kognitiv beteendeterapi (KBT) 

eller återfallsprevention, community reinforcement approach (CRA), social behavior 
network therapy (SBNT) samt tolvstegsbehandling. 
De här olika behandlingsmetoderna har visat bäst effekt vad gäller behandling för 

missbruk och beroende. Men den behandlingen som visat sig vara bäst är enligt 
missbruksutredningen (SOU, 2011a) MET, som är en psykosocial behandlingsmetod. 

Det här är för att den kan vara mer tillgänglig för personer med alkoholberoende. Det 
som gör den speciell är att den har färre behandlingstillfällen än de andra psykosociala 
och psykologiska behandlingsmetoderna, samt att den kan erbjudas i primärvården och 

företagshälsovården. KBT, återfallsprevention och CRA är bättre att erbjuda de 
personerna som har ett missbruk av bensodiazepiner, cannabis, centralstimulerande 
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preparat eller opioder. Det här för att de är psykologiska och psykosociala 
behandlingsmetoder som hjälper till att lindra eller förbättra psykiska problem samt att 

kunna följa behandlingen, påverka motivationen hos personen och att personen håller 
sig drogfri (SOU, 2011a). 

 
Enligt Mattsson (2010) behandlas oftast kvinnorna först för sina psykiska problem och 
att missbruket hamnar i andra hand. Det är på grund av att de haft traumatiska 

erfarenheter som gjort att de har tappat sin förmåga att leva ett vanligt liv och att de har 
svårt att ha vanliga relationer. Mattsson (2010) skriver att kvinnornas missbruk blir utav 

deras traumatiska upplevelser samt de sexuella utsattheter de varit med om. Enligt 
Hedin (2003) är den enkönade behandlingen av stor vikt eftersom den utgör bra resultat 
för kvinnorna i missbruk. De viktigaste delarna i behandlingen är långvarigheten, de 

individuella samtalen som är stödjande och bearbetar samtalen mellan kvinnan och 
kontaktpersonen, kvinnogrupperna och möjligheten att utveckla relationer i sociala 

nätverket i eftervården. Det som utgör centrala delar i kvinnobehandlingen är de 
individuella samtalen med möjlighet att få en nära relation och att kunna bearbeta sina 
trauman samt väninneskap i grupp och fokus på stöd i föräldrarollen och i relationen till 

sina barn (Dahlgren, 1992, De Wilde & Trulsson, 2006). Acceptans och förståelse för 
enstaka återfall är även en stor del i rehabiliteringsprocessen. Det här är för att 

kvinnorna uppmuntras till avgiftning och att de sedan kan fortsätta sin behandling. För 
kvinnorna ger det ökad självkänsla och trygghet (Dahlgren, 1992, De Wilde & Trulsson, 
2006).  

 
Men Trulsson (2003) framhäver i sin forskning att betydelsen för en bra behandling för 

kvinnor handlar om att lyfta fram identiteten hos kvinnorna. Det här görs enligt 
Trulsson (2003) genom möte med andra kvinnor och att moderskapet är en viktig del i 
utvecklingen av deras identitet. Genom att de möter andra kvinnor i behandling har de 

lättare att hitta sin identitet med andra kvinnor samt kunna prata med varandra om sin 
roll som mamma (Trulsson, 2003). Mattson (2010) förklarar identitet som att det är 

något som vi förhåller oss till som är annorlunda och som tydliggör vad vi kan uppfatta 
oss själva som. Identitet speglar vad vi möter och hur vi själva blir i relationer till andra 
samt hur kulturen är runt omkring oss (Mattsson, 2010). Vår identitet förändras i mötet 

med andra och är situationsberoende. Det är enligt Mattsson (2010) vad vi möter och 
hur vi uppfattar oss i vissa situationer. 

 

1.3 Teoretiskt perspektiv 

 
För att försöka förstå kvinnorna i deras missbruk och vad för egenskaper det just finns 

för kvinnorna ska uppsatsen grundas på ett genusperspektiv. Genom att använda 
genusperspektiv kan uppsatsen mer inrikta sig mot kvinnorna genom en behandlares 

erfarenhet och se till vad kvinnorna behöver i en behandling av alkohol- och 
narkotikaproblem. Mattsson (2010) beskriver genus som det sociala och kulturella. Med 
det här kan det tolkas som att manliga och kvinnliga är socialt skapade samt att genus är 

något som är konstruerat av samhället. Genus är även den sociala dimensionen i 
forskning (Mattsson, 2010. Kullberg, 2012). Kön är istället det biologiska som tilldelas 

från livets början och är enligt Mattsson (2010) något som bara blir. Kullberg (2012) 
skriver att genus och kön är svåra att skilja åt men det som skiljer dem åt är att kön blir 
människan tilldelad genom det biologiska medan genus är hur samhället ser på man och 

kvinna. Det här kan vara det vi blir tilldelade i samhället som till exempel vilken 
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position vi får i samhället samt vilka definitioner som personen tar. Begreppet genus 
används ofta för att betona det relationella och föränderliga vad gäller estetik, kroppar 

och makt hos både det maskulina och feminina (Lundberg & Werner, 2016). 
I Missbruksutredningens forskningsbilaga (SOU, 2011b) står det att kvinnorna inte 

förnekar sitt missbruk som männen gör utan att de istället upplever skuld och skam. I 
flera studier har det påvisats att det förekommer könsberoende skillnader mellan 
kvinnor och män i behandlingar och att männens samhälleliga dominans kan påverka 

kvinnor negativt i könsblandad behandling. Enligt Missbruksutredningens 
forskningsbilaga (SOU, 2011b) är kvinnorna underrepresenterade i missbruksvården 

och det behövs fler studier för att kunna mäta skillnaderna av olika 
behandlingsstrategier, det är för att kunna göra behandlingen effektiv för kvinnorna. 
 

I Johnson, Richter och Svensson (2017) står det att männen dominerar över missbruk 
eller beroende av rusmedel och att de är dem som tar störst plats i behandling. Johnson, 

Richter och Svensson (2017) skriver att det varit stark kritik mot könsblandade 
behandlingar för att kvinnorna har gjorts osynliga och att behandlingen utgjordes efter 
männens behov. De traditionella könsblandade behandlingarna ökar risken för att 

kvinnorna ska avbryta sin behandling eftersom de inleder destruktiva relationer med 
manliga klienter och att kvinnorna lättare återfaller i missbruket (Ravndal, 1994). 

Genom 7 studier har det jämförts mellan könsblandade och könsspecifika behandlingar. 
I de könsspecifika behandlingarna visade det sig att de var gynnsammare för kvinnorna 
eftersom de utvecklade minskat missbruk och bättre psykiskt mående medan de 

könsblandade behandlingarna gav olika resultat speciellt om de var könsspecifika 
insatser. Insatserna som gav positivt resultat för kvinnorna var barnomsorg, stöd under 

graviditeten, behandling för enbart kvinnor, särskilda kvinnoaktiviteter samt 
mångfacetterade och innehållsrika behandlingar (Ashley m.fl., 2003).  
 

Men i den hegemoniska maskuliniteten är inte enhetligt männen den överordnade utan 
det kan även vara kvinnorna som är den dominerande (hegemoniska). Den hegemoniska 

är en stor del av delaktighet, den dominerande har underordnande och marginaliserade 
maskuliniteter. Det är oftast männen som är den hegemoniska i samhället (Lundberg & 
Werner, 2016). Trulsson (2005) skriver att genusperspektivet handlar om hur männen 

och kvinnorna förväntas förhålla sig till varandra, det kallas genuskontrakten. Det här 
betyder att människan ser till idealbilden i samhället, socialisationen och hur 

arbetsfördelningen ska vara mellan man och kvinna. Innan ett genuskontrakt upprättas 
byggs det först upp av de två principerna i genussystemet. De här innebär isär hållande 
av manligt och kvinnligt samt en hierarki där det manliga är överordnat det kvinnliga 

(Lundberg & Werner, 2016). Det här kan även ses i den intersektionella 
genuspedagogiken som innebär att fokusera på att kritiskt synliggöra skillnader och 

motverka normer, som skapar ojämlikhet och utanförskap (Lundberg & Werner, 2012). 
Det som dessutom har uppmärksammats är att kvinnorna har blivit sexuellt utnyttjade 
av männen samt att de har inlett relationer på könsblandade behandlingar (Johnson, 

Richter och Svensson, 2017). Genom att se till vad kvinnorna är i behov av behövs det 
ett mångfacetterat behandlingsutbud som erbjuder både grupp och individuell 

behandling, kvinnoinriktad undervisning om föräldrarollen, relationer, sexualitet, 
kroppsuppfattningar och psykiska problem. Det behöver även vara behandling som 
hjälper kvinnorna att bearbeta sina trauman efter fysiska, psykiska och sexuella 

övergrepp de gått igenom (Spak, 2001, Trulsson, 2003b). För kvinnorna är det att 
föredra könsspecifik behandling på grund av deras psykiska sjukdomar, trauman och 
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relationsproblem de genomgått eller har (SOU, 2011b). Att använda genusperspektiv i 
uppsatsen kommer att ge en större inblick av kvinnor i missbruk och vad det är för 

förutsättningar kvinnorna får i behandlingen. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar                                                                        

Syftet med C-uppsatsen är att belysa några behandlares erfarenheter av kvinnors 
förutsättningar att ta del av behandling för alkohol- och narkotikaproblem. De specifika 
frågeställningarna är:  

 
- Finns det specifika aspekter att beakta avseende kvinnor som genomgår behandling för 

missbruksproblem? 
 
- Vad främjar eller hindrar kvinnor att påbörja och genomgå behandling för 

missbruksproblem? 
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2 Metodologiska utgångspunkter   

 
Uppsatsen utgår efter ett kvalitativt forskningsarbete (Bryman, 2011). Det är på grund av 
att det ska ses ur ett genusperspektiv och hur behandlarna reflekterar över kvinnor i 

missbruk, samt vad det står i de vetenskapliga rapporterna från föregående forskning 
som gjorts. Den typen av empiri som gav studien bäst svar på frågeställningarna var den 

kvalitativa forskningsintervjun. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) menar dem att en 
kvalitativ forskning ger klara beskrivningar över den kvalitativa mänskliga världen samt 
att den kvalitativa intervjun ger oss en grundlig kunskap om hur samtal sker i det 

verkliga livet. Enligt Bryman (2011) bygger kvalitativa studier på en forskningsstrategi 
där tyngden ligger i orden. 

 
I Bryman (2011) framkom även att det finns fyra olika traditioner inom den kvalitativa 
forskningen som är:  

Naturalism som är en tradition där strävan efter en förståelse av den sociala verkligheten 
utifrån termer “som den egentligen är” har sin inriktning.  

Etnometodologi är en tradition som har en naturalistisk inriktning där syftet är till att 
förstå hur den sociala ordningen skapas som sedan formas genom samtal och samspel. 
Emotionalism är den tredje traditionen och har sin strävan efter att kunna fånga själva 

insidan av alla erfarenheter och upplevelser som grundar sitt intresse för det subjektiva. 
Den här traditionen har sin inriktning på människans innersta verklighet.                                

Postmodernism är den fjärde traditionen där forskaren är öppen för de olika sätt som 
skapas på den sociala verkligheten. Traditionen lägger även sin vikt på metod samtal 
(Bryman, 2011). 

 
Att använda sig av en kvalitativ forskning kan göras med olika metoder. Ur Bryman 

(2011) framkommer en metod om kvalitativa intervjuer. Den metoden beskrivs i 
litteraturen som olika intervjustilar. För att kunna utföra en kvalitativ forskning utgår 
forskaren från den kvalitativa forskningsprocessen som enligt Bryman (2011) består av 

sex olika steg som är: 
 

1. Generella frågeställningar (forskningsfrågor) som är det första steget och här 
väljer korrespondenten ut de frågeställningar som är inriktade på syftet med ens 
forskning. Vi valde här frågor rörande kvinnor i missbruk och dess problematik.  

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner är nästa steg och i det här 
steget innebär det att forskaren väljer den plats som är mest relevant för 

undersökningen. Val av plats i den här uppsatsen var där olika kvinnor och män 
med missbruk är eller varit placerade för att kunna utvärdera om det fanns någon 
specifik behandling som är endast inriktad för just kvinnor i missbruk. 

3. Insamling av relevant data är det tredje steget i processen och bygger på att 
korrespondenten träffar respondenterna för att kunna skapa en relation med dem 

och få fram den form av data som är relevant för undersökningen. Insamlingen 
av relevant data i uppsatsen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med 
utvalda respondenter. Det här genom att sitta ner och ha en lite längre intervju 

med de utvalda så det kunde samlas in mer data till undersökningen.  
4. Steg fyra i processen är tolkning av data och i det här steget tas den mest 

relevanta data fram. I vår undersökning om kvinnor i missbruksvården har vi 
efter insamlingen av informationen från respondenterna reflekterat och 
summerat all information som inkommit. Sedan har vi fått fram det data som är 
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relevant för undersökningen. Syftet med att ha utfört kvalitativa 
forskningsintervjuer har varit att få svar på den färdigställda frågeställningen. 

Efter att forsknings intervjuerna har gjorts har ett syfte uppnåtts och svaren som 
sökts har kunnat besvaras. 

5. Det femte steget som utfördes i undersökning var att upptäcka eventuella nya 
uppkomna begrepp genom att använda sig av ett begreppsligt och teoretiskt 
arbete. Under undersökningens gång uppkom det inte några nya begrepp som 

kunde användas eftersom alla de viktigaste begreppen användes.  
a) Nästa steg som gjordes i undersökningen utgick från Bryman (2011) där 

nästa steg var 5a och 5b som betyder specificering av den färdigställda 
frågeställningen respektive  

b) Insamling av ytterligare data. När all information var insamlad efter 

intervjuerna och all relevant data var framkommen söktes det efter 
ytterligare information från andra källor och referenser. Det kvalitativa 

forsknings intervjuerna har genomförts med fyra olika respondenter, 
vilka var två behandlingspedagoger, en kurator och en alkohol- och 
drogterapeut. Det har ökat förståelsen och kunskapen om kvinnor i 

missbruksvården som undersökningen riktar sig emot.  
6. Det sjätte steget i undersökningen om kvinnor i missbruksvården var även det 

sista steget i processen, och enligt Bryman (2011) skiljer sig steget inte sig med 
kvantitativa undersökningar. Det som gör stegen jämlika är att i båda ska dess 
resultat från färdigställda undersökningar kunna läsas och förstås av andra nya 

läsare.  
 

I den här samhällsvetenskapliga undersökningen har hela det färdigställda och 
sammanställda resultatet blivit nedskriven och tolkad tydligt. Det här för att öka 
möjligheterna till att nästa läsare kommer kunna få en förståelse, kunskap och tro på 

hållbarheten kring kvinnor i missbruksvården. I undersökningen har det varit viktigt att 
få fram att det färdigställda resultat efter forsknings intervjuerna är framställt av våra 

tolkningar utefter vilken data som valdes att användas. Vilket inte nödvändigt behöver 
tolkas på samma sätt som författarna beskriver det (Bryman, 2011). 
 

Genom att en kvalitativ forskning användes i undersökningen har det utgått från en 
hermeneutisk inriktning. Enligt Patel & Davidson (2011) är hermeneutiken en 

tolkningslära som används som en vetenskaplig inriktning, och den vetenskapliga 
inriktningen innebär att forskaren tolkar, studerar, observerar och försöker förstå sig på 
de grundliga betingelserna för den mänskliga existensen. Enligt Thurén (2007) handlar 

hermeneutiken om den tolkningslära som utgår från den kunskapskällan bredvid ens 
fem olika sinnen av den logiska analysen och dess iakttagelser. De här är igenkännandet 

och empatin. Som en hermeneutistisk forskare i en undersökning närmar sig forskaren 
själva forskningsobjektet subjektivt genom att utgå från sin egen förförståelse vilket 
innebär de intryck, känslor, tankar och kunskap som forskaren har med sig. Den här 

förförståelsen menar Patel & Davidson (2011) inte är något hinder, utan istället en 
tillgång för undersökningen.  
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2.1 Planering och genomförande                                                       

 

2.1.1 Urval                                                                                               
 

Urvalet skedde genom att det först valdes ut vilket område som ville undersökas. I det 
här fallet var det kvinnor i missbruksvården. På det här sättet fick vi fram de generella 
frågeställningarna (forskningsfrågor) som belyser vad vi ville få fram i uppsatsen 

(Bryman, 2011). Nästa steg i urvalet var valet av relevanta platser. När de olika 
relevanta platserna var valda handplockades respondenter som skulle delta i intervjun 

(bilaga 1). 
 
De respondenter som har valt att delta och intervjuats i undersökningen har haft olika 

yrkestitlar som var bland annat två stycken föreståndare på olika behandlingshem, en 
alkohol- och drogterapeut och en kurator inom psykiatrin. Alla respondenter har kvinnor 

som klienter i sitt dagliga arbete och utför därmed arbetsuppgifter som ger behandling 
för just kvinnor. Vårt syfte med att välja de här personerna som respondenter är på 
grund av deras yrkesroller. Med hjälp av deras kunskap i vårt resultat kunde vi få fram 

en bredare och tydligare bild på hur kvinnorna har det i missbruksvården. Vilket ökar 
möjligheten till att nästa läsare ska kunna få kunskap och förståelse kring hur bland 

annat behandlingen ser ut för kvinnorna. Respondenterna som valdes ut för att delta i 
undersökningen blev först informerade om forskningen samt dess syfte. Därefter 
tillfrågades de om det fanns intresse till att delta i följande undersökning för att kunna 

förmedla vidare sina kunskaper och ge svar på våra frågeställningar. Även de 
forskningsetiska huvudkraven var en central aspekt under informationen till 

respondenten innan respondenten gav ett medgivande till att delta. Genom att informera 
respondenten redan vid första kontakt om de forskningsetiska huvudkraven minskade 
risken till att eventuella konflikter eller annat missförstånd skulle kunna uppstå under 

eller efter avslutad undersökning.  
 

Enligt Bryman (2011) ska alltid de forskningsetiska principerna delges till respondenten 
innan kommande intervju. Det här för att kunna säkerhetsställa respondenten på den 
kommande kvalitativa forskningsintervjun och för att den ska kunna gå etiskt rätt till. 

Forskningsintervjun varken bokades in eller utfördes innan respondenten fått all 
information, de forskningsetiska principerna hade belysts och respondenten hade gett 

sitt medgivande till deltagande. Efter att alla stegen hade genomförts bokades en 
intervju in tillsammans med respondenten. En del möten var via telefonkontakt och 
andra intervjuer utfördes på plats hos respondenten. Innan intervjun startade belystes de 

forskningsetiska principerna ännu en gång, för att kunna säkerhetsställa att deltagande 
respondent hade förstått att allting går etiskt rätt till. Efter att intervjun var genomförd 

och avslutad samlades all information in och sammanställdes på annan plats. För att 
kunna avgöra om hur många respondenter som ytterligare behövts i undersökningen 
gick det insamlade materialet igenom och jämfördes med den färdigställda 

frågeställningen.  
Eftersom den färdigställda frågeställningen var semistrukturerad gav det utrymme för 

följdfrågor till respondenten. Frågorna var öppna vilket ökade möjligheten för att 
respondenten skulle kunna ge ett bredare svar på sin fråga. Det ökade möjligheterna för 
oss att samla in mer information till kommande sammanställning av resultatet. Eftersom 

svaren blev bredare framkom även information som inte var relevant för just den här 
studies syfte. Därför var det viktigt att allt insamlat material reflekteras och gicks 
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igenom för att den mest relevanta data kunde sammanställas. Det här för att en fortsatt 
röd tråd skulle kunna hållas genom hela undersökningen. Efter att all data var bearbetad 

och framställd kunde eventuellt nya begrepp eller frågor uppstå. Det fanns möjlighet att 
ta ny kontakt med respondenterna för att kunna få svar eller mer fördjupad förklaring. 

En ny kontakt behövdes dock aldrig tas för nya uppkomna frågor. Efter att resultatet är 
framställt och undersökningen är helt sammanställd och klar ska en kopia till de 
deltagande skickas om de gett sitt medgivande. Den kvalitativa forskningsintervjun har 

varit semistrukturerad där en möjlighet till en öppen dialog var tillgängligt även för 
respondenten (Bryman, 2011).  

 
Övriga referenser som har använts i undersökningen om kvinnor i missbruksvården och 
för att kunna få fram svaren på våra frågor i undersökningen har bland annat varit 

doktorsavhandlingar, studentlitteratur, Socialtjänstlagarna och annan litteratur. Syftet 
till att det används många olika referenser var just för att kunna öka möjligheten till att 

få svar på frågorna i undersökningen. Även i vissa fall kunna styrka redan insamlad 
information för att kunna öka tillförlitligheten på svaren.  
 

2.1.2 Förberedelser 
 

De allra första förberedelserna som utfördes i undersökningen var att få frågeställningen 
färdig och sammanställd innan första kontakten med eventuella respondenter. 
Respondenterna blev sedan informerade om undersökningen och vårt syfte. Även under 

den första kontakten upplystes respondenterna om de forskningsetiska principerna. När 
den utvalda personen fått all information frågades det efter deras medgivande till 

deltagande. Det resulterade i totalt fyra frivilliga respondenter. Vid intervjuerna togs 
den färdigställda frågeställningen med samt en telefon vilket gjorde att hela intervjun 
kunde spelas in och inte bara skrivas ner i anteckningar.  Det här för att öka möjligheten 

till att få ut mer information och data från respondenten eftersom det kan vara svårt att 
anteckna och hinna få ner all information. 

 
Nästa steg var att själva läsa på kring de forskningsetiska principerna både för att kunna 
utveckla dem mer för respondenten, men även för att själv ha kunskapen om de olika 

för att minska risken till att bryta mot några etiska principer. Bryman (2011) menar på 
att ha kunskap om de forskningsetiska principer är viktigt för att kunna försäkra 

respondenten om att allting kommer att gå etiskt rätt till. En annan bra förberedelse som 
gjordes var att ta med en kopia på frågeställning till respondenten för att öka 
möjligheten till att själv kunna följa med mer i frågorna under intervjuns gång samt ge 

utrymme för respondenten att ge en öppen dialog (Bryman, 2011). 
 

2.1.3 Datainsamling 
 
Den metod för datainsamling som användes för den här samhällsvetenskapliga 

undersökningen var kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade och bestod av öppna frågor till respondenterna. De valdes att använda 

och utföras för att öka möjligheten till fler bredare svar som innehöll mer information 
samt för att det gav både respondenten och oss möjligheten för följdfrågor eller andra 
tankar. Enligt Bryman (2011) ska kvalitativa forskningsintervjuer vara 

semistrukturerade med öppna frågor för att en möjlighet till en öppen dialog ska kunna 
finnas. Intervjuerna spelades in efter att ha fått medgivande från varje respondent 
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eftersom det var svårt att samla in all data genom endast nedskrivna anteckningar. Efter 
avslutade intervjuer tillfördes fler referenser som en annan metod till att samla in mer 

information och data. Den andra metoden till insamlingen av mer data var att söka via 
olika litteraturer vilket ökade möjligheten till att få in mer data som var relevant.  Att 

använda sig av fler källor som litteratur eller annan referens menar Bryman (2011) på 
att det är en metod för datainsamling till en undersökning. 
 

2.1.4 Databearbetning 

                                                                                    

Vid bearbetning av allt insamlat material från de olika intervjuerna med respondenterna 
har all information sammanställts. Materialet har lyssnats igenom  efter intervjuns gång 
upprepade gånger tills all den relevanta datan samlats in (Bryman, 2011). Efter att data 

samlades in sammanställdes all nedskriven information som framkom under de olika 
intervjuernas gång. Analysering och insamling av relevant data som belyser den färdiga 

frågeställningen som framkom under intervjuernas gång betonades för att sedan kunna 
sammanställas. Det är viktigt att varje intervju analyseras och sammanställs för att 
kunna få ner all relevant data 

                                                                       
2.1.5 Analys och tolkning                                                                               

 
Efter att all information sammanställts från intervjuerna har informationen i sin tur 
återigen sammanställts och begrundats. I det här steget tolkas och analyseras all den 

insamlade informationen (Bryman, 2011). Genom att analysera och reflektera den 
sammansatta informationen kunde all relevant data för undersökningen framkomma.  

Inriktningen som har använts i undersökningen är den hermeneutistiska inriktningen 
eftersom själva analyseringen grundar sig i att resultatet undersöks utifrån egna 
förförståelser. Den analys vi har valt att utgå ifrån är en narrativ analys och enligt 

Bryman (2011) är den ett tillvägagångssätt av kvalitativ data. Den här analysen belyser 
de berättelser som människor använder för att beskriva händelser. De här förförståelser 

grundar sig i känslor, intryck, tankar samt kunskap och är en positiv metod att kunna 
använda sig av. Eftersom den har ökat både förståelsen och kunskapen av den relevanta 
hårddata. Tillvägagångssättet kan enligt Bryman (2011) användas på data som har 

grundats med hjälp av många olika forskningsmetoder som bland annat 
semistrukturerade intervjuer. Det har även utförts för att kunna öka möjligheterna till att 

underlätta  läsningen inför kommande läsare (Bryman, 2011).                    
                                                                                                  
2.1.6 Forskningsetiska överväganden 

 
Enligt vetenskapsrådet (Bryman, 2011) anses forskningen vara viktig för att 

utvecklingen ska gå framåt både för samhället och individerna i samhället. Enligt 
Forsman (1997) är själva forskningsetiken den centrala delen där samhället och 
vetenskapen möts, och det är inte bara forskarsamhället som påverkas av 

forskningsetiken utan hela samhället utanför berörs även. Ur vetenskapsrådet (Bryman, 
2011) framkommer det fyra olika huvudkrav som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och här beskrivs de 
forskningsetiska principerna. Huvudkraven har som syfte till att kunna ge normer eller 
regler mellan deltagarna i en undersökning och forskaren om det skulle under 

processens gång uppstå några eventuella konflikter.  
De fyra olika huvudkraven beskrivs av Bryman (2011) som: 
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Informationskravet  

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera om undersökningens syfte 
till de som valt att delta i undersökningen, och hur undersökningen kommer att se ut 

och utföras. I det här kravet måste forskaren även informera deltagarna om att deras 
medverkan i undersökningen är helt frivilligt vilket innebär att de har möjligheten till 
att dra sig ur och avsluta deras delaktighet precis när de själva vill. 

                                                
Samtyckeskravet  

Är det andra huvudkravet och det handlar om att alla deltagare över 18 år har sin fulla 
rätt till att bestämma själva över hur sin medverkan ska se ut, redan när informationen 
och undersökningens syfte presenteras av forskaren kan de redan avgöra om vilka 

moment de vill vara delaktiga i. För att få vara delaktig i en undersökning behöver 
respondenten inte vara 18 år utan även alla under 18 år är välkomna att delta, med 

förutsättningarna att den underåriges vårdnadshavare eller föräldrar har lämnat sitt 
medgivande. 
 

Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet handlar om att alla deltagares personliga uppgifter är under 

sekretess, det vill säga att deltagarnas uppgifter alltid behandlas med största möjliga 
konfidentialitet som innebär att inga utomstående av undersökningen får lov att ta del 
av deltagarnas personliga uppgifter. 

 
Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet är det sista av de fyra huvudkraven och handlar om att alla de uppgifter 
och information som samlats in under processens gång ej får användas på något annat 
sätt förutom till forskningens syfte som deltagarna blev informerade om innan 

undersökningen startade. 
 

I den här C-uppsatsen om kvinnor i missbruksvården innehåller det olika kvalitativa 
forskningsintervjuer från bland annat behandlingshem för kvinnor.  Intervjuerna har 
använts som en metod för att samla in relevant information och ge svar på de 

färdigställda frågeställningarna. I intervjuerna har de fyra huvudkraven varit en central 
del redan vid första kontakten med de deltagande respondenterna. Noggrannheten med 

att vara tydliga från första stund kring de fyra olika huvudkrav för respondenten 
minskar riskerna för eventuella konflikter mellan intervjuare och respondent. Om de här 
fyra huvudkrav inte skulle tas hänsyn till och användas som metod i samhällsveten-

skapliga undersökningar kan enligt Forsman (1997) olika vetenskapliga och etiska 
problem uppstå. I undersökningen om kvinnor i missbruksvården har det även både 

varit viktigt att belysa själva undersökningens syfte, belysa hur hela uppdelningen är i 
olika moment eller delar och även har den grundläggande planeringen bibehållits och 
följts. Vid andra förändringar under undersöknings processens gång har respondenterna 

blivit informerade kring de ändringarna. Det är för att även där minimera riskerna för att 
eventuella konflikter mellan korrespondenten och respondenter skulle kunna uppstå, 

men även för att kunna ge respondenten möjligheten till att själv kunna avgöra om de 
vill fortsätta att delta eller avsluta sin delaktighet i undersökningen.  
Forsman (1997) menar på att en annan viktig aspekt i en samhällsvetenskaplig 

undersökning är att redan vid första kontakten (mellan korrespondenten och 
respondenten) ska de tillsammans komma överens om hur respondenten får efter 
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avslutad och sammanställd information använda den. Den här viktiga aspekt har belysts 
i undersökningen om kvinnor i missbruksvården gentemot varje respondent. Det 

innebär att alla deltagande respondenter har blivit informerade om hur den insamlade 
data ska bearbetas och användas. De har även blivit informerade om att deras 

deltagande är fullt frivilligt och att eventuella förändringar kan uppstå under 
undersökningens gång.  
 

2.1.7 Kvalitetskriterier 
 
För att kunna säkerhetsställa kvaliteten på den här undersökningen har  kvalitetskriterier 
använts. Enligt Bryman (2011) är det två olika kriterier som ska uppfyllas. De är 
vederhäftighet och tillförlitlighet och är viktiga för att kunna göra en bedömning av 

olika undersökningar. I undersökningen har två kriterier tagits hänsyn till och använts. 
 

Tillförlitlighet 
Det här kriteriet består av fyra olika delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 
Trovärdighet: 

I det här kriteriet ligger innebörden på tyngdpunkten av olika tänkbara beskrivningar av 
den sociala verkligheten. Där den sociala verkligheten framkommer tydligt när det 
handlar om den aspekten av tillförlitlighet kriterium som handlar om trovärdighet. 

Trovärdighet infaller i en kvalitativ forskning när forskaren kommer fram till vad som 
avgör hur pass acceptabel den är i andra människors ögon. Bryman (2011) menar på 

genom att skapa en trovärdighet i resultaten menas med att forskaren både har 
säkerhetsställt att forskningen har utförts i enlighet med de olika krav som finns. Samt 
att forskaren har rapporterat resultaten till de personer som är del av den sociala 

verkligheten som undersökts för att de ska bekräfta att forskaren har uppfattat den 
verkligheten på rätt sätt. Det har utförts genom att intervjuerna har skrivits ned 

ordagrant efter vad respondenterna har gett för svar på frågorna samt att 
korrespondenten har frågat om den inte förstått svaret på frågan.  
 

Överförbarhet: 
Bryman (2011) menar att eftersom i en kvalitativ undersökning bygger studierna på en 

mindre grupp människor som har vissa gemensamma egenskaper. De här tenderar sedan 
resultaten med ett fokus på det unika sammanhang hos eller betydelsen av den aspekt av 
den sociala verkligheten som studeras. Bryman (2011) menar på att vid beskrivning av 

resultatet ska det göras en fyllig redogörelse eller en mer tät beskrivning. Det är för att 
kunna ge andra personer med en databas som kan vara till hjälp när de ska kunna göra 

en bedömning hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Genom att det i 
resultatet förklarades ordagrant och i detalj vilka respondenter som intervjuats så kan 
andra forskare förstå vad undersökningen syftar till och om den är användbar till deras 

forskning. 
 

Pålitlighet: 
Bryman (2011) menar att forskarna här måste se ur ett granskande synsätt för att kunna 
bedöma en undersökning. Att se ur ett granskande synsätt menas med att forskaren 

säkerställer att det skapas en tillgänglig och fullständig redogörelse av alla delar av 
forskningsprocessen. Efter att alla delar är genomförda kan en kollega granska för att 
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sedan kunna göra en bedömning på kvalitéten på de olika stegen som valts. Det är för 
att kunna förbättra kvalitéten och pålitligheten i den kvalitativa undersökningen. Stegen 

har utförts grundligt för att undersökning ska vara av bra kvalité samt att det tagits hjälp 
av handledare för att läsa och ge synpunkter. 

 
Möjlighet att styrka och konfirmera: 
Bryman (2011) menar att få möjligheten till att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren utifrån kännedomen och vetandet inte kan få en fullständig objektivitet i 
samhällelig forskning. För att försäkra om att han eller hon har handlat i goda avsikter. 

Det betyder att forskaren i undersökningen inte använt sig av egna åsikter eller 
värderingar. Inte heller låtit sina egna värderingar eller teoretisk inriktning påverkat 
varken utförandet eller slutsatserna från undersökningen. I undersökningen har det 

använts ett granskande synsätt för att inte egna åsikter eller värderingar ska uppkomma.  
                                                      

Äkthet 
Bryman (2011) menar att förutom de fyra delkriterier om tillförlitlighet finns det även 
fem kriterier på äkthet. De här kriterierna berör ett antal mer generella frågor om 

forskningspolitiska konsekvenser i allmänheten. De här äkthetskriterierna menar 
Bryman (2011) på att de upplevs ofta som provocerande. Dock har de inte upplevts som 

någon större påverkan i forskningen. I studien kan det ses att det ges en rättvis bild om 
kvinnorna och dess problematik, samhället får en mer klar bild av hur det är för 
kvinnorna samt att det ges en bra förståelse för hur dem har det i missbruksvården. Det 

som inte kan ses är om samhället kan hjälpa kvinnorna mer med deras problematik och 
om det finns några åtgärder för dem. 

 
Rättvis bild: 
Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild på de olika uppfattningar och synpunkter 

som finns med i den gruppen av människor som undersökts? 
 

Ontologisk autenticitet: 
Hjälper den här undersökningen de berörda människorna att komma fram till en mer 
ökad förståelse av sin sociala situation och den sociala miljön som de lever i? 

 
Pedagogisk autenticitet: 

Har själva undersökningen lyckats resultera i att de berörda människorna fått en mer 
fördjupad bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting? 
 

Katalytisk autenticitet: 
Har undersökningen bidragit till att de berörda människorna kan förändra sin situation? 

 
Taktisk autenticitet: 
Har den färdiga undersökningen bidragit till att de berörda människorna fått mer goda 

möjligheter att kunna vidta de åtgärder som krävs? 
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3 Resultat 

 

För att kunna få svar på frågorna gällande kvinnor i missbruk valdes det att ta kontakt 
med en psykiatrisk mottagning, en alkohol- och drogmottagning och två stycken 

behandlingshem för kvinnor i Sverige. Genom att se till den psykiatriska mottagningen 
intervjuades det en kurator eftersom hon har mer nära kontakt med klienterna samt 
kunde se skillnaden mellan männens och kvinnornas missbruk. På den psykiatriska 

mottagningen var klienten där frivilligt eller med stöd av lagen om tvångsvård. Hennes 
uppgift var att kunna vägleda de olika klienterna. Genom kuratorns hjälp fick de den 

vård som de behövde och kuratorn försökte hjälpa dem att se det positiva istället för det 
negativa. Genom kontakt med alkohol- och drogmottagningen intervjuades en alkohol- 
och drogterapeut som hade hand om kvinnogrupperna samt hade enskilda samtal med 

kvinnorna. På mottagningen kom klienterna frivilligt för samtal med en terapeut och 
fick hjälp med att klara sitt liv drogfritt. I behandlingshemmen intervjuades föreståndare 

genom telefonkontakt eftersom de var väl insatta i behandlingen samt mötet med 
klienterna. Genom deras inblick i verksamheten gick det att urskilja längre tillbaka i 
tiden samt se vad det var som hade förändrats under årens lopp och vart samhället stod 

nu. 
 

I uppsatsen har det valts att skriva om varje enhet för sig. Det här är för att kunna förstå 
vad som händer på varje verksamhet samt se vad det finns för likheter som de ser i sina 
behandlingar. Det har valts att skriva behandlingshem A och behandlingshem B för att 

kunna urskilja de åt och se vad varje verksamhet har för svar på frågorna.  
 

3.1 Psykiatriska mottagningen 

 
På den psykiatriska mottagningen jobbar behandlarna med vuxna som är 18 år och 
uppåt. Alla patienter kommer inte från samma kommun utan det är olika Team som de 

utgår ifrån. Patienterna som kommer utanför kommunen kan komma 10 mil därifrån 
eftersom teamet har den radien. 

De kvinnor som inkommer till den psykiatriska mottagningen har enligt respondenten 
barn och familj men det är väldigt olika beroende på situationen de kommer för. 
Kvinnorna som kommer till mottagningen eller avdelningen är oftast där för sin 

ångestproblematik istället för sitt missbruk. Respondenten säger att de är vanligt att 
patienterna har en samsjuklighet gentemot sitt missbruk och att det är den personen 

söker för i första hand. Det kan även vara att patienten har en depressionsproblematik i 
sitt missbruk men det är väldigt olika vad gäller person till person. 
 

3.1.1 Livet innan hjälpen 
 
De kvinnor som kommer till den psykiatriska mottagningen lever ett väldigt stressat liv 
utanför mottagningen och lider av ångestproblematik och depression. Det som har stor 
påverkan på kvinnorna enligt respondenten är stressen som finns i dagens samhälle. Det 

kan vara på grund av familjen hemma, arbetet eller sysselsättningen och det 
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ekonomiska. Respondenten själv uttrycker att har kvinnan familj och barn som inte 
fungerar  blir stress ett faktum. En person kan även framkalla en personlighetsstörning 

och psykisk ohälsa av stressen som finns enligt respondenten.   
 

Psykisk ohälsa är så himla brett men många är nog stressade som jag har 
träffat i alla fall. Det kan vara på grund av familjen hemma, arbetet eller 
sysselsättningen och ekonomiska problem. Det är så himla brett så det är 

svårt att säga exakt, det är så olika liksom. Har du en familj med både barn 
och partner som kanske inte fungerar riktigt så blir det en stress.          

 
Jämförs männen och kvinnorna i deras missbruk är det svårt enligt respondenten att 
svara på det, eftersom hon inte har upplevt någon skillnad. Det respondenten har 

påträffat när det gäller kvinnorna är att de har mycket ångest och depression gentemot 
männen. Männen hamnar mer på mottagningen/ avdelningen för livskris i arbetet samt 

den ekonomiska biten. 
Kvinnorna som respondenten träffat har oftare missbrukat de medicinska preparaten 
men även droger. De som använt sig av droger har inte enbart det problemet utan lider 

även av ångestproblematik, personlighetsstörningar, schizofreni eller liknande enligt 
respondenten. Men det är olika från individ till individ.  

 
3.1.2 Behandling 

 

Hjälpen kvinnorna brukar få när de är inlagda på psykiatriska mottagningen är att de 
brukar få mycket medicinsk hjälp av läkaren och att respondentens mål är att försöka 

samverka med kommunen, försäkringskassan bland annat. Respondentens mål är att 
försöka få patienten delaktig och försöka förstå sammanhanget av situationen de är 
inlagda för. 

 
Psykiatrin generellt så är det mycket mediciner och att man försöker med 

mediciner. Mitt mål i det hela som kurator är att jag ska försöka samverka 
kommun, försäkringskassan bland annat. På det sättet som jag jobbar så är 
det mer att jag tycker att patienten ska känna sig delaktiga och få ett 

sammanhang i den här situationen som de befinner sig i. Jag försöker att få 
med anhöriga men det är inte alla som har någon anhörig. 

 
Respondenten försöker få med anhöriga om de finns några, men det är många som inte 
har några anhöriga, Det för att de blir delaktiga i vad som händer med den inlagda 

patienten.  Sedan försöker även respondenten skapa en god allians med patienten och att 
han ska få känna tillit till henne.  

Respondenten träffar på många patienter när de har ekonomiska bekymmer och problem 
med deras sysselsättning. Respondenten försöker påverka patienten att vilja ta emot 
hjälp men det är inte alla som vill. Det som är viktigt enligt respondenten är att de ska få 

känna en delaktighet när det gäller sitt livsöde och att patienten inte bara ska fokusera på 
det negativa.  

 
 Jag upplever att det är oftast så att många patienter bara fokuserar på 
varför de är inlagda för stunden. Men jag försöker få dem att fokusera på 

det som finns i patientens liv. Jag försöker hjälpa dem att hitta en motivation 
till förändring. Jag tycker det är viktigt att fokusera på det som patienten 
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har i sitt liv. 
 

När respondenten sitter i samtal med patienten kan det vara orsaker som hindrar dem att 
genomgå behandling. De orsaker som kan vara enligt respondenten är att patienterna 

känner en likgiltighet och att de säger att de inte är någon ide att hjälpa dem eller göra 
någonting för att det blir ingen förändring i alla fall. Därför tycker respondenten att det 
viktigaste är att fokusera på det som patienten har i sitt liv och det kan vara 

sysselsättning, familj eller närstående helt enkelt ur ett socialt sammanhang. 
 

3.1.3 Övrigt 
 
Psykiatriska mottagningen försöker samverka med kommunen som har mycket stöd och 

hjälp vad gäller missbruk. Det kan vara ekonomiska situationer som kommunen hjälper 
till med, det är genom en budget- och skuldrådgivare. Det finns väldigt mycket man kan 

göra för att hjälpa patienten med som kan underlätta för dem enligt respondenten. När 
patienten är inlagd på avdelningarna hjälper personalen de mer mot missbruket i de 
akuta läget efter det skickas en remiss till öppenvården eller kommunen.  

 
När patienten är inlagd så är det mot missbruket i det akuta läget man ser 

till och att man sedan remitteras till öppenvården eller kommunen. Så man 
släpper aldrig en patient helt efter. 

 

Respondenten inom psykiatrin tycker att det saknas att låta patienten vara mer delaktig i 
det som sker kring patienten. Det är för att inte patienten bara ska fokusera på mediciner 

när de är inlagda. 
 

3.2 Alkohol- och Drogmottagningen 

 

Åldersgruppen som alkohol- och drogmottagningen jobbar med är just nu i dagsläget 15 
år och upp till 75 år. Enligt respondenten, som är alkohol- och drogterapeut, är det 

väldigt ungt med 15 års ålder och de diskuterar om de ska vara där överhuvudtaget. Är 
väldigt enstaka fall enligt respondenten och i något fall har de haft en klient som varit 
tolv år gammal. Respondenten säger att när de kommer till dem ska de känna en 

trygghet och de kollar alltid att det är lugnt när de kommer och när de går. De brukar 
alltid vara en och en som kommer åt gången och det är för att de ska slippa att träffa 

andra som är där.  
De flesta som kommer till Alkohol- och drogmottagningen kommer från kommunen 
men det finns enstaka fall som kommer utifrån och andra kommuner kan köpa in en 

plats. Det här är för att vi är en större kommun enligt respondenten. Men i dagsläget 
finns det inga fall utifrån att mottagningen är överhopade med jobb. 

 
De kvinnor som kommer har nästan alla psykiska problem enligt respondenten. Det 
brukar vara ångest, depression och sociala fobier. Kvinnorna som kommer till alkohol- 

och drogmottagningen brukar vara sexuellt utnyttjade och det gäller de flesta av 
kvinnorna.  

 
För att kvinnorna ska klara sig i missbruket brukar de ge sexuella tjänster 
och att de brukar vara sexuella övergrepp. De är en jätte tuff värld för dem. 

Många är misshandlade och många använder droger för att stå ut i ett sånt 
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förhållande. 
 

Enligt respondenten är det svårt att nå kvinnorna och de har funderat jättelänge på vad 
det är som gör att de inte når de här kvinnorna. Respondenten säger att människor tror 

att socialtjänsten är de som sätter käppar i hjulet och att Socialtjänsten behöver få ut 
budskapet att de är där för att hjälpa människor och ingenting annat. 
 

3.2.1 Livet innan hjälpen 
 

De kvinnor som kommer till alkohol- och drogmottagningen har de flesta övervägande 
barn och familj, förutom de yngre. Kvinnorna lever väldigt olika innan de kommer till 
mottagningen enligt respondenten. När de väl kommer är de illa däran och det skiljer sig 

ganska mycket från männen. Eftersom kvinnorna kommer mycket senare i missbruket 
eller beroendet och söker hjälp. Respondentens erfarenhet är att de är svårare att få tag i 

kvinnorna. Det kan vara enligt respondenten för att de känner skam och skuld samt att 
myndigheterna skall ta deras barn ifrån dem. 
 

Det jag tycker när jag pratar med kvinnorna är att de har en rädsla för att 
myndigheterna ska ta deras barn. Att de sannerligen har någon sån 

föreställning att vi ska ta deras barn. Och jag tror att det ligger väldigt 
mycket i hos många människor i samhället att man tror att det är så. Sen är 
det skam och skuld tror jag att många kvinnor känner mer än män i alla fall. 

 
Men frågan är när kvinnorna söker hjälp. Enligt respondenten söker kvinnorna hjälp när 

det inte är hållbart längre för dem. Men det finns mycket faktorer som gör att de söker 
hjälp men respondenten tror att den största faktorn till att de söker hjälp är när ingenting 
fungerar längre. 

 
Jag tänker att när det blir ohållbart så söker den hjälp. Jag tror att 

människan är så att när man slår i botten, när man ser att allting rasar 
ekonomin, relationen, kanske får svårt att ta hand om sina barn. Alltså när 
det rasar nästan överallt då tror jag att man söker hjälp men att kvinnor 

väntar väldigt länge innan de söker hjälp. Men det finns så mycket olika 
faktorer men jag tror att det är när ingenting fungerar hemma som man 

söker hjälpen. 
 
Genom att se till de preparaten kvinnorna brukar missbruka enligt respondenten är 

alkohol generellt sett det stora men sen måste utgå ifrån åldern enligt respondenten. De 
yngre kvinnorna använder mer cannabis och de medelålders kvinnorna använder mer 

benzo, mer medicinska preparat.  
 
3.2.2 Behandling 

 
Behandlingen som utförs på Alkohol- och drogmottagningen är enskilda samtal med 

klienten och olika grupper däribland en kvinnogrupp. Det som skiljer kvinnor och män i 
behandling är att kvinnorna har lättare att dela med sig, beskriva hur de känner, visa 
känslor och dela med sig i grupp. Männen håller mer masken och ska vara hårda och lite 

mera macho. "Det tar betydligt mycket längre tid att nå männen än kvinnorna" enligt 
respondenten.  
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Det som jag tycker särskiljer kvinnorna från männen är att kvinnorna har 

lättare för att dela med sig, beskriva hur de känner känslor, dela med sig i 
grupp mycket lättare än män. Många män har masker, de ska vara hårda 

och lite macho sådär så det tar betydligt längre tid att nå männen än 
kvinnorna. Kvinnorna pratar mer om sina relationer, sina barn än vad 
männen gör. Män är lite mer ego och utgår i från sig själva och kvinnorna 

tänker mer ett större sammanhang alltså mer runt om i kring sig själv. 
 

Kvinnogruppen som är på alkohol- och drogmottagningen är två gånger i veckan om de 
vill men sen är det generellt. Respondenten säger att gruppbehandling är kvinnorna lite 
rädd för i början men sen när de väl börjat vill de nästan aldrig sluta. I kvinnogruppen 

brukar de utgå ifrån tolv steg men använder det inte fullt ut. Utan respondenten och hans 
kollega brukar använda en hel del material därifrån. Det finns även en efterbehandlings-

grupp för de som vill gå på efter avslutad gruppverksamhet. 
 
I de enskilda samtalen är de motiverande samtal och återfallsprevention de jobbar med 

på alkohol- och drogmottagningen. I samtalet brukar Respondenten alltid fråga klienten 
vad det är klienten vill ha hjälp med eftersom det inte finns något färdigt koncept när de 

kommer. Men respondenten kan hjälpa till med att föreslå olika delar ur program och att 
de bara kan prata om livet när klienten har svårigheter med det. 
 

Respondenten tycker att gruppbehandling är det som hjälper kvinnorna att komma ur 
sitt missbruk eftersom de inte känner sig ensamma utan att det är många människor som 

har det likadant och att när kvinnorna inser det blir det lättare. För när klienten kommer 
till en behandling kan det vara att klienten bara tror att det är bara den som har det såhär. 
I grupp kan det vara att de andra i gruppen tycker likadant och att det blir något häftigt 

av det enligt respondenten. Kvinnorna stärker varandra i gruppbehandling och delar 
med sig mycket mer än vad männen gör samt att de vågar spegla varandra. 

  
 Jag tycker att grupper är helt fantastiskt. Att man inte behöver känna sig 
ensam utan det är många människor som har det likadant som jag har det. 

Att när man inser det så tror jag att det blir lättare på något sätt. För ibland 
så kommer man till en behandling och tänker det att det är nästan bara jag 

som har det såhär. Och sen när man är i en grupp så oj här sitter Stina och 
Lisa och dem känner och tycker och har samma problem precis som jag. 
Det blir något häftigt av det. Kvinnorna stärker varandra och de har mycket 

mer att dela med sig, de vågar spegla varandra. Kvinnorna binder snabbt 
band med varandra och kvinnorna har lättare att uttrycka sig samt har 

lättare för samtal och att lyssna. 
 
Det som hindrar kvinnorna att genomgå en behandling är skuld och skam, rädsla att 

förlora barnen. Att de skall bli omhändertagna och att de tror att de aldrig ska få se sina 
barn igen. Istället för att tänka att nu behöver jag hjälp för att kunna ta hand om mina 

barn enligt respondenten. Socialtjänstens uppgift är att barnen ska tillbaka till sina 
biologiska föräldrar om det är möjligt. Men i väldigt extrema fall är det enligt 
respondenten nödvändigt att kvinnorna bryter sin kontakt med sina barn för att det ska 

bli bra för både barnet/barnen och kvinnan. "Vår uppgift är inte att barnen och föräldern 
ska bryta sin kontakt med varandra utan vi ska hjälpa till så att familjen fungerar" enligt 
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respondenten. 
 

De kvinnorna som inte har barn är det skuld och skam som hindrar dem från att komma 
till behandling enligt respondenten. Respondenten tror att det är den gamla stämpeln 

som ligger kvar att kvinnor inte ska till exempel oj oj oj dricker du eller drogar du. De 
får en värre stämpel än vad männen får. 
Kan vara att samhället utgår ifrån mannens behov och att de även ska aktualisera den på 

kvinnan. Det kan ses i sjukvården eftersom de utgår efter männens hjärtinfarkt och inte 
kvinnans. Mannen är generellt normen för behandling också tror respondenten. Utan att 

samhället tittar på vad kvinnorna skulle behöva.  
 

Det som jag tror hindrar kvinnorna till behandling är att det ligger kvar 

"kvinnor ska inte" på nåt sätt. Alltså man får den onda stämpeln på sig att oj 
oj oj dricker du eller drogar du oj oj oj. Dom får alltså en värre stämpel på 

något sätt än vad män får. Det är min teori men jag tror att det är så 
 

3.2.3 Övrigt 

 
Det respondenten saknar är ett behandlingshem för kvinnor i kommunen. "Männen är 

normen jämt och ständigt" säger respondenten. Respondenten tror att lägger man upp 
det på ett bra sätt kan de nå kvinnorna och det resulterar i att kvinnorna förstår att de 
kan hjälpa dem.  

 

3.3 Behandlingshem för kvinnor 

 

3.3 Behandlingshem A 

 
På behandlingshem A arbetar personalen med föräldrar och barn. Det är barnens ålder 
de utgår ifrån och det är från 0-15 år gamla. Föräldrarna kan vara i vilken åldersgrupp 

som helst enligt respondenten men den yngsta de har haft har varit 17 år gammal. Alla 
som kommer till behandlingshemmet kommer inte från samma kommun och det är inte 

alla som kommer för missbruksproblem. Kriterierna för att bo på behandlingshemmet är 
att  de har barn eller är gravida enligt respondenten. 
 

"De kvinnorna som kommer till behandlingshemmet kommer för sitt missbruk men sen 
är samsjukligheten mer regel än ett undantag" enligt respondenten. Det brukar alltid 

finnas någonting annat bredvid missbruket enligt respondenten. Antingen ångest, eller 
någon diagnos att kvinnorna börjar självmedicinerar, många har själva växt upp under 
liknande förhållanden, kvinnorna har varit utsatta längst vägen och de händer saker. 

"Kvinnorna är oftast mer utsatta i de här kretsarna och de umgås inte med schysta killar. 
De har blivit våldtagna och de händer saker" enligt respondenten. Respondenten säger 

även att det är vanligt att kvinnorna ger sexuella tjänster i missbruket för att få tag på sin 
drog och för att de ska överleva i missbruksvärlden. 
 

3.3.1 Livet innan hjälpen 
 

Det kan se olika ut enligt respondenten innan de kommer till behandlingshemmet. Oftast 
är de att de har haft en kontakt med Socialtjänsten innan de kommer och att 
Socialtjänsten har gjort en bedömning att de behöver just behandlingshemmet som 
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insats.  Enligt respondenten är det oftast att de inte vet mycket hur kvinnorna levt innan 
de kommer. Det är på grund av att vissa av kvinnorna har varit i Socialtjänstens rullar 

sen de själva var barn därför är de uppväxta under samma förhållanden. Socialtjänsten 
har haft ganska bra koll på de men ändå har de lyckats hamna i ett eget missbruk och 

skaffat egna barn enligt respondenten. Då har Socialtjänsten en akt som är två meter 
bred och ibland har de det inte alls då de kanske har flyttat mellan olika kommuner, då 
har man inte alls samma koll. 

 
 Vi fick in en som var grav missbrukare som gick på LARO-programmet och 

de Socialtjänsten placerade henne för egentligen var för skydd för hennes 
före detta man och sen under tiden hon bodde här framkom det i vilket 
behov av stöd hon hade och så. Så det var väl bra. Det hade Socialtjänsten 

mycket nytta av men de trodde naturligtvis att problemen inte var så 
omfattande som vi såg att de var. 

 
"Socialtjänsten har kanske inte de insikterna som behandlingshemmet får när de bor hos 
dem tjugofyra timmar om dygnet" enligt respondenten. "Så vi ser på ett helt annat sätt. 

Vi ser naturligtvis mycket mer på tjugofyra timmar om dygnet i flera dagar i rad än 
socialtjänsten gör då de har en timmes hembesök".  

Enligt respondenten är det svårt att svara på frågan om det finns något som skiljer 
kvinnor och män åt när det gäller missbruket eftersom de precis har startat upp en del 
för män och de inte har haft några män som missbrukat än. Men det som respondenten 

ser är att missbruket och den psykiska ohälsan går hand i hand med varandra. 
Respondenten menar att det är mer en regel än ett undantag och att ångest 

problematiken finns där med. Det finns alltid något annat vid sidan av missbruket 
antingen ångest eller någon diagnos av något slag som gör att "jag" själv medicinerar, 
många har själva vuxit upp under liknande förhållanden, varit utsatt längst vägen och 

det skapar att "jag" inte mår bra enligt respondenten. Kvinnorna är oftast mer utsatta än 
männen i missbruksvärlden enligt respondenten. "De har blivit våldtagna och det händer 

saker samt att de ger sexuella tjänster för att få tag på sina droger", respondenten. 
 
De vanligaste preparaten som kvinnorna brukar missbrukar enligt respondenten är 

precis allt de får tag i men sen kanske personen har en älsklingsdrog eller vad som 
föredras. Men de respondenten kan se är att kvinnorna går på receptbelagda mediciner 

som de missbrukar.   
 
Skillnaden mellan män och kvinnor är att kvinnor har mycket mer att förlora. Att vara 

kvinna och missbrukare är att förlora hela sin identitet. En mans missbrukarpersonlighet 
går i linje med att det är manligt. Det är manligt att vara bråkig och stökig så desto mer 

han går in i sitt missbruk desto manligare blir det.  
 

I missbruket har man så mycket mer att förlora på när man är kvinna i 

missbruket. Man förlorar hela sin identitet. Man är misslyckad som kvinna 
och du tappar hela din personlighet, det gör att skammen blir så mycket mer 

för kvinnor än vad det blir för män.  
 

Det gör att skammen blir mycket mer för kvinnor än vad det blir för män. Så steget blir 

naturligtvis mycket längre till att få hjälp. Det finns en anledning till varför de rent 
fysiologiskt är lättare för kvinnor att bli alkoholmissbrukare än vad det är för män. Vi 
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har lättare att bli det men det är fler män som är alkoholmissbrukare än kvinnor enligt 
respondenten. Det säger ändå någonting så rent krasst så borde statistiken vara det 

omvända. Men steget för en kvinna att bli missbrukare är minsann längre ifrån för att vi 
har andra normer att förhålla oss till än vad männen har. Så nånstans där behöver tabun 

brytas redan från starten. De behöver man jobba med och de är sådana saker vi behöver 
titta på i behandling också. Enligt respondenten behövs det jobbas mer för kvinnorna 
och speciellt att hjälpa dem mot sitt missbruk än att bara försöka hjälpa dem att hitta sin 

kvinnlighet. 
 

3.3.2 Behandling 

 

Behandlingen som finns på behandlingshemmet är KBT-inriktad och sedan gör 

personalen en bedömning utifrån vad de tror är lämpligt för klienten. De 
behandlingsinsatser som finns mot missbruket är KBT-terapi, CRA, Craft (mer inriktat 

till anhöriga). 
Oftast går de lite hand i hand enligt respondenten eftersom de anhöriga kan ha haft ett 
eget missbruk eller har ett missbruk. De är både gruppbehandling och enskilda samtal 

behandlingshemmet har. De personer som är inkopplade till behandlingshemmet är en 
egen psykiatri läkare, sjuksköterska som är inriktad mot psykiatri, ett gäng konsulter, 

KBT-terapeuter, psykologer som hjälper de med utredningar om det behövs och 
familjeterapeuter. Enligt respondenten har de lyxen att koppla in det de tycker att 
klienten behöver. Det händer att de har trepartssamtal mellan mamman och 

barnet/barnen.  
Det som är speciellt när de gäller kvinnorna i behandlingen är att det finns ett barn att ta 

hänsyn till. Behandlingshemmet ser till att hela familjelivet funkar och att de ser mer till 
barnet i första hand.  
 

Det är barnets bästa vi utgår ifrån men vi ser också till kvinnan. Så vårt 
huvudfokus är barnet. Sen vill vi gärna hjälpa kvinnan men ser vi att hon 

inte klarar av eller så är det barnets bästa som går först. 
 

Det som hindrar kvinnorna från behandling är om de har ett dåligt mående. Eftersom 

kvinnorna lägger fokus någon annanstans än på sig själv för de är enklare. Det är mer 
specifikt om kvinnan har en personlighetsstörning enligt respondenten. Det som hjälper 

kvinnorna att behålla sin drogfrihet enligt respondenten är deras egen motivation. Det 
finns inget annat enligt respondenten. 
 

Vet inte hur många gånger vi har suttit och slitit oss gråhåriga för att vi så 
gärna vill hjälpa till. Vi vänder och vrider, man vill göra det här, om vi 

testar det här istället skulle det kunna funka och det är ingenting som 
hjälper för hon vill inte. Hon har inte motivationen och då kan vi stå här och 
chatta oss blå för de kommer inte hjälpa. Så någonstans måste den inre 

motivationen/ egna motivationen finnas. Man måste se att de finns större 
värden att vara nykter än att inte vara det. 

 
Det finns en del kvinnor som avviker men det är svårt eftersom de är placerade av 
socialtjänsten. Det finns de kvinnor som kommer tillbaka för en ny behandling efter de 

har avvikit från behandlingen. 
I behandlingen tittar de på hela människan och behandlar både missbruket och 
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samsjukligheten som finns. En behandlare behöver jobba med hela människan enligt 
respondenten. 

 
3.3.3 Övrigt 

 
Enligt respondenten försöker samhället pressa in dem i den mallen vad en kvinna är att 
du ska hjälpa till att städa, tvätta, diska, sköta ett hushåll. Det är dom behandlings 

bitarna som lärs ut i ett behandlings format. Istället för att hitta sig själv igen, vad är det 
jag vill, vad är mina värden, vad är jag intresserad av.  

Respondenten tror att får kvinnorna välja på psykisk ohälsa och ett missbruk väljer de 
psykiskt labil på grund av att är mindre skambelagt än ett missbruk i kvinnornas värld. 
 

Det som saknas på behandlingshemmet enligt respondenten är mer av anhörig biten. "Vi 
vet att det är viktigt med ett starkt nätverk och att det är otroligt viktigt för en nykterhet 

övertid om personen ska lyckas på hemmaplan. Då behöver kvinnan ha byggt upp ett 
bra nätverk" enligt respondenten. De tittar just nu på hur det här ska utformas. 
 

3.4 Behandlingshem B 

 
I behandlingshem B arbetar personalen med kvinnor med missbruksproblematik och 

åldrarna är 18 år och uppåt. Behandlingshemmet tar emot SOL placeringar, LVM och 
kontraktsvård på behandlingshemmet. Kvinnorna som kommer till behandlingshemmet 
är inte från samma kommun utan det är väldigt utspritt enligt respondenten. De kommer 

från hela landet och behandlingshemmet har avtal med mer än 150 kommuner och 
Kriminalvården. 

Enligt respondenten är det väldigt många som inte har kontakt med sina barn eller familj 
när de kommer till dem. Det är oftast för att pappan till barnen inte finns med i bilden 
eller bor barnen hos pappan. Det är väldigt ovanligt med en kärnfamilj när de kommer 

till behandlingshemmet enligt respondenten. De kvinnorna som kommer till 
behandlingshemmet har väldigt många av dem barn. Det är ganska många av kvinnorna 

som inte har vårdnaden om sitt/ sina barn när de kommer till behandlingshemmet. Det är 
på grund av att de kommer i så dåligt skick eller att de inte kan ta hand om sina barn 
enligt respondenten. 

 
Kvinnorna som kommer till behandlingshemmet är de som Socialtjänsten har utrett 

behöver komma på behandling. Behandlingshemmet ser aldrig när kvinnorna söker 
första hjälpen för sitt missbruk. Många av de kvinnor som kommer till 
behandlingshemmet har tagit överdos eller kommit in på grund av jättemycket 

orosanmälningar. Eftersom det kommit in mycket orosanmälningar öppnar de en LVM-
utredning. De är ofta illa däran när de kommer till behandlingshemmet enligt 

respondenten. 
 
Utav de kvinnor som kommer till behandlingshemmet har de flesta psykiska problem 

enligt respondenten. Väldigt många har ADHD eller ADD, någon slags 
personlighetsstörning har många. Men där vet man inte om de har varit i missbruk eller 

hur har man vägt det. Många gånger står det i akten eller de har fått reda på att det är 
någonting. Bipolär är ganska vanligt, en hel del kvinnor som har borderline kommer till 
behandlingshemmet, samt många som har tvångstankar, ätstörningar, beteendemässiga 

och psykiska symptom vid demens (BPSD). Dom kommer till oss när de är längst ut i 
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skyddsnätet. När de håller på att trilla utanför som man säger. Det är då de kommer till 
oss, när det gått allra längst. De är dem som har mest komplex problematik. De som 

kommer har dessutom väldigt mycket panikångest och sen svårigheter från början då 
men det är sådant vi jobbar med också och sådant man kan lösa genom att bli drogfri 

och få lugn och ro och struktur. Behandlingshemmet behandlar både missbruket och de 
psykiska problemen enligt respondenten. 
 

3.4.1 Livet innan hjälpen 
 

Innan kvinnorna kommer till behandlingshemmet kan det vara att företag placerar dem 
på behandlingshemmet på en rehabilitering. Det kan vara en kvinna som har bostad, 
barn, ett någorlunda socialt nätverk och har ett jobb enligt respondenten. Kan vara en 

kvinna utan bostad som levt så i många år och levt hos olika män för att de fått tak över 
huvudet och fått droger. Kan vara kvinnor som bytt förhållande väldigt ofta och många 

kvinnor har bytt män väldigt ofta enligt respondenten. 
 
Orsaken till att kvinnorna börjar med missbruket enligt respondenten är att de 

självmedicinerar sig själva enligt de klienter respondenten har träffat. Det brukar vara på 
grund av ångest, trauma, eller att de tro sig ha en diagnos som inte blivit utredd av 

läkare. De här diagnoserna kan vara ADD, bipolär, borderline eller ADHD. Men 
missbruket kan även börja med att kvinnan har träffat en pojkvän som missbrukar, det är 
därför de går den vägen enligt respondenten. 

Det som skiljer kvinnorna från männen i missbruket är enligt respondenten att 
kvinnorna är betydligt mer utsatta än männen. Kvinnorna har ett mer destruktivt 

missbruk som de gör mot sig själva. De utsätter sig för mer prostitution och de säljer sig 
för att få droger och de gör oftast inte männen enligt respondenten. Männen har de mer 
kriminella beteendet enligt respondenten.  

 
En del av kvinnorna som kommer har bott hos olika män för att få tak över 

huvudet och få tag på droger. Många av kvinnorna har bott runt hos olika 
män väldigt ofta. Kvinnorna säljer sig för att få droger och låter männen 
utnyttja dem för att få tak över huvudet och få droger och lite mat. 

 
Kvinnorna döljer sitt missbruk enligt respondenten för att komma undan skuld och 

skam. Det kvinnorna även gör är att de skyddar sig in i det sista. Det är för att de är 
rädda att de ska bli av med sina barn samt att nära anhöriga ska få reda på missbruket. 
Det är på grund av att inte få stämpeln enligt respondenten.  

 
En kvinna döljer det mycket mera på grund av skuld och skam. Har man 

barn då eller så ska inte en kvinna missbruka på det viset. Man skyddar 
kanske in i det sista så inte ens barn ska bli omhändertagna, så inte familjen 
ska få reda på det att man inte ska få den stämpeln. Mycket handlar om 

barnen för de som har barn att man in i det sista försöker undvika att 
barnen blir omhändertagna. 

 
Det vanligaste kvinnorna missbrukar enligt respondenten är alkohol tillsammans med 
annat. Det behandlingshemmet har sett mycket av är amfetamin just nu men även benzo, 

cannabis och alkohol. Alkohol är en stor del tillsammans med något av de andra 
preparaten enligt respondenten.  
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3.4.2 Behandling  

 
I behandlingshemmet jobbar de utifrån två grunddelar och de är enligt respondenten 12- 

stegs modellens tre första steg och KBT. Stegen handlar mycket om att erkänna sitt 
missbruksberoende och kan retirera och be om hjälp. Gentemot det har de KBT 
terapeuter som jobbar mycket med individuella samtal som handlar mycket om trauman, 

ätstörningar och allt som en kvinna varit utsatt för enligt respondenten. KBT-samtalen 
är mycket för den här biten med problematiken som ligger vid sidan om missbruket som 

oftast följer med det enligt respondenten. KBT terapeuterna jobbar även med 
gruppterapi och där handlar det mycket om att jobba med självkänsla och de bitarna 
kring det. Sen finns det en tjej som jobbar med den sociala planeringen kring tjejerna. 

Hon hjälper dem att ta sådana kontakter som inte har blivit av. Det gäller kanske sitt 
umgänge med sitt barn, ekonomi, bostad, allt sådant som man har sopat under mattan i 

sitt missbruk som man inte orkat ta tag i enligt respondenten.  
Sen sätter vi hälsa och fysiskt mående mycket i fokus då vi håller på med friskvård.  Vi 
åker till simhallen bland annat. Mycket för att våga bli vän med sin kropp och våga visa 

sig i en bikini och våga göra saker bland andra människor. Vi håller på med yoga, har 
ett eget gym, vi bor nära ridskola där de kan vara om de vill och de har möjlighet att ha 

med sitt husdjur till oss enligt respondenten. Vilket kan vara väldigt positivt då det kan 
vara den enda vännen man har, det kan vara hund eller katt eller kanin. Vi har mycket 
promenader, pratar om kost och vad det gör med ens mående. Det är många bitar 

parallellt så det är som ett smörgåsbord enligt respondenten. 
 

Framförallt så är det många av de här tjejerna som har ätstörningar också.  
Så det här med kost jobbar vi jättemycket med. Vad kan man äta? och hur 
ska man äta? Hur förhåller man sig till mat?   

 
Vi försöker hitta lite vad det är de här kvinnorna vill ha enligt respondenten. Vi gör 

dessutom reflexologi på tjejerna. Det har med kroppskontakt att göra och sådant. Har 
även en som är utbildad massör som ibland erbjuder massage. Vi försöker hitta delar för 
att kvinnorna ska hitta ett nytt intresse som man kan göra sen när man kommer hem, 

men även det här med mycket kroppskontakt och den delen enligt respondenten. 
 

Det som hindrar kvinnorna att genomgå en full behandling är om kvinnorna går in i en 
relation när de är i behandling eller att kvinnorna redan har en relation sedan tidigare 
enligt respondenten. 

 
Många av de här kvinnorna har använt sig själva och sin femininitet och 

kvinnliga kvot mot killar. De vet hur man ska utnyttja det och har svårt att 
sätta gränser. Och det har vi sett att då blir man kär väldigt lätt och man 
beter sig därefter. Man tappar sig själv och lägger fokus på den mannen 

istället. 
 

Det har vi sett att kvinnorna blir kära väldigt lätt och de beter sig därefter. Får de lite 
bekräftelse är de dökär och så är kvinnan inne i ett förhållande och så drar den killen 
istället från behandlingen enligt respondenten. Kvinnorna lämnar mer ofta behandlingen 

om de går in i en relation. De tappar mer fokus på sig själva och lägger mer fokus på 
den här mannen istället.  
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De är få tjejer med samsjuklighet som inte har kunnat fullfölja sin behandling på grund 

av sin diagnos enligt respondenten. De är väldigt ovanligt och de är om man går in i 
psykos som även är när man börjar bli nykter eller drogfri. Annars är det om man har en 

bipolär sjukdom eller om man har ADHD eller alla de här bitarna. Dom jobbar vi med 
samtidigt och man får medicinera när man är oss hos. Det får man inte på alla 
behandlingshem enligt respondenten.  

 
De kvinnorna behöver för att klara sig från sitt missbruk är enligt respondenten att de 

behöver ge sig själv tid, det får inte gå för snabbt, de behöver stärka sin självkänsla och 
börja kunna säga ifrån. Det är en viktig del annars är det lätt att falla tillbaka enligt 
respondenten. Annars kan det vara att folk som börjar dra i en och tala om vad kvinnan 

ska göra och sådant. Sen kan jag säga att bara få vara med kvinnor får kvinnorna att 
tänka lite annorlunda det blir inte så mansdominerat i deras värld. Respondenten tror att 

det är väldigt bra. Vi ser det på hur kvinnorna släpper gardet.  
 

Bara få vara med kvinnor under en tid får kvinnorna att tänka lite 

annorlunda. Det blir inte så mansdominerat i deras värld. Jag tror att det är 
väldigt bra. Vi ser det på hur man släpper gardet. Man kommer dit 

jättesminkad och de är det ena med det tredje. Efter några veckor går man i 
Foppa tofflor, håret i en tofs, man behöver inte sminka sig för man 
acceptera sig som man är och där börjar också självkänslan. För 

självkänslan är en jätteviktig del och tid är en viktig del. Att få behandling 
på 2 månader är ganska lönlöst när man knarkat i 15 år. 

 
Respondenten säger att självkänslan är en jätteviktig del och tiden är en viktig del för 
kvinnorna. Att få behandling på två månader när de knarkat i femton år är ganska 

lönlöst enligt respondenten. Sen är de mer svårare att jobba med kvinnorna än männen. 
Männen är mer raka medan kvinnorna är mycket mer invecklade. Kvinnorna är inte 

öppna utan vi får jobba hårdare för att nå dem. Men har man kunskapen så vet man 
också hur man ska jobba för att nå dem enligt respondenten. Vi är jättenoga med att det 
ska vara en lugn miljö, lugn personal, att de ska känna sig oerhört trygga med oss. 

Känner man sig trygg så är det då man börjar öppna upp sig.  
 

3.4.3 Övrigt 

 

Det speciella som kvinnorna behöver enligt respondenten är att kvinnorna behöver mer 

av vissa delar medan männen behöver lite mindre. Respondenten tror inte att det är 
mycket som särskiljer kvinnorna mot männen. Men det som behöver tittas på mer hos 

kvinnorna är deras utsatthet som dom varit med om i missbruket och innan. Det kanske 
ser annorlunda ut om man jobbar mycket med det. För de här stora kraftiga killarna med 
tatueringar upp över halsen har också ganska låg självkänsla och mår väldigt dåligt 

inombords. Det är mycket som är sig likt mellan kvinnorna och männen enligt 
respondenten. Sen är det de här med barnen men det är lika hemskt hos männen, om 

man säger att de inte får träffa sina barn eller att de blivit av med kontakten med sina 
barn.  
Det behövs enligt respondenten mycket mer uppsökande verksamhet för kvinnorna i 

missbruket och att det är folk som kan det här. Hur är det att leva som ensam kvinna och 
varför det är svårt att lämna männen. Alltså att behandlaren har kunskaper om bland 
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annat våld i nära relationer som tillhör ett missbruk i stort sett för kvinnor. Att man 
försöker fånga upp de här kvinnorna mycket tidigare och inte bara när Socialtjänsten 

utan sjukvården, skolor utan alla runt omkring. Så att det inte går så här långt enligt 
respondenten. "Det är ett oerhört mänskligt lidande och man blir av med sina barn".    

  
Respondenten säger att behandlingshemmet alltid saknar något. Vi skulle vilja göra 
snickarverkstad hos oss för dom som inte klarar av att vara mycket i behandling som 

mår så oerhört dåligt. För de som behöver göra mera händiga saker. För alla är det inte 
att sitta och gå i behandling utan de behöver göra mer händiga saker som terapi och 

sådant enligt respondenten.  
Sen har vi utvecklat jättemycket oss hos, jag är nöjd med det vi har idag. Vi har fått ihop 
ett jättebra koncept med olika delar. När jag började var det bara 12-steg nu har vi 12-

steg, KBT både individuellt och i grupp, social planering, mindfulness och yoga, 
massage och sådant. Jag känner att vi verkligen har hittat rätt med det här vad kvinnor 

vill ha. Jag har frågat väldigt mycket vad det är de saknar och lyssnat på vad de har sagt. 
Sen vill man alltid bli bättre hela tiden, respondenten. Kvinnorna ligger mig väldigt nära 
hjärtat. 

 

3.5 Sammanfattning 

 

Med hjälp av att se till vad respondenterna har svarat angående kvinnor i 
missbruksvården syns det att det finns mycket likheter. I frågan hur det var för livet 
innan kvinnorna sökte eller fick hjälp till behandling syns det att respondenterna har 

svarat uppskattningsvis likadant. De beskriver att vissa kvinnor lever i en misär enligt 
respondenterna men att de inte visar det för allmänheten. När kvinnorna söker hjälp är 

de oftast illa däran, eftersom de kommer senare i missbruket gentemot männen, samt att 
de söker hjälp när inget fungerar för dem. Kvinnorna lever under stor press på grund av 
stressen från samhället det är för att de har andra normer de ska förhålla sig till och att 

de skyddar sig från att få en stämpel. De känner även en stor skam och skuld som de 
håller inombords det är för att de är rädda för att myndigheterna ska ta deras barn ifrån 

dem. Det resulterar i enligt respondenterna att kvinnorna lider av ångest, depression och 
trauma som de försöker lindra med att självmedicinera sig själva. Men det som är 
oroväckande är att kvinnorna lever under stor press från mannen som utnyttjar dem 

sexuellt och att kvinnorna lever ett destruktivt liv som innebär att de själva säljer 
sexuella tjänster för att få ihop pengar till sin drog. Kvinnorna skiljer sig från männen i 

missbruket eftersom de har mer att förlora samt att de är rädda för vad deras anhöriga 
och samhället ska säga. Respondenterna säger även att kvinnorna känner sig nedtryckta 
av mannen men vågar inte gå emot dem och att kvinnorna flyttar runt till olika män för 

att få någon bostad. Det respondenterna även säger i intervjuerna är att de flesta av 
kvinnorna har barn och att de lever ett vanligt liv. Kvinnorna försöker leva så för att inte 

andra människor ska se att de missbrukar olika preparat. De kvinnorna mest brukar 
missbruka är receptbelagd medicin men även alkohol och droger är en stor del. 
Respondenterna säger att behandlingen behöver hjälpa kvinnorna mer mot missbruket 

än deras kvinnlighet. 
 

Frågan som ställdes till respondenterna när det gällde behandlingen såg lite olika ut. 
Den psykiatriska mottagningen hjälpte mer till med den medicinska hjälpen men även 
att hitta motivationen till förändringen hos kvinnorna. Genom att se till de övriga 

respondenterna hade de enskilda samtal med kvinnorna som även kuratorn inom den 
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psykiatriska mottagningen hade men de andra hade redan hittat en motivation hos 
kvinnorna till förändring. I de enskilda samtalen var det motiverande samtal (MI), 

samtal om återfallsprevention, KBT-terapi men även lite 12-stegs inriktade samtal. Det 
som var av stor vikt enligt respondenterna i en gruppbehandling var att det bara var 

kvinnor. Det gjorde att kvinnorna öppnade upp sig mer och att de kände att de var fler 
som dem.  Kvinnorna släppte gardet och kunde vara sig själva, kvinnorna kunde se ut 
som de ville och var inte uppsminkade. Enligt alkohol- och drogterapeuten stärkte de 

varandra genom att de hade det lättare än männen att uttrycka sig samt att kvinnorna 
hade det lättare att samtala och lyssna på varandra. Kvinnorna har enligt respondenterna 

lättare att visa sina känslor, förklara hur de känner samt att de tänker mer runt omkring 
sig och inte på sig själva. Det som var av stor vikt i behandlingen var att kvinnorna fick 
jobba med sin självkänsla och att de behandlar hela människan, missbruket och 

samsjukligheten. Enligt kuratorn är det även viktigt att försöka få kvinnan mer delaktig 
och förstå sammanhanget av situationen som uppstått. 

 
Orsaker som kan hindra kvinnorna enligt kuratorn var att de kände en likgiltighet samt 
att de inte kände att någon kunde hjälpa dem, kvinnorna hade helt tappat förtroendet på 

att någon kunde hjälpa dem. Resterande respondenter uttryckte att de var mycket skuld 
och skam som gjorde att de inte kunde genomgå en behandling samt att kvinnorna var 

rädda att förlora sina barn. Men de alla är överens om är att har kvinnan ett dåligt 
mående fungerar inte behandlingen utan att det läggs bara fokus på det dåliga måendet 
och inte på missbruksproblematiken. Behandlingshem B sa även att inleder kvinnan en 

relation under behandlingen är de bara fokuserad på den och inte på sig själv, som 
kvinnan bör vara när de genomgår en behandling. Det som även uppkom är att 

kvinnorna är rädda för att få en stämpel av samhället. Eftersom de tror att det är den 
gamla stämpeln som ligger kvar att kvinnor ska inte enligt alkohol- och drogterapeuten. 
Respondenterna menade att de ser vad männen har för behov och inte kvinnorna och det 

här kan vara en orsak till att kvinnorna inte genomgår sin behandling. 
 

Men det respondenterna tycker skulle behövas är att se till vad det är kvinnorna behöver 
och inte se till vad männen har när det gäller behandling i missbruk. En behandling 
behöver ta tid enligt respondenterna det är för att kunna stärka sin självkänsla och att 

kunna lära sig säga ifrån. Det saknas även mycket uppsökande verksamheter för 
kvinnorna ute i samhället och respondenterna tror att det skulle göra att fler kvinnor 

skulle komma för att få hjälp med sitt missbruk samt att samhället skulle kunna nå 
kvinnorna lättare. Det som även skulle behövas enligt respondenterna är att 
behandlingen mer ser till anhörig biten eftersom den är en viktig del i behandlingen. 

Nätverket är en stor del för att kvinnorna ska klara sig drogfria på hemmaplan. 
Respondenterna tycker att samhället mer ska se till vad kvinnorna behöver och inte se 

till vad männen får utan att kvinnorna ska få en egen norm i samhället. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Metoddiskussion 

 
Den här undersökningen gjordes för att kunna belysa kvinnor i missbruksvården var en 

kvalitativ undersökning. Att använda sig av en kvalitativ undersökning var det mest 
lämpade för att kunna få fram bästa resultat.  
 

I följande samhällsvetenskapliga undersökning utgicks det från de stegen som Bryman 
(2011) menar var de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning. De här stegen som 

utgicks ifrån resulterade i att vi kunde få svar på alla våra frågor i den färdigställda 
frågeställningen. I det första steget vid val av område valdes fyra olika områden ut och 
de olika områdena var relevanta för just den här kvalitativa undersökningen. De 

områden som valdes ut var en psykiatrisk mottagning, en alkohol och drogmottagning 
och två olika behandlingshem inriktade för kvinnor. Det som var svårigheter med att 

finna respondenter till vår studie var behandlingshem för enbart kvinnor eftersom det 
bara fanns ett fåtal för missbrukande kvinnor. De respondenter som frivilligt deltog i 
intervjuerna bestod av olika yrkestitlar som bland annat var behandlingspedagoger och 

alkohol och drogterapeut. De här olika människorna var positiva för undersökningen 
just för att de kunde ge oss svar på våra frågeställningar vilket resulterade i att en 

bredare och mer fördjupad kunskap kunde fås. Svårigheter som vi stött på under 
processens gång kring intervjuerna var att inte kunna få in all information i den takten vi 
önskade eftersom vi fick vänta på att tiden fanns till att få träffa de olika 

respondenterna. Hade vi exempelvis använts oss av en kvantitativ forskningsansats hade 
vi snabbare fått in den data vi behövde med hjälp av enkäter för vår undersökning. Dock 

hade vi aldrig haft möjligheten till att få in den fördjupade data vi just behövde för att 
kunna få fram svaren på våra frågor vi hade. 
 

Den här undersökningen har arbetats utefter de forskningsetiska principerna redan från 
start och det minskade riskerna till att eventuella konflikter eller missförstånd skulle 

uppstå mellan oss och respondenterna. Även under processens gång har inte heller 
varken några konflikter eller missförstånd uppstått. Det har gjort det enklare för oss 
eftersom respondenterna godkänt de etiska principerna men hade de inte godkänt de 

hade det blivit svårt för oss. 
 

En metod för att samla in information som svar på frågorna på frågeställningen var att 
anteckna allting som sades under intervjuns gång. Även att spela in allting just för att 
säkerhetsställa att all relevant information framkom under sammanställningen. Samt att 

spela in minskade risken för att eventuella konflikter eller missförstånd uppkom mellan 
oss och respondenterna. Intervjuguiden (bilaga 1) som användes under intervjuerna var 

semistrukturerade och det ansågs i den här undersökningen vara mest lämplig som 
upplägg eftersom informationen som gavs ut blev bredare och mer fördjupad. För hade 
inte de här intervjuerna haft det här upplägget som semistrukturerade hade inte samma 

möjlighet fåtts till att få fram följande information från respondenterna. 
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Under den samhällsvetenskapliga undersökningens gång uppkom det fler tankar och 

intryck än vad vi hade innan undersökningens början. Med hjälp av kontakt med olika 
respondenter och insamlad information har även en mer fördjupad kunskap uppkommit. 

Vilket har ökat möjligheterna till att kunna beskriva och tolka resultaten mer tydligt för 
andra kommande läsare för den här undersökningen som belyser kvinnor i 
missbruksvården. Ett annat sätt för att kunna säkerhetsställa den informationen vi fått in 

från de olika respondenterna var att bland annat använda oss av andra publicerade 
avhandlingar. Svårigheter med att finna de här artiklarna eller avhandlingarna fanns 

eftersom det var många olika artiklar och avhandlingar inom det området. Dock inte 
relativt nya eller uppdaterade/reviderade för att kunna använda oss av det som en 
relevant källa. Vi fann även många artiklar på engelska vilket gjorde det för svårt för 

oss. Det här eftersom vi först skulle läsa igenom materialet för att se om det fanns något 
relevant att använda sig av som dessutom sedan skulle bli tvungen för att översätta 

korrekt. 
 
Hela uppsatsen har utgått efter ett kvalitativt forskningsarbete och det perspektiv som 

det utgicks ifrån var ett genusperspektiv. Genusperspektivet var det perspektiv som 
ansågs vara mest lämplig för undersökningen eftersom vi valt att belysa kvinnor i 

missbruksvården. Genom att vi använde oss av genusperspektivet kunde vi se 
skillnaderna samhället har samt hur normerna ser ut mellan kvinnorna och männen. 
Bland annat att det är männen som är mer dominerande än kvinnorna. Och att det oftast 

är kvinnorna som råkar ut för traumatiska upplevelser och övergrepp av männen. Det 
som kunde gjorts annorlunda i undersökningen var att se till lite mer av vad olika 

behandlingshem för män hade för syn på kvinnorna. Det här hade kunnat ge en klarare 
bild av kvinnorna. Men det som även kunde gjort undersökningen bättre var om det 
hade intervjuats klienter eller före detta klienter. Det här för att det hade givit oss en 

mycket bättre bild av hur kvinnorna känner samt hur männen är mot kvinnorna.    
 

När det kommer till våra färdigställda frågeställningar som användes under intervjuerna 
med de olika respondenterna, anser vi att de svaren vi sökte för vårt syfte med följande 
undersökning blev besvarade. Dock kunde fler följdfrågor ställas trots att våra frågor var 

öppna. Eftersom vi tror att det hade ökat möjligheterna till att få fram en mer bredare 
undersökning. Samtidigt räckte det med de färdigställda frågeställningarna för att kunna 

göra en mer tydlig inriktning på just bara kvinnorna som var vårt syfte med hela 
undersökningen.  
 

4.2 Resultatdiskussion    

 
Under processen för den samhällsvetenskapliga undersökningen har olika resultat 

framställts från intervjuer med olika respondenter. När vi sedan summerade och 
reflekterade över all insamlad data som var relevant just för den här undersökningen, 
framkom det olika viktiga slutsatser och kopplingar som belyser just kvinnor i 

missbruksvården. Genom att se till den tidigare forskning och ställer den forskningen 
gentemot de resultat som samlats in via de olika intervjuerna med respondenter, 

framkommer det vissa kopplingar med dagens kvinnor i missbruksvården och tidigare 
kvinnor i missbruksvården. 
 

I resultatet kom vi fram till att kvinnorna lever i en misär, men att de inte visar det för 
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samhället, innan de söker hjälp. När kvinnorna söker hjälp för sitt missbruk är de ofta 
illa däran och det är på grund av att kvinnorna döljer sitt missbruk för samhället. I 

missbruksutredningens forskningsbilaga (SOU, 2011b) har kvinnorna barriärer för att 
söka hjälp. Enligt respondenterna skyddar kvinnorna sig på grund av rädslan för en 

stämpel samt för skam och skuldkänslor. De är även rädda att myndigheterna ska ta 
deras barn ifrån dem. Enligt forskningen framkommer det att kvinnorna är rädda för att 
söka hjälp på grund av stigmatiseringen (Haver, Gjerstad, Lindberg & Frank, 2009) och 

de ska få en ökad sårbarhet som kan leda till att fysiska, psykiska, medicinska och 
sociala konsekvenser ökar (Barry, 2010). En koppling vi har kommit fram till är att 

precis som i tidigare forskning där de beskriver att kvinnornas missbruksproblem 
kommer i andra hand och deras trauma istället kommer i första hand i behandlingen 
(Mattsson, 2010). Det här visar resultatet eftersom respondenterna säger att kvinnorna 

lider av ångest, depression samt har haft traumatiska upplevelser och att de söker vård 
för sina psykiska problem istället för sitt missbruk. Det beskriver Mattsson (2010) med 

att det är på grund av att kvinnorna har tappat sin egen förmåga att leva ett vanligt liv 
och att de har svårt att ha vanliga relationer eftersom de har fått erfara traumatiska 
händelser. Olika traumatiska händelser som påverkat deras liv till att fungera som 

negativa sexuella händelser. De framkommer även i resultatet från de olika intervjuerna 
där respondenterna beskriver själva att i många fall har kvinnorna fått uppleva olika 

negativa sexuella erfarenheter i sitt liv. Det är enligt respondenterna för att männen 
sätter stor press på kvinnorna och utnyttjar dem sexuellt samt att de inte vågar gå emot 
männen. Dessutom lever kvinnorna ett destruktivt liv. Genom att se till vårt teoretiska 

perspektiv har männen mer makt i samhället och att det ofta är männen som dominerar i 
samhället samt att normerna sätts efter männens behov. Enligt resultatet kom det fram 

att samhället ställer stor press på kvinnorna och att de ska leva efter samma normer som 
männen.  
 

En annan koppling vi har funnit under processens gång är hur behandlingen skiljer sig 
emellanåt mellan kvinnorna och männen. Enligt Barry (2010) visar ny forskning på att 

kvinnorna inte får samma behandling vid missbruksproblem eftersom sjukdomarna inte 
är desamma för kvinnorna som för männen. Det är för att kvinnorna skiljer sig från 
männen när det kommer till behandlingen menar de olika respondenterna på att det 

beror på att kvinnorna vanligtvis mer lider av olika psykiska problem som ångest, 
depression, fobi som antingen är utredda eller inte. Inom behandling menar de olika 

respondenterna på att männen är mer rak på sak, mer macho och gör inte sina problem 
särskilt invecklade medan kvinnorna inom behandling kan upplevas svårare att behandla 
eftersom de är mer invecklade. Respondenterna anser att kvinnorna behöver 

könsspecifika behandlingar på grund av att kvinnorna öppnar upp sig mer, de känner att 
det finns fler som dem samt att de kan vara sig själva. Kvinnorna stärker även varandra i 

grupp med andra kvinnor och att de har lättare att uttrycka sig gentemot männen i 
gruppbehandling. Respondenterna säger även att kvinnorna har lättare att lyssna, 
samtala och förklara för andra kvinnor om vad de känner och tänker runt omkring sig. 

Det här kan ses i det teoretiska perspektivet eftersom insatserna ger bättre resultat samt 
att de könsblandade behandlingarna gjorde att kvinnorna kände att det utgicks efter 

männens behov (Johnson, Richter & Svensson, 2017). Enligt respondenterna ökar risken 
att kvinnorna inleder relationer på könsblandade behandlingar. Det framkommer även i 
det teoretiska perspektivet att det traditionella könsblandade behandlingarna ökar risken 

för att kvinnorna ska inleda destruktiva relationer med andra manliga klienter (Ravndal, 
1994). Det är därför Mattsson (2010) menade på att kvinnors missbruksproblem oftast 
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kommer i andra hand och deras psykiska mående i första hand. Därför menade de flesta 
respondenterna på att de inte endast behandlar missbruksproblematiken utan även deras 

psykiska ohälsa. En annan koppling som vi hittade under processens gång är en faktor 
som gör att kvinnorna lättare drabbas av den här problematiken. Det är vanligtvis 

kvinnorna som kämpar med att sammanhålla familjen trots olika svåra livshändelser 
(Jansson, 2010). Eftersom kvinnorna känner den pressen mer med att hålla ihop 
familjen med barn i hemmet ökar det även utvecklingen till psykisk ohälsa, som ångest 

eller depression, vilket sedan resulterar i självmedicinering. Det som är viktigt enligt 
respondenterna är att jobba med kvinnornas självkänsla och att behandla hela 

människan. 
Respondenterna menar på att eftersom kvinnorna bland annat känner den pressen och 
som leder till psykisk ohälsa börjar kvinnorna självmedicinera sig för att klara av att 

leva ett fungerande liv. Eftersom kvinnorna generellt är livrädda för att förlora sina barn 
menar respondenterna på att kvinnorna drar sig för att söka hjälp för sitt missbruk och 

sitt dåliga psykiska mående. Medan respondenterna menade på att männen där generellt 
skiljer sig gentemot kvinnorna eftersom deras missbruksproblematik vanligtvis grundar 
sig i exempelvis olika kriser i livet som ekonomiska eller arbetsrelaterade. Att lyfta fram 

identiteten hos varje kvinna i behandlingen är en annan koppling vi har kommit fram till 
i tidigare forskning med dagens behandling. Trulsson (2003) belyser i sin forskning att 

betydelsen för bra behandling för kvinnor bygger på att kunna lyfta fram identiteten hos 
kvinnorna. En verksam metod i behandling görs enligt Trulsson (2003) genom möte 
med andra kvinnor och att deras moderskap utgör en central del i utvecklingen av deras 

identitet. Det är genom att kvinnorna får möjligheten till att få möta andra kvinnor i 
behandling vilket leder till att kvinnorna lättare kan hitta sin identitet tillsammans med 

andra kvinnor, samt kunna få möjligheten till att kunna samtala med varandra om sin 
roll som mamma (Trulsson, 2003). Två av de respondenter belyser just den här 
behandlingsmetoden som något främjande för just deras klienter. Det är för att det ingår 

både gemensamma gruppsamtal men även enskilda samtal i deras behandling med 
kvinnor. Den här behandlingsmetoden är i form av att kvinnorna ska få möjligheten till 

att finna sin egen identitet är dock något som de övriga respondenterna tycker sig saknas 
inom deras verksamhet. 
 

Genom tidigare forskning har missbruksutredningar genomförts och i den senaste 
utredningen medverkade 780 000 personer över 18 år och det resulterade i att det var 

över 330 000 personer som led av ett beroende (Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, 
2017). Det som inte framgick i missbruksutredningen var hur många av deltagarna som 
var kvinnor. Genom att se till det teoretiska perspektivet kan vi förstå varför de inte står 

vilka det är. Det är på grund av att männen har en stor makt i samhället och att det är 
männen som dominerar både i samhället och behandlingarna. Respondenterna menade 

på att det är fler kvinnor som lider av ett beroende än endast de som inkommer till de 
verksamheter, respondenterna menade på att kvinnorna generellt känner mer skuld och 
skam över deras problematik. Dessutom att de tror att kvinnorna hellre väljer att leva 

med psykisk ohälsa än att söka hjälp för deras missbruksproblematik. 
 

4.3 Slutsatser och implikationer 

 
Vår teori utifrån resultatet är att männen är mer dominerande jämfört med kvinnorna 
som mer känner skam och skuld vilket gör att kvinnorna gömmer sitt missbruk i 

jämförelse med männen, vi tror att kvinnorna är mer rädda att förlora sina närmsta än 
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vad männen är. En annan teori är att kvinnorna löper större risk att drabbas av psykisk 
ohälsa än männen. Det kunde vi även koppla ihop med den tidigare forskningen där 

Anderberg & Dahlberg (2018) beskriver att kvinnorna löper större risk för att drabbas 
av ett mer psykiskt dåligt mående än männen. 

 
De viktigaste slutsatserna vi har kommit fram till i vår undersökning om kvinnor i 
missbruksvården är att kvinnorna generellt är mer sårbara när det kommer till att 

utveckla någon form av psykisk ohälsa som sedan resulterar i ett missbruk. Barry (2010) 
menade på att kvinnorna är mer sårbara än männen av olika traumatiska händelser i livet 

som leder till bland annat depression, ätstörningar, posttraumatisk stress och 
självmordstankar mm vilket senare resulterar i ett missbruk. Eftersom kvinnor i dagens 
samhälle lever under stor press över att prestera bra i allting de gör med att sköta 

hemmet, ta hand om barnen, jobba. Samtidigt som de ska se ut på ett visst sätt för att 
känna att de passar in i dagens samhälle där kraven är höga därför löper kvinnorna 

högre risk för att utveckla psykisk ohälsa. Sedan för att inte behöva visa upp för 
samhället ens svagheter väljer kvinnorna att försöka hjälpa sig själva genom att 
självmedicinera sig, vilket bara gör att de hamnar i stor riskzon till att falla i missbruk. 

Den andra slutsatsen som är en bidragande faktor för kvinnornas missbruksproblematik 
är det generellt mer vanligt att olika negativa sexuella händelser har erfarits. Olika 

negativa händelser såsom våldtäkter eller olika former av destruktiva handlingar från 
kvinnan som har traumatiserat kvinnan. De här handlingarna är illa och det har 
resulterat i att de har börjat missbruka droger som sedan har blivit ett beroende hos dem. 

Genom att se till vårt resultat och tidigare forskning anser vi att det behövs fler områden 
eller verksamheter som inriktar sig specifikt mot behandling för kvinnor. Vi anser även 

att samhället behöver få en annan syn på kvinnorna i missbruksvården. 
 
Eftersom kvinnor generellt är mer sårbara än männen anser vi att det leder till sådana 

negativa händelser som ger men för livet om de inte får rätt behandling i tid. En tidig 
insats kan resultera i att de kan finna sin egen identitet igen. Sådana negativa sexuella 

händelser som utlösts i missbruket behöver inte alltid varit en frivillig handling. Utan de 
kan vara i beroendets stund som exempelvis att mannen tvingade kvinnan att sälja sig 
själv på grund av att de skulle ha råd att försörja sitt missbruk. Sådana påtvingade 

handlingar kan skada kvinnans självförtroende vilket sedan resulterar i att kvinnan kan 
ha svårt för att bland annat öppna upp sig i behandling. Eftersom de själva känner sig 

osäkra och värdelösa försvårar det för behandlaren att kunna hjälpa kvinnan genom sitt 
missbruk. 
 

Genom den tidigare forskningen och respondenterna har vi kommit fram till att 
samsjuklighet är mer vanligt förekommande hos kvinnorna än hos männen. Det är 

eftersom kvinnorna generellt har fått uppleva mer fysiska övergrepp i sina tidigare liv 
som sedan har lett till att de har utvecklat psykisk ohälsa och sedan 
missbruksproblematik. Eftersom kvinnorna inte valt att söka hjälp redan i tidigt skede är 

på grund av deras skam och skuldkänsla. Det är mer vanligt förekommande att männen 
söker hjälp och behandling för deras missbruksproblematik än vad kvinnor gör. 

Eftersom det vanligtvis grundar sig i att männen upplevt olika förluster i sitt liv som 
gjort att de har hamnat i missbruksproblematik. När det kommer till kriserna blir 
kvinnorna mer rädda för att förlora sina närmaste som sina barn vilket leder till att 

kvinnorna drar sig undan istället för att söka hjälp och behandling för deras 
missbruksproblematik. Eftersom kvinnor oftast väljer att inte söka hjälp för att de är 
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rädda för att förlora sina barn kan det leda till ett tyngre och svårare beroende. Även för 
de barn som i sådana fall växer upp i ett hem med sådana destruktiva hemförhållanden 

ökas risken till att barnet sedan själv kommer att använda sig av droger som sedan 
resulterar i ännu en destruktiv livssituation. Män känner generellt inte den här 

osäkerheten i att finna sin identitet i jämförelse med kvinnor eftersom kvinnorna 
generellt är de som håller samman familjesituationen. En annan slutsats vi har kommit 
fram till i vårt resultat är att kvinnor har visat sig utvecklas mer positivt i sin behandling 

tillsammans med andra kvinnor som de känner att de har något gemensamt med. Det här 
har gjort att kvinnorna strävar mot ett rent liv och mer stabilt mående om de får 

möjligheten till mer gruppterapi och gruppsamtal tillsammans med bara kvinnor. Det 
här anser vi att det kan vara att de känner mer makt och att det är kvinnorna som blir de 
dominerande (hegemoniska) (Lundberg & Werner, 2012 & 2016). Det ökar möjligheten 

till att få kvinnorna till att inte längre känna sig ensamma och utsatta i sin livssituation. 
Utan med hjälp av varandra ökar det möjligheten till att kunna finna sin egen identitet. 

Vilket kan minska den skam och skuldkänslor kvinnorna bär runt på. Kvinnor som 
möter andra kvinnor inom behandling har lättare för att hitta sin identitet samt kunna 
prata med varandra om sin mammaroll (Trulsson, 2003). 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Generellt 

1. Vilken åldersgrupp är det ni arbetar med? Och kommer alla från samma kommun? 
2. Är det många kvinnor som har barn/familj?  
3. Hur lever kvinnorna innan ni möter dem? 

4. Vad brukar vara orsaken/ orsakerna till att de börjar missbruka? Skiljer de sig från 
männen i missbruket? 

5. Vad är det vanligaste de brukar missbruka? Är det droger, alkohol eller mediciner? 
6. Vad är det för preparat i sådana fall? 
7. När brukar de söka hjälp och för vad? Är det missbruket eller är det för något annat? 

 
Behandling 

8. Vilken typ av behandling har ni för kvinnor i missbruk? Är det i grupp eller är det 
enskilt?  
9. Hur ser du på behandlingen av kvinnor? Finns det något speciellt vad gäller för 

kvinnor i behandling? 
10. Vad tycker du saknas? 

11. Finns det något som brukar hindra kvinnorna från att genomgå en behandling? I 
sådana fall vad? 
12.Vad är det som hjälper kvinnor ur sitt missbruk? 

13. Har de några psykiska problem gentemot sitt missbruk? Behandlas både missbruket 
och de psykiska problemen i sådana fall? 
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Bilaga 2 

 

Missiv 

 
Hej! 
 

Vi är två studenter som läser inom programmet "Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvården" 120 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 
 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. 
 

Vårt intresse rör kvinnor i missbruk och att få en mer fördjupad förståelse för kvinnorna. 
 

När det gäller det här anser vi att er kunskap/ erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av för att kunna få en mer fördjupad förståelse. 
 

För att få göra det här vill vi gärna intervjua dig/er. 
 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen - vilket också examinatorerna har. Det här kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 

Vi kommer att kontakta er per telefon i v.7 för att bestämma vidare om ni är intresserade 

att göra en intervju med oss. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Charlotte Örnefjord 

 

Emelie Larsson 

 

       Handledare: Berth Hagel 
       Examinator: Mikael Dahlberg 

       Kursansvarig: Mats Anderberg 


