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Abstract 

Gender equality means that men and women should have the same rights, obligations and 

opportunities. A non-equal healthcare, attendance and welfare can have serious consequences for 

individuals, but also for society at large. Since several studies have been made showing that the 

conditions for men and women in drug addiction are not equal, this motivates studies in 

underlying causes of the subject.  

This essay examines what careproviders and practitioners in a specific Swedish municipality say 

about gender and their views of the subject. To investigate this, we made a vignette based on the 

mode for people with addiction problems. We used the vignette as a stimulus in two focus 

groups with a total of 12 participants. One focus group consisted of socialworkers and the other 

group consisted of alcohol and drug therapists.  

The result shows four major themes found in earlier research but also in our survey. The first 

theme, thought about intervention, shows that the groups through targeted interventions design 

gender so that men and women can get different conditions. The second theme, experienced 

gender inequality in drug addiction care, shows that the groups talk about the "sexless" client and 

that everyone gets the same care regardless of gender, which may be legally correct. At the same 

time, it was important for the groups to relate to gender when they reasoned around the vignette. 

Theme three, barriers for seeking and receiving care, as well as theme four, focus groups' 

perceptions of norms and values, show that the groups talk about that the drug addiction care 

are based on a male norm, which can create barriers for women. 

That men and women are treated differently and have different conditions to get help in drug 

addiction, from the social constructivist perspective, can be based on the theory that gender is 

constructed. That is, the notion of what a man or woman in general needs is reproduced based 

on what the practitioners /therapists generally considers is male or female. This can prevent 

future changes.  

 

Our essay can be seen as an insight into the topic of looking at the non-equal treatment and can 

be used as a motivation for municipalities to explore more widely how to change and reflect on 

norms and gendered norms. 

 



Sammanfattning 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

En icke jämställd hälsa, vård och omsorg kan få allvarliga konsekvenser för enskilda individer, 

men också för samhället i stort. Då flera studier gjorts som visar att villkoren för män och 

kvinnor i missbruksvården inte är lika motiverar detta till studier i bakomliggande orsaker. 

Denna uppsats undersöker handläggare och behandlares föreställningar om genus och hur 

desamma talar om kön inom missbruksvården i en specifik svensk kommun. För att undersöka 

detta tillverkade vi en vinjett utifrån typvärden för personer med missbruks- och 

beroendeproblem. Vinjetten använde vi som stimulering i två fokusgrupper med sammanlagt 12 

deltagare. Den ena fokusgruppen bestod av handläggare i den utvalda kommunen och den andra 

gruppen bestod av alkohol- och drogbehandlare i kommunen. 

Resultatet visar på fyra stora teman som återfinns i tidigare forskning men också i vår 

undersökning. Det första temat, tankar kring insatser, visar att grupperna genom riktade insatser 

konstruerar kön så att män och kvinnor kan få olika förutsättningar.  Det andra temat, upplevda 

skillnader i missbruksvården, visar att grupperna talar om den ”könlösa” klienten och att alla får 

samma vård oavsett kön vilket kan vara juridik korrekt. Samtidigt var det viktigt för grupperna 

förhålla sig till ett kön när de resonerade kring vinjetten. Tema tre, barriärer för att söka och få 

vård, samt tema fyra, fokusgruppernas föreställningar om normer och värderingar, visar att 

grupperna talar om att missbruksvården är formad utifrån en manlig norm vilket kan skapa 

barriärer för kvinnor. 

Att män och kvinnor behandlas olika och får olika förutsättningar i missbruksvården kan ur det 

socialkonstruktivistiska perspektivet bero på att genus konstrueras. Dvs att den uppfattning som 

finns angående vad en man eller kvinna behöver reproduceras och förhandlas om utifrån vad 

handläggare/behandlare anser generellt är manligt eller kvinnligt. Det kan hindra framtida 

förändringar i tankesättet kring vad en man eller en kvinna i missbruksvården behöver. 

Vår uppsats kan ses som en inblick i ämnet hur man kan se på den icke jämställda vården och 

användas som motivation för kommuner att undersöka och reflektera över hur synen på normer, 

genus och värderingar kan förändras. 
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1 Inledning 

”Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att 

forma samhället och sina egna liv”. Detta är regeringens övergripande jämställdhets politiska 

mål. Utgångspunkten är att det finns en kunskap om att kön och makt upprätthålls strukturellt i 

samhället. Dessa strukturer skapar ojämlikhet mellan män och kvinnor. Det typiska för ett 

genussystem är uppdelningen i två kön, särhållandet av dem samt det som ses som manligt och 

kvinnligt. En viktig del i arbetet med jämställdhet är att förändra föreställningar om kön, 

könsnormer och föreställningar om maskulinitet och femininet.  Både mäns och kvinnors hälsa 

kan påverkas negativ av normer kring maskulinitet och manlighet. 2016 kompletterade 

regeringen sitt tidigare delmål för jämställdhet med ett nytt delmål avseende hälsa. ”Kvinnor och 

män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och 

omsorg på lika villkor”. Målet avser bland annat en god fysisk och psykisk hälsa. Målet omfattar 

bland annat åtgärder samt insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård (Regeringens skrivelse 

2016/17:10)  

Begreppet genussystem vill visa att samhället genomsyras av idén att män och kvinnor ska hållas 

isär och att mannen är normen i samhället. Normen är den som värderas högst i samhället och 

det som är viktigt är det som förknippas med manlighet. Genussystem låter inte rucka på sig så 

lätt. Kvinnor lever i samma värld som den manliga normen som också är kulturen (Hirdman, 

2001). 

Socialstyrelsen (2015-1-10) skriver att socialnämnden i en kommun ska arbeta förebyggande och 

motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Nämnden har ansvar för 

att personer med missbruks- och beroendeproblem får hjälp och vård för att komma ifrån 

missbruket. Mattsson (2010) skriver att vård och behandling har av tradition bedrivits utifrån en 

”könlös” klient vilket i realiteten har betytt att vården ofta utformats utifrån manliga behov, 

vilket har lett till att kvinnor och deras behov har osynliggjorts. 

Denna c-uppsats bidrar med ökad kunskap om synen på genus, normer och värderingar samt 

synen på maskulinitet och femininitet inom missbruksvården.  

1.1 Problemformulering 

I kommunen som studerats finns uppställda mål för jämställdhetsarbetet. Bland annat ska 

kommunen arbeta aktivt för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen. I kommunen 

ska alla män och kvinnor ha rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig 
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myndighetsutövning. Frågan är relevant i socialt arbete. Eva Samuelssons (2015) visar att 

kvinnor och mäns olika behov behöver uppmärksammas. Personal inom den svenska missbruks- 

och beroendevården bör därför vara medvetna om sina egna uppfattningar och vad de förmedlar 

i kontakten med personer med missbruk. Vi undersöker här personalens och behandlarnas 

resonemang.  

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att titta på hur handläggare och behandlare inom missbruksvården 

talar om genus och resonerar kring beslut om behandling utifrån kön. 

Detta leder fram till följande frågeställningar:  

 Hur talar handläggare och behandlare om insatser inom missbruksvården? 

 Hur talar handläggare och behandlare om upplevda genusskillnader inom 

missbruksvården? 

 Hur talar handläggare och behandlare om barriärer inom missbruksvården? 

 Hur talar handläggare och behandlare om normer och värderingar inom 

missbruksvården? 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer läsaren få bakgrundsfakta för att på ett bättre sätt kunna tillgodogöra sig 

och få förståelse för resultatdelen. Till att börja med görs en presentation om bakgrunden till den 

svenska missbruksvårdens organisering och utförande. Därefter kommer tidigare forskning 

rörande genus och missbruksvård ur olika aspekter att belysas. 

3.1 Den svenska missbruksvården 

3.1.1 Organisering, lagstiftning samt missbruk och beroende 

Den svenska missbruksvården ser olika ut beroende på var man befinner sig i landet. Det finns 

variationer i ansvarsfördelning och hur verksamheterna organiseras (Socialstyrelsen, 2015). I 

samband med socialtjänstlagens införande i början av 1980 talet flyttades stora delar av ansvaret 

för missbruksvården över från staten till kommuner och landsting. Tidigare riktades insatser till 

stor del mot personer med stora problem. Nu breddades insatser även till förebyggande arbetet 

och mot personer som riskerade att utveckla missbruk. Förflyttningen av ansvar innebar också att 
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insatser skulle bygga på helhetssyn, frivillighet och en närhetsprincip där insatser bedrivs i 

öppenvård i personer närmiljö. Ansvaret för tvångsvård flyttades inte utan stannade kvar hos 

staten (SOU, 2001:6). 

Socialstyrelsen (2015-1-10) skriver att socialnämnden i en kommun ska arbeta förebyggande och 

motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Det kan innebära att ge 

information till grupper och enskilda och med uppsökande verksamhet öka kunskap om 

skadeverkningar av missbruk och vilken form av hjälp som erbjuds. Nämnden har även ansvar 

för att personer med missbruks- och beroendeproblem får hjälp och vård för att komma ifrån 

missbruket. Detta kräver att socialtjänsten bedriver uppsökande arbete för att motivera enskilda 

personer för insatser.   

Det kommunala ansvaret för missbruksvården regleras i Socialtjänstlagen SoL (SFS 2001:453) 

och Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM (SFS 1988:870). I SoL (SFS 2001:453) finns 

bestämmelser avseende förebyggande arbete samt vård och hjälp. Där finns också lagstiftning av 

mer generell karaktär som rör livsföringen i övrigt, arbete och boende. Vård enligt LVM (SFS 

1988:870), tvångsvård, är aktuell när en person inte kan ges frivillig vård. Lagarna är könsneutrala 

och det finns en grundprincip som säger att alla är lika inför lagen, en likhetsideologi (Mattsson, 

2011) 

Problem med alkohol och droger kan definieras på olika sätt. Enligt Socialstyrelsen (2015) finns 

en nyare version av DSM, DSM V, där missbruks- och beroendediagnoserna ersatts med begreppet 

substansbrukssyndrom. I de studier som socialstyrelsen baserat sina riktlinjer på är det dock den 

tidigare versionen av DSM som använts. Enligt diagnossystemet DSM IV behöver tre av följande 

kriterier vara uppfyllda för beroende. 

1. Stark längtan efter drogen. 

2. Svårigheter att kontrollera intaget. 

3. Fortsatt användning trots skadliga effekter. 

4. Prioriteringen av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser. 

5. Ökad tolerans. 

6. Fysiska abstinenssymtom. 

Enligt DSM IV behöver ett av följande kriterier vara uppfyllt för missbruk: 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 
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2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem. 

I fortsättningen av denna uppsats är det ovan beskrivna definition av missbruk och beroende 

som används. 

3.1.2 Kön och genus 

Genus är ett stort begrepp som är svårt att avgränsa. Begreppet används oftast för att särskilja 

det biologiska könet från den kulturellt och socialt konstruerade könstillhörigheten (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2017).  

”Ordet kön har utvecklats från det fornnordiska ”kynne”, ett ord som fortfarande används för 

att beteckna sinnelag, personlighet, karaktär, läggning. I det svenska ordet kön finns alltså redan 

sådant som begreppet genus utvecklades för att ringa in.” 

  Nationella sekretariatet för genusforskning (2017)  

Mattsson (2005) skriver att kön är något vi gör hela tiden genom handlingar som vi ständigt 

upprepar. Mattssons skriver vidare att kön görs genom hur vi agerar, rör och talar, men också 

genom attribut så som kläder, smycken, skor och frisyrer. Det kan även vara hur vi talar om oss 

själva och andra som kön. Detta är hämtat ifrån Judith Butlers teori tanke om hur kön görs. Butler 

kallar detta performativa handlingar.  Vi lär och har lärt oss hur män och kvinnor ska vara. Det är 

något vi inte ifrågasätter utan ser som naturligt. Vi vet hur kvinnor och män bör klä sig, ser ut och 

agera. Lever vi inte upp till dessa föreställningar skapar det förvirring och provocerar. Mattsson 

(2005) skriver att kön kan ses som att det är något naturligt medan genus är konstruerat. I Butlers 

resonemang sammanfogas kön och genus då även kön ses som något vi konstruerar (Matsson, 

2005).  

En fördjupad beskrivning av manligt och kvinnligt är kön och genus. Dessa två begrepp går att 

se som en beskrivning av samma sak men med två olika utgångspunkter. Kön är den fysiska 

kroppen där män och kvinnor delas in i sina respektive grupper ur ett biologiskt perspektiv. 

Genus är hur manligt och kvinnligt beskrivs ur sociala och kulturella perspektiv, en social 

konstruktion. Det går att använda dessa begrepp på olika sätt. Kön kan användas för att dela in 

män och kvinnor i grupper vid skapandet av statistik och genus kan användas när man vill belysa 
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föreställningar och förväntningar om män och kvinnor, t.ex. olika typer av behov och förväntade 

beteendet. (Mattsson, 2010) 

I denna uppsats undersöks hur behandlare och handläggare talar om manligt och kvinnligt. 

Genus kommer att användas som begrepp för den socialt konstruerade aspekten av kvinnligt 

och manligt. Ordet kön kommer att använda som begrepp för det biologiska könet. 

3.1.3 Kön vid missbruk och beroende utifrån svensk kontext 

Det är vanligare med missbruk och beroende bland män jämfört med kvinnor. Av de som vårdas 

för missbruk och beroende är det cirka 70 procent män och 30 procent kvinnor. På sikt kan 

denna skillnad minska, då det finns tecken på att skillnaden av alkohol-och droganvändningen 

minskat mellan könen. Detta kan leda till en utjämning av vårdbehovet (SOU 2011:35). 

Könsuppdelad statistik utifrån ASI-intervjuer som gjort på 50 olika enheter för missbruksvård i 

Sverige visar att män och kvinnor med missbruks och beroendeproblem har lika stort problem 

med alkohol. Det är dock vanligare att män har haft behandling för alkoholproblem. De 

missbrukande männen och kvinnorna har lika stora problem med fysisk hälsa men inom detta 

problemområde är det vanligare att kvinnor får behandling för sina hälsoproblem. Det är 

vanligare att missbrukande kvinnor har problem med psykisk hälsa och de får mer behandling 

för dessa problem. Dessa skillnader skulle kunna vara tecken på att män lättare får vård för 

alkoholproblem eller söker mer vård för alkoholproblem. Samtidigt har kvinnor lättare för att 

söka eller få vård för problem med fysiska och psykiska problem En orsak till att kvinnor med 

missbruksproblem har psykisk ohälsa kan vara att de oroar sig för sin relation. De lever i mer 

destruktiva och problematiska relationer (SOU 2011:6). 

Statistiken visar att män som behandlas för missbruk har mer sociala problem jämfört med 

kvinnor, sämre utbildning, är mer beroende av försörjningsstöd, har mer boendeproblem och 

mer kriminalitet.  Kvinnor är mer utsatta för misshandel och de lever oftare med en partner som 

missbrukar alkohol eller narkotika. Hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av männen säger att 

de varit utsatta för fysisk misshandel (SOU 2011:6). 

3.1.4 En genomgång, vikten av kön och genus inom svensk missbruksvård 

Socialstyrelsen (2015) har tagit fram nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende för att stimulera användandet av effektiva åtgärder. I dessa riktlinjer rekommenderas 

specifika psykologiska och psykosociala behandlingsmetoder som socialtjänsten bör erbjuda. De 

psykologiska metoderna har fokus på inre psykologiska processer och psykosociala metoder har 
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fokus på den sociala situationen och sammanhanget. Exempel på effektiva metoder är kognitiv 

beteendeterapi, motivationshöjande behandling, återfallsprevention, tolvstegsbehandling och 

metoder som integrerar flera olika metoder inom inlärningspsykologin. Flera av dessa metoder 

kan ha bättre effekt om de genomförs i grupp. Om det finns anhöriga eller ett nätverk som 

berörs av missbruk- och beroendeproblem bör även par- eller nätverksterapi erbjudas.  

Socialstyrelsen rekommenderar även psykosociala stödinsatser för att hjälpa personer att komma 

ur sitt missbruk. Psykosociala stödinsatser kan vara viktiga för att personer med missbruk och 

beroende ska kunna tillgodogöra sig behandling. Exempel på stöd kan vara arbetsstödjande 

modeller, boendestöd, vårdsamordnande modeller och anhörigstödjande modeller 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Det finns vissa grupper som kan ha behov av könsdifferentierad behandling. Det är kvinnor som 

utsatts för sexuellt och/eller fysiskt våld, gravida kvinnor, familjer där det förekommer missbruk, 

kvinnor med psykisk sjukdom samt unga pojkar och flickor med antisocial problematik. En 

orsak till könsdifferentierad behandling är en skyddsaspekt för kvinnor. Det är viktigt att i detta 

sammanhang poängtera att det finns områden där traditionell behandling har svårt att tillgodose 

kvinnors behov. Behoven innefattar aspekter på självkänsla, stigmatisering och sexuella 

övergrepp (SOU 2011:6).  I Sverige är utbudet av könsdifferentierad behandling begränsat både 

för män och kvinnor. Studier av könsdifferentierad behandling visar på en liten skillnad i 

behandlingseffekt för kvinnor i kvinnospecifik behandling jämfört med kvinnor i blandad 

behandling. Det finns dock studier av behandlingseffekt i traditionell behandling som visar att 

män som regel har sämre resultat. Det ger anledning att se över könsdifferentierad vård utifrån 

mäns behov av en bra behandling (SOU 2011:6). 

I Sverige finns två större rörelser för självhjälp, Anonyma Alkoholister (AA) och Länkrörelsen. 

Inom Länkrörelsen är det en överrepresentation av män (SOU 2011:6) och inom AA är det 

överrepresentation av kvinnor (Romelsjö & Witbordt, 2012). AA har speciella grupper och 

möten för kvinnor (SOU 2010:6).  

Vård och behandling har av tradition bedrivits utifrån en ”könlös” klient och den har ofta 

utformats utifrån manliga behov. Detta har lett till att kvinnor och deras behov har osynliggjorts. 

Då kvinnor med missbruk oftare stigmatiseras jämfört med män är det viktigt att ta hänsyn till 

både kvinnors inre värld och den yttre med sociala sammanhang vid behandling (Mattsson, 

2010). 
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Vid en svensk studie med syfte att studera hur frågor om kön och genus hanteras inom 

tvångsvård vid missbruk har det visat sig att genusperspektivet har en underordnad roll vid 

vården av vuxna. Vården syftade inte till att utveckla klienters syn på kön. Istället bidrog vården 

till att vidmakthålla de gällande normativa föreställningar och strukturer som är kopplade till kön. 

Det gjordes genom de aktiviteter som män och kvinnor erbjöds samt hur personalgrupper 

fördelade arbetet mellan män och kvinnor. Både personal respektive klienter påverkas av att 

vården organiseras utifrån genusmönster.  Mötet med behandlare och vårdens utformning 

präglas av förväntningar baserade på kön. De traditionella könsrollerna och stereotyper kring 

manligt och kvinnligt förstärktes genom att män och kvinnor anses komplettera varandra och stå 

i motsats till varandra (Laanemets & Kristiansen, 2008). 

3.2 Tidigare forskning om missbruk, genus och kön 

De sökord som har använts vid sökning i vetenskapliga databaser är följande: Gender, 

stereotypes, practitioners, perception, treatment, differences, addiction, substance use, social 

services, perceptions off gender, abuse. Endast forskning som är sakkunnigt granskad är använd. 

Sökningen har skett genom databaserna Proquest och Primo. Syftet med valda sökord har varit 

att få fram aktuell forskning som beskriver hur behandlare och handläggare upplever 

missbruksvård och hur de talar om skillnader i kön för att få ett bredare perspektiv och därmed 

kunna få besvara denna uppsats forskningsfrågor. 

Sökningen gav resultat i form av studier såväl nationella som internationella kring genus och 

missbruk. Studierna skiljer sig i omfattning, utformning och metod. De innefattar 

surveyundersökningar både per post och via telefon. Vissa av dem har följts upp av 

fokusgrupper. Någon undersökning har genomförts med surveyundersökning till klienter och 

sedan följts upp med kvalitativa intervjuer med behandlingspersonalen.  

3.2.1 Tidigare forskning om missbrukande kvinnor och mäns problematik och 

synen på behandling 

Traditionellt sett var missbruksvården riktad till män och inte speciellt väl anpassad för kvinnor. 

Under 1970- och 1980 talet började dock forskare intressera sig för kvinnor med 

missbruksproblematik. Forskningen kretsade kring kvinnors sociala situation och vad som stod i 

vägen för att kunna upptäcka och diagnostisera kvinnor med missbruk. Forskningen har 

resulterat i olika behandlingsprogram som antingen är specialiserade för kvinnor eller mixade 

behandlingsprogram med könsspecifika insatser (Green, 2006). 
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Internationell forskningen visar att det finns en uppfattning om att män och kvinnors 

missbruksproblematik skiljer sig åt. Kvinnor uppfattas dricka en mindre mängd alkohol och 

tenderar att börja dricka senare i livet. Deras problematik tenderar att påverka fler livsområden 

än mäns missbruksproblem. Kvinnor har mindre sannolikhet att utveckla missbruksproblematik 

i jämförelse med män, men när kvinnor utvecklar missbruksproblem går förloppet snabbare än 

hos män. Män och kvinnors missbruksmönster har blivit mer och mer lika varandra under senare 

år (Green, 2006).  

I en svensk studie anser vårdpersonal att missbrukare behöver både medicinsk och psykosocial 

behandling för att komma till rätta med missbruksproblemen. Hur personal uppfattar och 

bedömer missbruks- och beroendeproblemen beror enligt denna undersökning på vilken 

utbildning och arbetsroll personalen har. Det visade sig att personal som arbetar med 

bedömningar är mer benägen att rekommendera medicinska lösningar jämfört med personal som 

jobbar med behandling. Vidare visade studien att jämfört med socialsekreterare ser läkare 

allvarligare på kvinnors missbruk (Samuelsson, 2015). 

Samuelssons (2015) avhandling visar att mäns missbruk uppfattas som mindre allvarligt jämfört 

med kvinnors om de har barn och lever med en partner. Unga mäns missbruk ses i 

undersökningen som mer allvarligt än unga kvinnors. Kvinnor med missbruksproblem erbjuds 

mer hjälp som grundar sig på kvinnors biologiska, psykologiska och sociala sårbarhet vilket kan 

leda till att de stämplas som mer avvikande och begränsas i sina handlingar. Enligt Samuelssons 

(2015) avhandling kan följden av detta bli att mäns problem utöver missbruket inte blir belyst.  

När kvinnor är i behandling har en studie visat att de får för kort tid på sig för att börja kunna ta 

tag i sina problem innan behandlingstiden tar slut, varför ökade behandlingsperioder förordas. 

Forskningen visade att längre behandlingstider på lång sikt är bättre för ekonomin även om den 

kostar mycket i stunden (Fendrich, Hubbell, & Lurigio, 2006). 

3.2.2 Personals syn på könsspecifika insatser inom missbruksvården 

Viss internationell forskning visar att behandlare upplever att kvinnliga missbrukare oftare 

vänder sig till fel instans för att få vård. Behandlarna i denna undersökning tror att kvinnorna 

skulle få bättre hjälp om de vände sig till specialister på missbruksbehandling istället för att vända 

sig till primärvården eller någon psykiatrisk mottagning. För att öka kvinnors kunskap om var de 

kan söka vård och få behandling föreslår behandlarna spridning av information. Detta menar de 

kan göras genom annonsering på allmänna plaster, vårdcentraler, förskolor och media (Copeland 

& Swift, 1998).  
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Vidare anser behandlarna i undersökningen att missbrukande kvinnor är i behov av mer genus-

sensibel service. En majoritet av behandlarna tyckte också att tillgång till sjukvård var en viktig 

förutsättning. Nästan alla behandlare ansåg att det var viktigt med service som endast är riktad 

till kvinnor då en del kvinnor har specifika behov som kräver det. Respondenterna i Copeland 

och Swifts (1998) undersökning uppgav anledningar som större psykisk och fysisk säkerhet, 

större öppenhet och ärlighet, stöd och identifikation med andra kvinnor, tillgång till 

barnpassning och förbättrat behandlingsresultat för att det bör finnas service som bara är till för 

kvinnor (Copeland & Swift, 1998). 

Copland och Swifts (1998) forskning visade att en stor del av behandlarna i deras undersökning 

hade upplevt att manliga kollegor och chefer visat dålig förståelse för genusperspektivet. Mer än 

hälften av behandlarna i en studie från Australien var medvetna om trakasserier mot kvinnor i 

behandling. En stor del av behandlarna tänkte sig att det är bättre att erbjuda kvinnor 

genussensibel vård då kvinnor upplever mer skam, skuld och stigma jämfört med män. Fendrich, 

Hubbell, och Lurigio (2006) skriver att behandlare uppger att det är viktigt med genusspecifika 

insatser för kvinnor i behandling för att behandlingen ska lyckas. Vidare menar dessa forskare att 

könsuppdelad behandling skulle ha större effekt än mixad behandling. Ungefär hälften av 

behandlarna i Copland och Swifts (1998) studie tyckte också att kvinnorna i missbruk skulle få en 

kvinnlig rådgivare medan cirka en tredjedel tyckte att kvinnorna skulle få välja rådgivare själva. 

Behandlarna i undersökningen upplevde att personalens attityd gentemot kvinnorna har stor 

betydelse för behandlingsresultatet. Behandlarna tyckte också att kvinnorna ska få bättre 

förutsättningar för att genomgå behandling. Bättre förutsättningar borde då tillgodoses genom 

barnomsorg, ekonomiskt stöd och transport till behandling (Fendrich, Hubbell, & Lurigio, 

2006). Samtidigt som behandlarna i undersökningen i stor utsträckning förespråkar genussensibel 

vård för kvinnor menar de också att det skulle kunna medföra att man befäster en manlig 

stereotyp (Copeland & Swift, 1998). 

3.2.3 Föreställningar om behandling hos personer med missbruks- och 

beroendeproblematik 

En undersökning på kriminalvårdsenheter i USA visade att kvinnor och män har olika tankar om 

behandling.  Unga kvinnor i undersökningen ville att personal skulle vara stödjande och 

empatiska, att deras uppgift skulle vara rådgivande medan männen densamme i första hand ville 

kunna relatera till dem och bli behandlade med respekt. Männen var mer intresserade av sina 

yrkesmässiga resurser och de förordade en mer handfast behandling. Som exempel uppgav 

männen i undersökningen jobbträning för att förbereda dem för framtiden. Kvinnorna i 
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undersökningen efterfrågade mer utbildning och skrivet material för att förbereda dem för 

framtiden. I en studie från Australien ansåg klienterna att det var viktigt med service som endast 

är riktad till kvinnor då en del kvinnor har specifika behov som kräver det. Klienterna uppgav 

vidare anledningar som större psykisk och fysisk säkerhet, större öppenhet och ärlighet, stöd och 

identifikation med andra kvinnor, tillgång till barnpassning och förbättrat behandlingsresultat till 

att det bör finnas service som bara är till för kvinnor (Copeland & Swift, 1998). 

3.2.4 Barriärer för vård. Svårigheter för personer med missbruks- och 

beroendeproblematik att få behandling 

En del tidigare forskning visar att det finns orsaker som gör det svårt att få vård och genomföra 

en behandling. I denna forskning benämns dessa svårigheter som barriärer, vilka förklaras nedan 

(Booth, Johnson, & Johnson, 2005; Palm, 2006). 

Jämfört med män har kvinnor enligt dessa studier större barriärer att ta sig över för att kunna 

söka, få och stanna i behandling när det kommer till missbruksvård. Kvinnor har oftare problem 

inom fler livsområden och med större grad av psykiska ohälsa vilket tenderar till att kvinnor 

söker vård inom andra instanser än just inom direkt missbruksvård. Studierna påvisar att kvinnor 

söker vård inom primärvården för fysisk ohälsa alternativt söker de hjälp för psykiska besvär 

vilket kan göra det svårt att identifiera gruppen missbrukande kvinnor (Booth, Johnson, & 

Johnson, 2005; Palm, 2006). I en studie om primärsvårdsbemötande visade det sig att läkare som 

träffar missbrukande kvinnor i ett första skede i denna studie upplevde det som svårt att bemöta 

och diagnostisera missbruk. Läkarna upplevde att det är ett svårt ämne att tala om och de satte 

ingen större tilltro till de tillgängliga behandlingsformer som finns. De läkare i studien som hade 

personlig erfarenhet av missbruk till exempel inom den egna familjen hade sämre tilltro till 

behandlingsresultat men upplevde det å andra sidan lättare att tala om missbruket med sina 

patienter i jämförelse mot andra läkare i studien. Läkarna upplevde det i viss utsträckning som 

meningslöst att tala med sina klienter om missbruk då de menade att patienter ljuger om sitt 

missbruk (Fendrich, Hubbell, & Lurigio, 2006). 

Enligt Trulsson (2003) påverkar samhällets inställning till missbruk förutsättningarna för 

personer med missbruks- och beroendeproblem att söka sig till eller genomföra vård. 

Inställningar till missbruk är inte sällan färgat av vad som ses som maskulint och feminint.  

Trulsson nämner att kvinnor i första hand drar sig för att söka vård utifrån risken att förlora sina 

barn och män ser en risk att hamna i fängelse. Det kan tolkas utifrån ett genussystem med där 

kvinnan är den vårdande och mannen är tuffare. Trullson skriver att med nya ideal om vad som 
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är manligt och kvinnligt växer nya barriärer fram och samhället ställs inför nya perspektiv utifrån 

kön.   

Det går att se ett familjeperspektiv som gör att kvinnor har svårare att genomföra en behandling. 

Kvinnorna tar i jämförelse med männen större ansvar för familjen och har större förväntningar 

på sig att snabbt bli bra för att återgå till hushålls och familjesysslor. Vid studier har kvinnor 

uppgett svårigheter att ha barnvakt under tiden för behandling. Det kan även vara så att 

familjemedlemmar understödjer kvinnornas missbruk (Copeland & Swift, 1998; Green, 2006; 

Fendrich, Hubbell, & Lurigio, 2006; Palm, 2006). 

Kvinnor kan i jämförelse med män ha mer komplexa behov då de oftare varit utsatta för psykisk 

och fysisk misshandel samt sexuella övergrepp (Copeland & Swift, 1998; Fendrich, Hubbell, & 

Lurigio, 2006; Palm, 2006). 

Övriga barriärer som kan försvåra för kvinnors möjlighet till vård är ekonomiska problem samt 

brist på information kring behandlingsmetoder och vilken hjälp som finns att få (Green, 2006). 

3.2.5 Behov av ytterligare forskning enligt vissa studier 

Forskning och olika vetenskapliga artiklar lyfter problematiska frågor som bör forskas vidare på 

för att kunna tillgodose just kvinnors behov inom missbruksvården.  

I studier från Australien poängteras vikten av framtida forskning kring det bästa sättet att 

genomföra gender-sensibel vård och att utbilda personal för att kunna bemöta kvinnors specifika 

behov på de redan befintliga behandlingsinstanserna (Copeland & Swift, 1998). 

I USA gjordes en undersökning av utvalda primärvårdsinstanser. Undersökningen visade att 

läkarna kände sig mindre förberedda att möta missbrukande patienter än patienter med andra 

kroniska tillstånd. Läkarna upplevde dessutom att de hade svårare för att prata med 

missbrukspatienter om deras problem och ställde sig skeptiska till effekten av tillgänglig 

behandling mot missbruk. Forskarna anser att det i läkarutbildningen ska ingå hur läkare ska 

bemöta och diagnostisera missbruk då missbruket förstör livskvalitén för många missbrukare 

och deras anhöriga (Booth, Johnson, & Johnson, 2005). 

Ytterligare en undersökning som gjorts i USA understryker vikten av speciella 

behandlingsformer för kvinnors unika behov då sådana skulle ha större effekt. I undersökningen 

konstaterar forskarna att det är mer effektivt att ha flera olika behandlingsmöjligheter under 

samma tak. Till exempel så ska stödgruppsverksamhet inte ske utanför behandlingsverksamheten 
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så att klienten ska behöva gå till ytterligare ett ställe. I studien menas att framtida forskning bör 

inrikta sig på hur missbruksvården ska bemöta kvinnors speciella behov av psykisk problematik 

på behandlingsinstanserna. Forskarna menar att framtida forskning bör titta på hur kvinnornas 

behov av barnvakt och/eller möjlighet att ta med sig barn till behandlingsinstanserna skulle 

kunna tillgodoses. (Fendrich, Hubbell, & Lurigio, 2006). 

4 Teoriavsnitt 

4.1 Socialkonstruktivism 

Berger och Luckmann (2011) står bakom idén om social konstruktion. Den sociala verkligheten 

utgör social kunskap som hjälper oss att leva ordnade liv. Vi kommer överens om hur 

verkligheten ska uppfattas och vilka beteenden som passar genom att dela med oss vår kunskap. 

Detta sker genom en social process som organiserar beteendet (Payne 2015). Samhället är en 

mänsklig produkt (Berger & Luckmann, 2011).  

Vanor har den fördelen att den befriar oss från alla beslut. Det kanske finns hundra sätt att göra 

något men de begränsas av att vanan löser det på ett sätt (Berger & Luckmann, 2011).  Efter 

hand sprider sig dessa vanor till andra människor och vidare ut i samhället Det har bildats vad 

som kallas institutioner (Barlebo Wenneberg, 2001). En institution innebär att ett en viss aktör 

ska utföra en handling på ett visst sätt (Alvesson & Sköldberg, 2010). Dessa handlingar leder till 

att vi börjar spela upp sociala roller mot varandra. Som barn föds man in i dessa institutioner och 

tar dem för givet. Verkligheten finns där ute och är inte beroende av människor som befolkar 

den, samhället är en objektiv verklighet. Efter hand när barnet växer och lär sig normer och 

institutioner i den sociala världen skapas en social människa med en subjektiv upplevelse av 

världen. Människan blir då en social produkt. Människan har nu en kunskap om verkligheten 

som hjälper oss att hantera den samma. Denna process återskapas och fortsätter kontinuerligt 

resten av livet (Barlebo Wenneberg, 2001).    

Socialkonstruktivism menar att sociala handlingar inte är naturbestämda utan socialt 

konstruerade. Argument för att dessa handlingar inte skulle vara naturbestämda är att de skiljer 

sig mellan olika kulturer (Barlebo Wenneberg, 2001).  

Kön kan man observera på olika sätt beroende på om man anser att det är socialt konstruerat. 

Flera studier med feministiska anslag har tillämpat socialkonstruktivism på begreppet kön. 

Anledningen till detta är att man inom feministisk teori inte vill att könsskillnader enbart ska 
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uppfattas som naturliga, kroppsligt och fysiskt utan att det är de sociala skillnaderna som gör att 

det kroppsliga får så stor betydelse.  Utgångspunkt för uppdelningen av fysiska förutsättningar 

skulle egentligen lika gärna kunnat vara hårfärg. Genus är mer socialt konstruerad förutsättning 

än en kroppsligt baserad skillnad (Wennberg 2001). 

4.2 Sociala institutioner 

De sociala institutionerna kan beskrivas som den omgivning som individer verkar i (Engdahl & 

Larsson, 2011). I familjelivet finns institutioner som till exempel äktenskapet och värderingar om 

familj och könsroller. Roll i förhållande till könsroller används inte ofta idag utan man talar istället 

om genus och kön. Könsidentiteten hänger samman med både uppträdande och kropp men inte 

utifrån att det är en biologisk grund för skillnad. Istället är det så att det finns olika föreställningar 

som är kopplade till kroppsliga skillnader. (Engdahl & Larsson, 2011). 

4.3 Genussystem 

Begreppet genussystem har i Sverige myntats av professor Yvonne Hirdman (2001). Den visar 

att samhället genomsyras av idén män och kvinnor ska hållas isär och att mannen är normen i 

samhället. De kulturella konstruktionerna har en stor betydelse för skapandet av manliga och 

kvinnliga stereotyper. Hirdman (2001) beskriver att genus är ett behändigt ord att använda då det 

stäcker sig över flera aspekter så som kroppen och tankar om manligt och kvinnligt. Det placerar 

män och kvinnor i politiken, arbetet och i situationer. 

Att hålla isär beskriver Hirdman (2001) som ” att vara man är att inte vara kvinna. Att vara man 

är att vara normbärare”. Detta skapar skillnad där skillnader inte finns. Syftet med skillnader är 

att hålla isär män och kvinnor. Konsekvenserna av detta blir att kvinnor och män befinner sig 

inom olika områden i samhället. Det kan till exempel vara inom arbetslivet med olika typiska 

könsrelaterade yrkesroller. Det leder till en uppdelning av typisk kvinnligt och manligt.  

Den manliga normen är den som värderas högt i samhället. Det som är viktigt är det som 

förknippas med manlighet. De grundläggande stereotypa manliga kvalitéerna är styrka, kunskap, 

handlingskraftig, viljestyrka och att inte vara kvinna. Motsatsen till detta är kvinnliga stereotypa 

föreställningar. Detta förhållande leder till ett ojämnt maktförhållande mellan män och kvinnor. 

Särhållandet och det ojämna maktförhållandet är enligt Hirdman (2001) en social bottensats som 

kan kallas ett genussystem.  Bottensatsen låter inte så lätt rucka på sig.  
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Det som bibehåller de manliga och kvinnliga stereotypa föreställningarna är det sociala 

kontraktet. Det finns en överenskommelse som är kulturellt nedärvd och styrd. 

Överenskommelsen talar om vilka förväntningar, skyldigheter och rättigheter som finns hos män 

och kvinnor. Män och kvinnor fogar sig till denna ordning som går att finna i hela samhället. 

Hirdman (2001) beskriver en upprördhet över de orättvisor genussystemet skapar och den 

stereotypa genus produktion som människor och samhället reproducerar. 

4.4 Det socialt konstruerade könet 

Iversen (2011) skriver att Judith Butler utmanar tanken att kön och genus särskiljs utifrån 

biologiska och sociala aspekter. Hon utgår ifrån en social kontraktion där två olika kön inte kan 

ses som en naturlig nödvändighet. Kön och genus görs genom språkligt skapade handlingar. Ett 

språkligt skapande kan även sägas vara diskursiv. Görandet av de ensidiga könen man och kvinna 

är beroende av en repetition av handlingar. Repetitionerna är imiterade handlingar som bygger på 

tankar om ett specifikt kön. Butler kallar dessa handlingar för performativa. Det betyder att när 

handlingarna yttras förändrar de verkligheten i motsats till deskriptiv som beskriver verkligheten. 

Genom att till exempel säga att ett barn är en flicka beskriver vi inte bara utan det är en handling 

som delar upp i kön och skapar förväntningar på barnet och hur det ska behandlas.  

Handlingar är inte bara något vi gör i tal utan också genom gester, rörelser och uttryck. Vi gör kön 

till exempel genom att män håller upp dörrar för kvinnor och vi bygger olika rum för män och 

kvinnor (Iversen, 2011).  

Repetition av handlingar får konsekvensen att ju mer vi utför dom desto svårare blir det att bryta 

dem och göra något annat. Om vi rör oss utanför de givna ramarna blir vi inte tagna på alvar. 

Enligt Iversen (2011) menar dock Butler att repetitionerna inte är rigida utan skiljer sig lite, vilket 

skapar utrymme för förändring. Det är i relationen med andra som känslan av vår egen 

personlighet och självbild skapas. I mängden varierande relationer finns det en 

förändringspotential som gör att vår personlighet och självbild inte stelnar och blir bindande. 

Att göra kön kan kortfattat sammanfattas till att det inte är kroppen som orsakar handlingar utan 

handlingar som skapar skillnader mellan kön (Iversen, 2011).  

5 Metod 

I kvalitativ forskning ligger fokus ofta på ord vid datainsamling och analys. Kvalitativ forskning 

använder en induktiv vinkel på sambandet mellan teori och praktik. Inom kvalitativ forskning 
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styr den teoretiska frågeställningen insamlingen av data. Det finns många olika kvalitativa 

metoder för datainsamling såsom etnografiska studier, deltagande observationer, kvalitativa 

intervjuer, fokusgrupper och vinjettstudier (Bryman, 2011). 

Deltagande observationer har fördelen att observatören får en mer nära bild av den sociala miljö 

som studeras jämfört mot kvalitativa intervjuer. Vid intervjuer blir kontakterna mer ytliga. Vid 

deltagande observation så får observatören lära sig språkbruk och annat som ingår i kulturen. 

Vid intervjuer kan sådana detaljer förbises eftersom de tas för givet. Det finns dock frågor som 

inte kan ställas lika enkelt i en observation som i en intervju varför även denna metod har 

fördelar. I en intervjusituation går det ställa frågor om vad som hänt tidigare. Detta är inte lika 

lätt i en deltagande observation. Vid en etnografisk studie kan forskaren få material från olika 

typer av källor vilka kompletterar varandra. Forskaren kan ha intervjuer, göra deltagande 

observationer, använda sig av vanliga samtal samt skriftliga källor. Hur informationen används 

kan dock vara etiskt knepigt. Det är inte heller en självklarhet hur forskaren får tillgång till olika 

miljöer (Bryman, 2011).  

En vinjett är behjälpliga för att bestämma vilken kontext som intervjugrupper ska förhålla sig till 

(Egelund, 2008). Fokusgrupper är en lämplig metod för att fördjupa sig i ett visst ämne med en 

specifik yrkesgrupp (Bryman, 2011).  

Med en mix av ovanstående metoder (vinjett och fokusgrupper) är tanken att fånga vilka 

föreställningar personal har om genus kopplat till missbruk- och beroendeproblem. Materialet 

har analyserats med hjälp av tematisk analys utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

teori om genussystem. I denna uppsats används en vinjett i anslutning till fokusgruppmetod. Två 

grupper presenterades med vinjetten som stimuli för fokusgruppintervjun. I uppsatsen angrips 

forskningsfrågorna utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. 

5.1 Den studerade kommunen 

I kommunen är missbruksvården organisatoriskt uppdelad i en myndighetssektion och flera 

utförande verksamheter. På myndighetssektionen arbetar handläggare. Handläggarna utreder och 

bedömer ärenden som rör personer med missbruks- och beroendeproblem.  Enligt 

socialstyrelsens termbank är handläggning ett förfarande som startas med att ett ärende väcks 

och efter utredning utmynnar i ett beslut (Socialstyrelsen, u. å). I kommunens utförande 

verksamheter arbetar alkohol- och drogbehandlare. Verksamheterna erbjuder ett brett utbud av 

insatser och stödåtgärder till personer med missbruks- och beroendeproblem. Behandling är 
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åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa samt bevara eller förbättra den enskildes 

hälsotillstånd (Socialstyrelsen, u. å). 

5.2 Vinjett som hjälpmedel vid forskning 

Vinjetter är konstruerade realistiska, korta beskrivningar/historier av personer eller sociala 

sammanhang. Vinjetter presenteras för respondenter och följs sedan upp med frågor som kan 

vara öppna eller slutna. Materialet som fångas upp är ofta kopplat till principer, moral och 

värderingar som bestämmer vilka val respondenterna gör i en given situation. Forskare har med 

hjälp av vinjetter möjlighet att bestämma till vilket sammanhang och kontext som respondenter 

ska förhålla sig till. Vinjetter användes ursprungligen som kvantitativ metod.  Efterhand har det 

införts mer kvalitativa inslag i metoden där frågor ställs av mer öppen karaktär och vinjetter har 

följts upp med annan kvalitativ metod (Egelund, 2008). Ett exempel på detta är Eva Samuelssons 

(2015) studie av alkohol- och narkotikakonsumtion och dess behandlingsbehov med särskilt 

fokus på betydelsen/konstruktionen av kön. I Samuelssons (2012) avhandling presenteras en 

tidigare använd vinjett och dess resultat som stimuli för fokusgrupper. I Lisa Skogens (2011) 

studie används vinjetter mer direkt i fokusgrupper. Där presenteras fokusgrupper med en vinjett 

av vertikal karaktär. Respondenterna får efter varje del av den presenterade vinjetten diskutera 

hur de ska agera. Att vinjetten är vertikal innebär att historien presenteras i olika delar, utvecklas 

över tid och att respondenterna får veta mer om sammanhanget efter varje del (Egelund, 2008). 

5.3 Fokusgrupp som forskningsmetod 

Fokusgruppmetod innebär att forskaren genomför en gruppintervju med ett visst ämne i fokus 

som denne vill fördjupa sig i. Deltagarna i gruppen ska ha vissa erfarenheter som forskaren vill 

undersöka. Forskaren observerar hur gruppen resonerar och fångar de åsikter och synsätt som 

uttrycks. Att använda sig av en grupp gör det möjligt att fånga många åsikter i ett ämne (Dahlin-

Ivanhoff, 2011). Fokusgrupper kan variera i storlek, från sex till tolv. Storleken kan avgöras av 

ämnet och vad som är syftet. Större grupper kan fungera bra om forskaren har ett utforskande 

syfte och fokuserar på innehållet i det som sägs (Halkier, 2010). 

En fokusgrupp leds av en person som ska sköta intervjun utan att styra för mycket. För ledaren 

är det en balansgång att både ge gruppen fria tyglar och ibland styra gruppen så den håller sig till 

intervjuns fokus. T.ex. kan ledaren vara aktiv genom att reagera på något som är viktigt för 

undersökningens ämne eller om gruppen har svårt att börja diskutera. För att få igång 

diskussioner finns det olika sätt att ställa frågor. Det finns forskare som har få frågor, en eller två, 

som är av allmän karaktär för att stimulera till diskussion. Andra forskare föredrar att ha mer 
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struktur i grupperna. Det går då att använda sig av fler frågor men de är av öppen karaktär så 

gruppen får utrymme att diskutera. Om forskaren har god kännedom om ämnet eller om 

gruppens intresse är osäkert kan ett strukturerat arbetssätt vara motiverat. Det är dock viktigt att 

låta gruppen ta vissa sidospår då det kan ge information som man inte har förväntat sig (Bryman, 

2011).  

Metoden har som alla andra metoder även vissa begränsningar. Det kan var en svår balansgång i 

hur mycket ledaren ska delta så gruppen inte blir allt för påverkad. Moderatorn kan också behöva 

begränsa en gruppmedlem som tar över vad som händer i gruppen. Det kan även vara så att 

vissa gruppdeltagare har svårt att göra sin röst hörd. Det kan då vara lämpligt att ledaren är 

behjälplig att låta dessa deltagare komma till tals.  Vid transkriberingen kan det uppstå problem 

då det kan finnas ohörbara delar, vem säger vad i gruppen, och deltagare kan prata i munnen på 

varandra (Bryman, 2011). 

5.3.1 Så konstruerades vinjetten 

Vid användning av en vinjett är det viktigt att vinjetten är av trovärdig karaktär (Jergeby, 1999). 

För att få en så trovärdig vinjett som möjligt har den skapats med hjälp av statistik från den 

undersökta kommunen. Statistik som använts är typvärdet hos missbrukare gällande ålder, 

sysselsättning, inkomstkälla, typ av boende, missbruksproblematik och relationsstatus. För att 

testa vinjetten gjordes en minifokusgrupp med 3 stycken alkohol och drogbehandlare från en 

annan kommun. I testningen framkom att alkohol och drogbehandlarna uppfattade vinjetten så 

pass trovärdig att de ifrågasatte om det var en riktig person som avidentifierats. 

Minifokusgruppen ansåg att vinjetten kunde varit en riktig klient. 

Till vinjetten valdes ett androgynt namn "Kim" då tanken var att undersöka aspekter kring genus. 

Efter sökningar på androgyna namn valdes ett svenskklingande namn utifrån två olika 

anledningar. Den ena anledningen var att typvärdet i statistiken från ASI intervjuerna tydligt 

visade att den vanligaste förekommande härkomsten på missbrukare var svensk. Den andra 

anledningen var att studien skulle begränsas och inte hamna i sidospår som skulle kunna leda till 

diskussioner om nationalitet, etnicitet och liknande då fokuset var genus. 

En vertikal vinjett valdes för att kunna lägga till information efter hand. På så sätt kunde också 

intensiteten i diskussionen ökas efterhand.  

De mest känsliga frågorna kring genus lade vi avsiktligt sist (Jacobsen, 2012). 
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5.3.2 Fokusgruppernas genomförande 

Som stöd i förberedelserna användes Brymans (2011) exempel på checklista inför en fokusgrupp. 

Innan intervjuerna kontrollerades teknisk inspelningsutrustning och vid intervjuerna användes 

två inspelningskällor som "back up" för att hantera eventuella tekniska problem. Varje intervju 

hade en ledare och en observatör. Ansvaret för ledarrollen fördelades på intervjuerna. Den som 

inte var ledare intog en observerande roll och interagerade bara med gruppen om det uppstod 

oklarheter. Båda fokusgruppsintervjuerna genomfördes under en och samma dag i två olika 

lokaler anvisade av kommunen.  

I början av varje intervju delgavs deltagarna ett informationsbrev (se bilaga 1) och det gavs 

utrymme för deltagarna att ställa frågor. När samtliga deltagare kände sig beredda att delta i 

intervjun startades inspelningen och intervjun inleddes. Rollen som ledare var att inta en 

nondirektiv intervjuarstil för att få fram personliga åsikter i gruppen. 

I en nondirektiv stil är tanken att ledaren påverkar gruppen och intervjumaterialet så lite som 

möjligt (Brinkmann & Kvale, 2014). Målet var att skapa en atmosfär som skulle ge utrymme för 

deltagarna att känna sig fria i att uttrycka sina åsikter samt fånga olika uppfattningar.  

Den första delen av vinjetten presenterades i textform och därefter lästes samma text upp av 

ledaren. Orsaken till att den lästes upp var att det vid testningen av vinjetten visade sig att 

deltagarna läst på olika sätt d.v.s. att någon hade läst noggrant och någon bara skummat igenom 

texten. Ytterligare en orsak till uppläsningen var att få en bra start så ingen respondent skulle 

missa någon del i texten. Intervjun fortlöpte med följdfrågor varvat med vidare uppläsning för 

att lägga till information till vinjettens berättelse. Några av följdfrågorna användes som "laget 

runt" frågor då testningen av vinjetten hade visat att det triggade deltagarna till diskussion. Andra 

frågor som användes var av mer öppen karaktär.  

Efter avslutad intervju, när inspelningen stängts av, gavs gruppen möjlighet till att ställa frågor 

och ge eventuella reflektioner över intervjuns utförande.   

5.4 Uppsatsens urval 

I uppsatsen är urvalet av intervjupersoner yrkesverksamma missbrukshandläggare samt alkohol- 

och drogbehandlare i en kommun. Grupperna har god kännedom och erfarenhet av ämnet 

missbruk vilket enligt Dahlin-Ivanhoff (2011) är en viktig förutsättning för att få igång en 

diskussion. Till hjälp att få tillgång till dessa grupper fanns en enligt Bryman (2011) så kallad 
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grindvakt. Önskemålet som framfördes till kommunen var att få tillgång till minst två grupper 

om minst 5 personer i varje grupp. En vanlig storlek på fokusgrupp är 6 till 12 personer (Halkier, 

2010). Gruppstorleken kan vara något mindre om målet är att få fram personliga uppfattningar. I 

enlighet med detta sänktes förfrågan till kommunen om antalet deltagare. Tanken var att få 

genomföra intervjuer med tvärgrupper, d.v.s. en blandning av behandlare och handläggare i varje 

grupp. De intervjuer som sedan genomfördes blev inte tvärgrupper då det inte var arbetstekniskt 

möjligt för kommunen att möjliggöra detta.  

Urvalet har begränsats av uppsatsens forskningsfråga, vilka intervjupersoner som kommunen 

tillfrågat samt val av metod.  Urvalet kan beskrivas som målinriktat bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval kan vara en konsekvens av begränsningar som en organisation ställer upp. 

Det är också vanligt inom kvalitativ forskning att strategiskt använda sig av ett urval där enheter 

väljs ut som har en direkt koppling till forskningsfrågan. Ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 

2011). 

5.5 Validitet och reliabilitet 

I denna uppsats används begreppen tillförlitlighet och äkthet som grund för att säkerställa 

kvaliteten eftersom de begreppen lämpar sig bättre i en kvalitativ undersökning än begreppen 

validitet och reliabilitet som ofta används i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). I uppsatsen 

beskrivs forskningsprocessen detaljrikt i metoddelen för att läsaren ska kunna få en tydlig bild av 

hur arbetet producerats. Genom att gå igenom metoddelen bör läsaren kunna bilda sig en 

uppfattning om att regelverken som finns följts och hur miljön i missbruksvården fungerar. 

Denna uppsats har två författare vilket gett möjlighet till att dra mer objektiva slutsatser och 

därmed minskat risken eventuella personliga tolkningar i resultatet. 

Tillförlitlighet: Tillförlitlighet har fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Eftersom den sociala verkligheten kan 

tolkas på flera sätt innebär detta att forskningen ska utföras på ett sådant sätt att läsaren kan se 

att forskningen utförts enligt de regelverk som finns. Forskaren bör göra täta, detaljrika 

beskrivningar av kulturen som redovisas så att läsaren kan avgöra om forskningen går att 

överföra till annan miljö. Forskningen ska vara pålitlig, vilket innebär att forskare på ett tydligt 

sätt förklarar alla delar i forskningsprocessen. Möjlighet till att styrka och konfirmera handlar om 

att kunna visa att forskningen genomförts i god tro (Bryman, 2011). Transkriberingen av 
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intervjuer är en tolkningsfråga. Det är lätt att säkerställa pålitligheten i en transkribering genom 

att låta två personer göra transkriberingen och sedan jämföra dessa (Brinkmann & Kvale, 2014). 

Denna uppsats är transkriberad var intervju för sig. Efter detta är transkriberingen genomläst 

och samtidigt genomlyssnad av den andre författaren för att jämföra och säkerställa likheten och 

förståelsen för transkriberingen. 

Vinjetter är hypotetiska historier där respondenterna diskuterar kring hur de skulle ha handlat 

om vinjetten hade varit verklighet. Detta ger generellt låg trovärdhet eftersom det inte går att 

veta om personen faktiskt skulle agerat så i verkligheten. (Egelund, 2008). Om den låga 

trovärdheten är skäl för att inte använda metoden beror på hur densamma presenteras. Om 

tanken är att vinjetten exakt ska överensstämma med verkligheten kan den ha sina begränsningar. 

Om vinjetten däremot används som en tolkning av verkligheten och ger intervjuade möjlighet att 

svara upp mot detta är det en användbar metod. Vinjettstudien kan då belysa individers attityder 

och värderingar kopplat till sociala sammanhang (Hughes, 1998). 

För att höja trovärdigheten i vinjetten har till denna uppsats använts en könsneutral vinjett som 

gjorde att respondenterna inte visste om det är en kvinna eller en man. Detta innebär att 

respondenterna inte kunde tillrättalägga sitt svar utifrån att respondenterna eventuellt skulle vilja 

verka mer genusmedvetna eller svara så som eventuellt förväntades. Vinjetten är dessutom 

konstruerad utifrån typvärde på missbrukare inom undersökningskommunen vilket gör den mer 

trovärdig. 

Äkthet: Forskningen ska ge en rättvis bild av respondenterna. Deras åsikter och uppfattningar 

ska komma fram. Respondenterna ska få möjlighet att få en bättre förståelse för det studerade 

efter undersökningen är gjord. Forskningen ska vara till nytta. Andra delar som ingår i begreppet 

äkthet är huruvida forskningen bidragit till att respondenterna fått möjlighet att vidtaga 

eventuella åtgärder för att förändra sin situation och om respondenterna fått bättre förståelse för 

andra i den studerade miljön (Bryman, 2011). Det är omöjligt att säga vilken som är den rätta 

tolkningen av en historia. Ordagranna återgivningar hjälper till för att ge en bättre bild av 

verkligheten (Brinkmann & Kvale, 2014). 

I uppsatsen presenteras resultaten med många citat för att ge en så sann och rättvis bild av 

respondenternas åsikter som möjligt. Tanken med uppsatsen är att ge en bättre förståelse på ett 

djupare plan gällande genus i undersökningskommunen som en del i deras utvecklingsarbete 

med genus. Uppsatsen kan ge kommunen tankar om deras genusarbete. Denna uppsats är dock 
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begränsad i storlek och utan möjlighet till större undersökning kan inte hävdas att uppsatsen 

skulle bidra till stora förändringar, vilket inte heller kan begäras av en uppsats som är skriven på 

så pass kort tid (Egelund, 2008). 

5.6 Etiska överväganden 

Etiska aspekter är kopplade till integritetsfrågor. Det är därför viktigt att ta ställning till om 

någon kan komma till skada i undersökningen, att belysa frivilligheten i att deltaga i 

undersökningen, att ingen blir lurad, att privatlivet skyddas och att informations- och 

samtyckeskravet följs (Svensson & Ahrne, 2011). 

Uppsatsens etiska övervägande gjordes utifrån fyra områden som enligt Bryman (2011) är en bra 

uppdelning av etiska frågeställningar; 

1. Om deltagarna skulle kunna komma till skada på något vis?  

Ämnet som diskuterades under fokusgrupperna var genus och syftet var att få fram olika 

värderingar, tankar och normer kring detta. Deltagarna ställde upp frivilligt och inga 

personuppgifter eller namn antecknades. Då åsikterna inte kunde härledas tillbaka till någon som 

varit med kan det anses att de potentiella riskerna för skada varit säkrade i den utsträckning som 

var möjlig innan undersökningen genomfördes.  

Däremot var vissa saker inte möjliga att säkra före fokusgruppens genomförande. Det skulle 

kunna dyka upp etiska dilemman under fokusgruppen gång där moderatorerna skulle kunna 

behöva styra samtalet så att inte någon respondent exempelvis hade börjat prata för mycket om 

sin egen sexualitet eller dylikt. Efter fokusgruppens avslut lämnades också kontaktuppgifter till 

moderatorerna så att deltagarna ska kunna ta kontakt om något inte hade känts bra. Ingen har 

efteråt sökt kontakt angående detta. 

 

2. Om det skulle råda brist på samtycke från någon deltagare? 

Innan fokusgrupperna startade informerades respondenterna om hur materialet skulle komma att 

användas, vilket syftet är och att deltagande är helt frivilligt. Ett etiskt dilemma som skulle kunna 

ha uppstått var om någon skulle vilja lämna rummet men kände grupptryck att stanna kvar. 

Samtalet upplevdes inte vara av sådan karaktär att det skulle ha varit någon risk. Eftersom 
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deltagarna vid fokusgruppen redan innan frivilligt anmält sitt deltagande till sin chef kan 

samtycke anses vara styrkt i dubbel bemärkelse.  

3. Om frågorna inkräktar på privatlivet? 

I undersökningen ställdes inga frågor av privat karaktär. Vinjetten styrde samtalets fokus mot 

diskussionsämnet. Om någon av deltagarna hade börjat prata om sig själv och utlämnat 

personliga uppgifter fanns en moderator med som ledare i gruppen och hade då kunnat återföra 

samtalet till ämnet. 

4. Om det förekommer bedrägeri, undanhållen information och dylikt? 

Informationen som gavs var att uppsatsen skrevs som en del av det uppföljningsarbete som 

kommunen gör i sitt förbättringsarbete utifrån ett genusperspektiv. Det var inte direkt angivet att 

undersökningen fokus var att titta på normer, värderingar och attityder då detta skulle kunna ha 

förstört undersökningen. Deltagarna hade då kunnat tillrättalägga hur de pratade om genus. 

Frågorna som ställdes var av öppen karaktär vilket innebar att det blev fritt för deltagarna att 

välja vad de ville bidra med i samtalet.   

5.7 Den tematiska analysen 

I en tematisk analys ligger tyngdpunkten på vad som sägs i fokusgruppsintervjuerna och inte på 

hur det sägs (Bryman, 2011). Analysen gör det möjligt för forskaren att på ett systematiskt sätt 

öka noggrannheten och känsligheten i tolkningen och förståelsen av observationer. Vid 

tematiseringen kodas kvalitativt material för att identifiera teman.  Teman är återkommande 

mönster som beskriver eller tolkar aspekter av ett fenomen (Boyatzis, 1998 s 4). Teman 

identifieras genom flera noggranna genomläsningar. Vid sökandet efter teman kan forskaren vara 

observant på t.ex. repetitioner av ämnen som återkommer i texten samt likheter och skillnader i 

hur intervjupersoner diskuterar ett ämne (Bryman, 2011).  

Boyatzis (1998) beskriver att användandet av tematisk analys kännetecknas av fyra viktiga 

moment.  

1. Forskaren måste upptäcka teman och känna igen koder i materialet. Det är viktigt att 

vara öppen för all information.  

2. Forskare måste ta fram koder som hjälper till att analysera eller fånga kärnan i materialet. 

Framtagandet av koder förbättras väsentligt om den görs tillsamman med annan 

forskare.  
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3. På ett pålitligt sätt använder forskaren koder och teman. Forskaren ska vara konsekvent i 

sina bedömningar och inte läsa in egna föreställningar, tankar och känslor i materialet. 

4. Forskaren tolkar information och teman så att det bidrar till ny kunskap. För detta krävs 

ett teoretiskt ramverk eller en begreppsram. Detta ramverk kan utgå från tidigare 

forskning och teori eller nyskapad teori utifrån studiens material (Boyatzis, 1998). 

Transkriberingen kan nästan beskrivas som analysens prolog. Redan i detta läge tog 

analysprocessen sin början då det var första gången materialet på ett systematiskt sätt lyssnades 

igenom och det skapades en känsla för materialet. Transkriberingen delades upp så att varje 

intervju transkriberades var för sig. Innan detta arbete påbörjades diskuterades hur den löpande 

texten skulle skrivas. Ingen vikt lades vid hur de intervjuade pratade. Pauser, stakningar, 

hummanden och tonfall skrevs således inte ut i transkriberingen. Efter den första utskriften 

gjordes en genomläsning och oklarheter i texten dubbelkollades mot inspelningen. 

Transkriberingarnas lästes sedan igenom av den andre författaren samtidigt som denne lyssnade 

på inspelningen för att undanröja eventuella oklarheter och missuppfattningar.  

I nästa skede påbörjades den tematiska analysen där följande moment ingick:  

1. Materialet från intervjuerna lästes igenom flera gånger. Läsningen gjordes enskilt av varje 

författare och på ett öppet sätt för att hitta repetitioner av teman i fokusgrupps 

intervjuerna.  

2. Materialet gicks tillsammans igenom för att sammanställa de fynd som gjorts och 

identifiera de teman som ansågs som relevanta utifrån syfte och frågeställning i 

uppsatsen. Det utkristalliserade sig fyra teman.   

3. Utifrån dessa framtagna teman gjorde återigen författarna enskilda genomläsningar där 

varje tema var i fokus för att fånga kärnan och det väsentliga i materialet. Efter detta 

skede sammanställdes materialet i en löpande, beskrivande text. Beskrivande citat valdes 

ut inom varje tema. I några teman skapades underrubriker för att bättre kunna redovisa 

resultatet. 

4. För att studien inte bara rent deskriptivt skulle återge vad grupperna sagt och tycker har 

även resultatet tolkats. Därefter har materialet diskuterats för att skapa en fördjupad 

kunskap om resultatet. Resultatet har reflekterats och relaterats mot teori och 

bakgrundsmaterial. 

 



24 
 

6 Resultat 

I undersökning med två fokusgruppsintervjuer hittades fyra huvudteman. Dessa teman återkom 

under fokusgruppens gång i båda grupperna på olika sätt. Den ena fokusgruppen utgörs av 

behandlare och den andra gruppen utgörs av handläggare. Båda gruppernas respondenter är 

verksamma som personal inom den utvalda kommunens missbruksvård. Resultatet redovisas 

nedan uppdelat mellan grupperna på de ställen det har varit relevant. Huvudpersonen i 

vinjettstudien kallades för "Kim".  

6.1 Resultat tema 1; fokusgruppernas tankar kring insatser 

Fokusgruppernas tankar kring insatser är ett av de teman som upptog mycket tid. Ändå fanns 

ingen direkt fråga om insatser med i vinjetten. Det som efterfrågades var vilken typ av socialt 

stöd som skulle kunna gynna Kim och hur man kan tänka kring Kims situation. Temat innehåller 

vad grupperna faktiskt uttrycker att Kim skulle behöva och inga generella tankar om insatser som 

framkommit. 

I fokusgrupp 1uttrycker respondenterna att Kim skulle behöva komma igång med någon form 

av sysselsättning. Diskussionen lyfter idéer om arbetsrehabilitering och arbete. Deltagarna menar 

att Kim bör komma igång med någonting. Intervjuperson (IP) 1, kvinna 

"Att tillhöra sammanhang är väl alltid viktigt tänker jag. Skulle tänka sig något inom 

socialtjänsten att insatser vore bra, annars är det här med självhjälpsgrupper. Komma in i 

någonting som. Ja." 

Fokusgrupp 1 menar vidare att det skulle kunna vara meningsfullt för Kim att träffa andra i 

samma situation samt ha någon form av samtalsstöd. IP 2, kvinna 

"Någon form av samtalsstöd tänker jag också." 

Om Kim skulle ha varit en kvinna och gravid uttrycker fokusgrupp 1 att Kim skulle behöva 

andra annorlunda insatser. IP 3, kvinna 

"Insatserna blir annorlunda." 

IP 1  

"Är hon gravid så blir det ju andra insatser. Definitivt." 
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Fokusgrupp 1 diskuterar kring att Kim behöver samtalsstöd och behandling d.v.s. samma som 

om Kim inte varit gravid. Gruppen uttrycker vidare att Kim behöver någon typ av hjälp i from 

av en lösning som passar. Någon i gruppen nämner extern placering. En annan i gruppen säger 

att det inte behövs någon institutionsvård för Kim om Kim hade varit gravid utifrån 

informationen i vinjetten. Gruppen diskuterar att det behöver göras en orosanmälan utifrån 

barnet.  

Någon säger också att en kvinna som bor på institution måste lära sig att träffa män eftersom 

samhället ser ut som det gör. I samhället menar denne respondent att det finns både bra och 

dåliga män vilket de missbrukande kvinnorna som har institutionsvård måste lära sig att förhålla 

sig till. IP 4, man  

"För någonstans alltså även om dom kvinnorna blir placerade externa i boenden med bara 

kvinnor. Dom behöver ju komma ut till en värld där det finns män och killar och liksom så man 

behöver lära sig att förhålla sig redan där tycker jag." 

Fokusgrupp 1 är ospecifika i vilken typ av insats som skulle behövas för Kim. Oavsett om Kim 

skulle vara man eller kvinna uttalar sig gruppen inte direkt om vad Kim behöver, utan gruppen 

uttrycker vad som finns. Gruppen uttrycker att det skulle behövas någon form av, eller till 

exempel att annorlunda insatser skulle behövas, men vad detta står för eller vad som menas är 

högst oklart. I samband med insatser talas också om vikten att göra en anmälan till barn och 

ungdom utifrån att Kim väntar barn. 

I fokusgrupp 2 uttrycker respondenterna att Kim skulle behöva få samtal ihop med före detta 

sambon och att Kim skulle behöva få hjälp med att utforska motivationen i samtal. IP 5, kvinna 

"Jag är lite nyfiken på hans motivation också. Den skulle jag vilja utforska lite med. Faktiskt i 

samtal." 

Gruppen lyfter idéer om att kartläggande samt utredande samtal och att motivationsarbete skulle 

behövas. Övriga förslag som fokusgrupp 2 ger på insatser är öppenvård och enskild 

sysselsättning. IP 6, kvinna, nämner även att kim borde få hjälp med sin förståelse för hur starkt 

beroende är. 

"Och jag tänker att det här med skam och skuld, det här att också få en förståelse för hur starkt 

beroendet är. Det kan ju faktiskt lätta på skam och skuldbördan."  

En åsikt som IP 7, man, uttrycker är att män behöver lära sig att laga mat.  
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"Nä för är det någon som behöver lära sig att laga mat så är det ju männen." 

Om Kim skulle vara kvinna och gravid utrycker fokusgrupp 2 att det behövs  

rätt massiva insatser. Gruppen diskuterar vidare om att det behöver göras en orosanmälan 

utifrån barnet och även att en missbrukshandläggare ska kontaktas utifrån anmälan av barnet. IP 

8, kvinna  

"För barn och ungdom ska ju ha kopplats in här. En orosanmälan." 

Och IP 9, kvinna  

"Du måste ju kontakta en missbrukshandläggare, för att det måste ju göras en, alltså vi har ju en 

skyldighet att anmäla även om det är ett foster då." 

Fokusgrupp 2 menar att det behöver kopplas in specialistmödravård för att kolla upp mediciner. 

Gruppen diskuterar vidare att det behövs en anmälan för de andra barnen som bor kvar hos 

Kims före detta sambo. Någon i gruppen säger att Kim skulle kunna ha en sysselsättning om 

Kim inte är sjukskriven. Övriga saker som fokusgrupp 2 nämner är att Kim behöver hjälp för 

hela familjen, frivilliga insatser och öppenvård med dygninskrivning. IP 6  

"Precis. Men sen jag är återigen, sen behöver ju hela familjen hjälp." 

Fokusgrupp 2 talar mer specifikt om vad Kim skulle behöva och ger flera förslag på olika 

insatser jämfört med fokusgrupp 1. Även fokusgrupp 1 lyfter dock vikten av att göra en 

orosanmälan angående att Kim väntar barn. Fokusgrupp 2 lyfter mer ett helhetsperspektiv då 

gruppen talar om att ha med Kims före detta sambo, tidigare barn och mödravården i arbetet 

med Kim. Även här uttrycks att det behövs "massiva insatser" och vad det konkret innebär 

utrycks inte heller.  

6.2 Analys tema 1 

Fokusgrupperna talar om insatser men är inte specifika i vad ”Kim” skulle vara hjälpt av utan 

talar i vaga termer. Till viss del uttrycker grupperna en kunskap om vad som kan vara bra 

insatser. Denna kunskap stämmer överensstämmer med socialstyrelsens rekommendationer 

(2015). Grupperna anger till exempel arbetsträning, samtalsstöd, motivationssamtal och 

självhjälpsgrupper När det gäller en gravid kvinna så diskuterar grupperna att det behövs andra 

insatser men de preciserar inte vad dessa skulle bestå av. Enligt Statens offentliga utredningar 
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(SOU 2011:6) kan det finnas skäl för könsdifferentierad behandling. Ett av skälen till detta är just 

graviditet. 

En del av de tankar som fokusgrupperna har kring insatser går att koppla till Hirdmans (2001) 

genussystem. Någon säger att en kvinna som bor på institution måste lära sig att träffa män 

eftersom samhället ser ut som det gör. Handläggaren menar att det i samhället finns både bra 

och dåliga män vilket de missbrukande kvinnorna inom institutionsvård måste lära sig att förhålla 

sig till. IP 4 

"För någonstans alltså även om dom kvinnorna blir placerade externa i boenden med bara 

kvinnor. Dom behöver ju komma ut till en värld där det finns män och killar och liksom så man 

behöver lära sig att förhålla sig redan där tycker jag." 

I början av citatet beskrivs hur män och kvinnor hålls isär genom att de placeras på olika hem. 

Här ger intervjuperson IP 4 uttryck för en process som istället för att hålla isär könen 

eftersträvar ett närmande. Grundantagandet IP 4 verkar inta är att det finns en stereotyp bild av 

att män är dåliga dock att denna föreställning är felaktig. IP 4 vill bryta den stereotypa 

genusreproduktionen och särhållandet av män och kvinnor. Det är dock i detta sammanhang 

viktigt att tänka på att det finns vissa grupper av kvinnor som har behov av könsdifferentierad 

behandling (SOU2011:6). 

Kvinnans roll som person med missbruk- och beroendeproblem kräver betydligt mer 

omfattande insatser om det är en gravid kvinna. Grupperna talar om institutionsvård och 

massiva insatser. Insatserna kopplas även ihop med andra livsomständigheter. Mannens roll som 

missbrukare nämns bara vid två tillfällen och vid ett av dessa avser det stödjande insatser. Till 

största delen talar grupperna utan något specifikt kön när de tänker på insatser. 

Grupperna talar inte om insatser kopplat till genus och kön i någon stor omfattning. 

Genusperspektivet har en underordnad roll (Laanemets & Kristiansen, 2008). På detta sätt kan 

handlingar som bryter stereotyper kring kön och genus kopplat till missbruk vidmakthållas. När 

grupperna talar om kön och genus är det kopplat till kvinnans speciella behov och att det skiljer 

sig från mannens. Det är mer omfattande och kräver mer uppmärksamhet. Härigenom skapas 

genus både genom uttalanden och placering i ett speciellt rum, institutionsvård (Iversen, 2011). 

Mattson (2010) skriver att behandling i första hand bedrivits utifrån en könlös klient som har 

utformats från en manlig norm. Även lagstiftningen har likhetsideologi och är könsneutral. 

Mattson (2010) skriver vidare att kvinnors behov kan osynliggöras utifrån en manlig norm. 
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6.3 Resultat tema 2; Fokusgruppernas upplevda genusskillnader i 

missbruksvården 

Detta tema innefattar de olika tankar och uttryck som behandlarna och missbrukshandläggarna 

personligen upplever eller har upplevt i sitt yrke i vår undersökningskommun. 

När skillnader utifrån kön diskuteras lyfts faktumet att det finns färre kvinnor i missbruksvården. 

Det diskuteras utifrån ett perspektiv att det skulle vara ca 70% män och 30% kvinnor eller att 

kvinnorna skulle utgöra 20–25% av missbrukarna inom missbruksvården. Det finns dock tankar 

om att det är en högre andel kvinnor, ett mörkertal som faktiskt har ett problem med missbruk 

och beroende. Vid flera tillfällen nämns att kvinnor skulle vara svårare att nå än män och att det 

därför skulle vara så skev fördelning mellan könen. Någon nämner att man inte jobbar med 

uppsökande verksamhet i kommunen för att hjälpa kvinnor. En annan säger att man i 

kommunen lutar sig tillbaka och säger att det inte går att nå kvinnorna, istället för att fråga sig 

hur det skulle kunna gå att nå kvinnorna och ändra arbetssätt utifrån det. IP 9  

"En anledning till att man inte hittar kvinnorna är att de finns i psykiatrin. Där finns alltså en väg 

att nå kvinnorna. Varför jobbar vi inte tillsammans med psykiatrin? Ett annat sätt till exempel att 

nå kvinnorna varför jobbar vi inte med RFSL och RFSU? Istället säger man att det är så liten 

andel att det inte går att prata om". 

Båda grupperna talar om orättvisan och det ojämnställda i att kommunen bara har ett stöd- och 

motivationsboende för män och att kommunen lagt ner motsvarande boende för kvinnor. Flera 

uttrycker åsikter, även känsloladdade sådana om att detta inte hade hänt om hemmet varit till för 

män. IP 10, kvinna 

"Nu finns inte det längre och att det inte finns något för kvinnor det är ju fruktansvärt tycker 

jag". 

En kvinna som är i behov av en placering blir då externt placerad. Detta innebär att hon hamnar 

långt ifrån sin familj. Stöd- och motivationsboendet för kvinnor sägs vara mer byggt och 

anpassat för den typ av vård som missbrukande män har. Kvinnorna även om de befann sig i 

missbruk kunde inte få hjälp där eftersom de inte tog emot alla typer av kvinnor. Detta ska ha 

gjort att kvinnorna blev tvungna att placeras externt vilket medförde att platserna på det 
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kommunala boendet inte fylldes och därmed inte heller gick runt. Det talas också om risken att 

kvinnor kanske inte heller får externplaceringar eftersom de är dyrare.  

När det gäller öppenvård är gruppernas upplevelse att den är likvärdig oavsett om det är en man 

eller kvinna som söker vård.   

I fokusgrupperna diskuteras att det är fler män inom öppenvården.  Det finns en risk att en 

kvinna kan träffa på en man som skulle kunna ha utnyttjat henne. När det gäller boende så lyfts 

även att män kan vara utsatta och hotade av andra män men att missbruksvården inte tar hänsyn 

till detta vid placering av en man. Både i boendeform och i öppenvård diskuteras att det inte tas 

lika stor hänsyn till mäns potentiella utsatthet som kvinnors. I fokusgruppsintervjun sägs det att 

handläggare förutsätter att män ska kunna behandlas tillsammans med kvinnor. En respondent 

nämner risken att missbrukshandläggare föreslår insats utifrån vad handläggaren själv tror skulle 

kunna passa en person. Det kan finnas en risk att handläggaren utifrån stereotypa föreställningar 

föreslår det som generellt uppfattas vara mer kvinnligt för kvinnor, och mer "typisk manlig" 

sysselsättning för män. 

6.4 Analys tema 2 

Grupperna pratar om skillnaden i antal män och kvinnor som dricker och en procentuell 

fördelning på 70% män och 30% kvinnor i missbruksvården. Detta stämmer överens med 

Statens offentliga utredningars (2011:35) uppgifter. Grupperna ser även att det kan finnas ett 

mörkertal och att andelen kvinnor är högre i verkligheten. Enligt SOU 2011:35 finns det tecken 

på användandet av alkohol börjar jämnas ut. Grupperna talar vidare om att kvinnor är svårare att 

nå, vilket tidigare forskning också visar på (Copeland & Swift, 1998). Dessutom menar 

grupperna att kvinnorna söker vård på andra ställen än i den traditionella missbruksvården, 

exempelvis för fysiska och psykiska problem. Även tidigare forskning (Palm, 2006) samt Statens 

offentliga utredningar (SOU 2011:6) beskriver samma fenomen. 

Båda grupperna talar om att kommunens stöd och motivationsboende för kvinnor har lagts ner 

och att denna insats numer endast är tillgänglig för män. Följden har blivit att en kvinna som är i 

behov av placering blir externt placerad i en annan kommun. Kvinnan hamnar då långt ifrån sin 

familj. Det talas om risken att kvinnorna då inte heller skulle få insatsen stöd och 

motivationsboende i samma utsträckning eftersom en externplacering är dyrare. Enligt tidigare 

forskning finns en koppling mellan familjeaspekter och kvinnans behandlingsresultat. Kvinnor 

har svårare att genomföra en behandling eftersom de tar större ansvar för familj och barn. Det 



30 
 

finns en förväntan av kvinnorna att de snabbt ska bli bra från sitt missbruk för att kunna 

återvända och ta hand om hemmet (Copeland & Swift, 1998; Green, 2006; Fendrich, Hubbel & 

Lurigio. 2006; Palm 2006). 

Ett perspektiv som grupperna lyfter är hur det blir för en kvinna att bli placerad tillsammans med 

män. Det finns en risk att kvinnan skulle kunna ha blivit utnyttjad av någon av männen på 

behandlingshemmet sedan tidigare. Grupperna menar att missbruksvården ibland tänker på att ta 

hänsyn till kvinnor i placeringssammanhang. Samma diskussions förs inte vid placering av män 

då de förutsätts klara av att bli placerade var som helst. Detta genusperspektiv återfinns inte i 

tidigare forskning. 

I fokusgrupperna beskrivs att personal utifrån sina egna stereotypa föreställningar, typisk 

kvinnlig eller manlig sysselsättning, och föreslår insats utifrån vad handläggaren själv tror skulle 

kunna passa en person. Som beskrivs i teorin om genussystem, kan detta bidrar till att skapa ett 

särhållande mellan män och kvinnor. Handläggare följer det sociala kontraktet och hjälper till så 

att de förväntningar som finns på män och kvinnor uppfylls. Detta blir ett tydligt exempel på hur 

genussystemet återproducerar stereotypa föreställningar.  

Berger och Luckmann (2014) menar att människor har vanor som skapar sociala institutioner 

och att dessa fyller en funktion. Följden har blivit att det har skapats en allmän 

föreställning/norm i kommunen som säger att kvinnor är svåra att nå. Denna subjektiva 

upplevelse påverkar missbruksvårdens agerande så de inte hittar nya vägar att nå kvinnor utan 

lutar sig tillbaka. Det kan också ligga bakom uttalandet som IP 9 gör 

 "En anledning till att man inte hittar kvinnorna är att de finns i psykiatrin. Där finns alltså en 

väg att nå kvinnorna. Varför jobbar vi inte tillsammans med psykiatrin? Ett annat sätt till 

exempel att nå kvinnorna varför jobbar vi inte med RFSL och RFSU? Istället säger man att det 

är så liten andel att det inte går att prata om". 

6.5 Resultat tema 3; Hur fokusgrupperna pratar om barriärer 

I detta resultat definieras barriärer utifrån svårigheter för personer med missbruks- och 

beroendeproblem att få vård. Det går i intervjuerna se två underteman; svårigheter att söka vård 

och svårigheter att få tillgång till vård. 
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6.5.1 Att söka vård 

Fokusgrupp 2 beskriver barriärer både för män och kvinnor men talar övervägande om barriärer 

för kvinnor. Utan att vara könsspecifika beskriver gruppen att personer ofta söker hjälp för 

andra orsaker än missbruks- och beroendeproblem, dessa problem uppmärksammas i ett senare 

skede. Män som finns inom missbruksvården har svårare att söka vård för sidoproblematik om 

de samtidigt har missbruks- och beroendeproblem. IP 3, man  

”När man jobbar med männen så får man ju uppmuntra oftast till att dom ska söka för, när dom 

är här, för krämpor och så vidare medans kvinnan, kanske det bara är fördomar, men har lättare 

väg till just vårdcentralen”.  

Kvinnor söker mer hjälp vid sidoproblematik, till exempel vid psykisk ohälsa. Kvinnor skäms 

också mer för sina missbruks- och beroendeproblem vilket leder till att de har svårare att söka 

vård. Det blir extra svårt om kvinnan är gravid vilket leder till mer skuld och skam. IP 7 uttrycker 

sig:  

”vara pappa och hålla på med droger är ju en sak men mamma då är du körd”. 

I fokusgrupp 1 beskriver respondenterna att det finns mycket skuld och skam med att söka hjälp 

på socialtjänsten. I första hand söker sig personer med missbruks- och beroendeproblem till 

självhjälp eller serviceinsatser. 

6.5.2 Att få vård 

Fokusgrupp 2 beskriver att män och kvinnor med missbruks- och beroendeproblem har svårt att 

få tillgång till hjälp och stödinsatser om de blivit utsatta för våld. Personer utan missbruks- och 

beroendeproblem har lättare att få denna hjälp. Vid behov av hjälp har det tidigare varit möjligt 

för våldsutsatta kvinnor med samtidigt missbruk att få tillgång till en jourplats. Män har inte 

heller tillgång till en jourplats. Personal känner sig osäkra på var man ska hänvisa våldsutsatts 

kvinnor och män med missbruks- och beroendeproblematik. Exempel på beskrivningar är, IP 6: 

 ”De missbrukande kvinnorna som blir våldsutsatta är inte välkomna på det viset för den 

gruppen som jobbar med våldsutsatta och var ska de ta vägen. Dom är ju inte heller välkomna på 

socialjouren”.  
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”När jag börjar tänker ett steg längre så finns inte heller någon jourplats för våldsutsatta män. 

Dom är ju i samma situation. Missbrukande män är väl inte heller så populära i den gruppen som 

jobbar med våldsutsatthet”.  

Det har tidigare inom kommunens missbruksvård funnits ett specifikt boende/HVB för kvinnor. 

Respondenterna tror att det finns ett behov av denna typ av vård och att kvinnor idag blir 

hänvisade till externa placeringar utanför kommunen. Denna typ av placering kan vara dyr vilket 

kan leda till att kvinnor nekas vård.  

Fokusgrupperna säger att det är mer män som söker hjälp för missbruksproblem. Konsekvensen 

blir enligt gruppen att man är bättre på att jobba med män och sämre på att kartlägga kvinnors 

behov. IP 7  

”man träffar inte så mycket kvinnor vilket gör att man är sämre på att kartlägga allting runt 

kvinnor. Det kanske behövs mer utbildning i sånt”.  

Fokusgrupp 1 beskriver att man inom missbruksvården möter mycket färre kvinnor. 

Fördelningen är 25 procent kvinnor och 75 procent män. Gruppen säger att de av någon 

anledning har svårt att nå kvinnor. Samtidigt beskriver gruppen att det finns mindre insatser för 

kvinnor inom den egna verksamheten. Kvinnor blir hänvisade till externa placeringar. En extern 

placering kan vara svår om personen har familj. Man vill inte hamna långt bort från familjen. Det 

kan bli ett problem för kvinnor. IP 2  

”Man vill inte hamna långt bort från familj och där försvinner det ju för en kvinna en möjlighet”   

Fokusgrupp 1 säger att kvinnor på grund av rädsla väntar längre med att söka hjälp om de har 

barn. Rädslan beror på risken att det blir en orosanmälan till socialtjänsten. IP 4 beskriver:  

”det gör nog att kvinnor väntar längre med att söka insatser och då har missbruket ofta blivit 

högre”. 

Enligt fokusgrupp 2 kan orsakerna till svårigheter att möta upp kvinnor i verksamheten vara att 

missbruksvård generellt ser mer till män än kvinnor. När man skapar verksamheter anpassas den 

inte till kvinnors behov utan de ska anpassa sig till en ram som är utformad utifrån hur man 

jobbar med män. IP 7 beskriver:  

”att få hjälpen är det definitivt en man för jag tycker liksom allting är utformat i här i kommunen 

alltså det är lättare" 
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Bakomliggande orsaker kan vara ekonomiska aspekter och att missbruksvården är utformad 

utifrån att det söker mycket män. Det kanske kostar lite mer för att möta upp kvinnors behov. 

 IP 7 

”man kan inte säga att man är en jämställd kommun om man inte kan erbjuda samma saker till 

kvinnor som man kan till män” 

IP 8  

”Jag tänker över huvud taget så är det ju det normaliserade eller det normala det är män. Så 

kommer det tilläggsforskning som är kvinnor” 

I sina bedömningar kan personal påverkas av sina fördomar om genus. Det är viktigt att 

reflektera över dessa och se till individen. Insatserna beskrivs som att de i vissa fall är snäva, de 

beskrivs som stuprör. För att möta individer måste verksamheter tänka utanför ramarna för att 

tillgodose det som behövs för just den personen. 

6.6 Analys tema 3 

Det finns flera barriärer som gör det svårt för kvinnor att få och söka vård. Barriärerna finns 

delvis beskrivna som problematik i de andra teman som finns i denna uppsats. 

Gruppernas uppfattning är att kvinnor skäms mer för sitt missbruk och av den anledningen inte 

söker vård inom missbruksvården. Gruppernas föreställning är att personer med 

missbruksproblem söker hjälp för andra saker än just missbruksproblemet till exempel psykisk 

ohälsa. I bakgrunden tar vi upp att det finns mönster kopplade till att kvinnors sidoproblematik 

med psykisk ohälsa som gör att kvinnorna har lättare än män att söka hjälp för de problemen. 

Enligt SOU (2011:6) kan denna skillnad vara tecken på att män lättare får vård för 

alkoholproblem. Att kvinnor söker vård inom andra instanser kan även göra att det är svårare att 

upptäcka gruppen missbrukande kvinnor (Booth, Johnson, & Johnson, 2005; Palm, 2006).  

Gruppen belyser problemet med att verksamheten generellt sätt ser mer till mannen. Det finns 

mindre utbud för kvinnor och kvinnorna måste passa in i en ram som utgår från en manlig 

norm. Kvinnor hänvisas till externa placeringar vid behov av HVB (hem för vår och boende). 

Gruppens föreställning är att det finns ekonomiska aspekter som gör att kvinnor kan nekas 

denna vård. En annan försvårande omständighet enligt gruppen är att kvinnor inte vill hamna 

långt bort från sin familj. I och med det försvinner möjligheten till extern placering och 
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behandling. Tidigare studier visar att kvinnor har svårare att genomföra behandling på grund av 

att de tar ett större ansvar för familjen (Copeland & Swift, 1998; Green, 2006; Fendrich, Hubbell, 

& Lurigio, 2006; Palm, 2006) 

Svårigheter att möta upp kvinnor i verksamheten kan vara att missbruksvård generellt ser mer till 

män än kvinnor. När man skapar verksamheter anpassas den inte till kvinnors behov utan 

kvinnor ska anpassa sig till en ram som är utformad utifrån hur man jobbar med män. IP 7  

”att få hjälpen är det definitivt en man för jag tycker liksom allting är utformat i här i kommunen 

alltså det är lättare" 

Det skapas barriär för kvinnor.  Enligt Mattsson (2010) är behandling utformad utifrån en 

manlig norm. Hirdmans (2001) beskrivning av genus och konsekvensen av den manliga normen 

får här en djupare betydelse. Hirdman (2001) skriver att vara man är att var normbärare och att 

vara man är inte att vara kvinna. Om en verksamhet utformas utifrån denna princip passar 

kvinnan inte in. Mannen och kvinnan hålls isär följden blir en barriär för kvinnan.  

Vad skulle hända om människor delas upp på något annat sätt än kön. Detta är en central fråga 

enligt Berger och Luckmann (Wennberg, 2001). I studien av en social institution är det viktigt att 

uppmärksamma dess funktion och konsekvens. Vad skulle hända om missbruksvården delade 

upp människor efter hårfärg? Funktionen och konsekvenserna skulle se annorlunda ut. IP8 tar 

upp en aspekt som påverkar genusuppdelningens funktion och konsekvens.  

”Jag tänker över huvud taget så är det ju det normaliserade eller det normala det är män. Så 

kommer det tilläggsforskning som är kvinnor” 

Verksamheten är utformad efter en manlig norm. Att göra kön kan kortfattat sammanfattas till att 

det inte är kroppen som orsakar handlingar utan handlingar som skapar skillnader mellan könen 

(Iversen, 2011). Enligt Berger och Luckmann (2014) är människors agerande som sociala individer 

i den socialt konstruerade verkligheten påverkade av normen. Den manliga normen är den som 

värderas högt i samhället (Hirdman, 2001). Är normen utformad efter en man kommer troligen 

verksamheten att passa en man och det har skapats en barriär för kvinnor. Handlingar är inte bara 

något vi gör i tal utan också genom gester, rörelser och uttryck. Vi gör kön till exempel genom att 

män håller upp dörrar för kvinnor och vi bygger olika rum för män och kvinnor (Iversen, 2011). 

På samma sätt skapas också olika förutsättningar för män och kvinnor i missbruksvården. 
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6.7 Resultat tema 4; Fokusgruppernas föreställningar och erfarenheter om 

normer och värderingar 

I detta tema försöker vi beskriva de föreställningar som fokusgrupperna har som är kopplade till 

normer och värderingar om kön inom missbruksvården. 

6.7.1 Missbruket 

Då intervjun var könsneutralt utformad förde fokusgrupp 1 en diskussion om att då de oftast 

träffar män i sitt yrke speglar det hur de tänker kring vinjetten. Det finns fler män inom 

missbruksvården. IP 4 

"Jag vet inte varför faktiskt att det var en kille. Jag tror för mig beror det nog på att dom flesta vi 

träffar, eller jag träffar är män i det här jobbet. Ja så automatiskt tänker jag man" 

Nätverket såsom familj och barn fick ett stort utrymme i fokusgrupperna. I fokusgrupp 1 fördes 

ett resonemang om skillnad i hur män och kvinnor hanterar situationen om en partner har 

missbruks- och beroendeproblem. Det är vanligare att kvinnor stannar kvar i en relation om 

deras partner har problem.  

I vinjetten väntar Kim barn. Fokusgrupp 1 diskuterade stigmatisering då det förekommer 

missbruk och samtidigt ett barnperspektiv. Det är mer stigmatiserande för kvinnor då det är 

kopplat till känslor av skuld och skam. Det finns inte samma starka koppling till stigmatisering av 

män i denna situation då det handlar om barn. IP1  

"Oavsett hur det är hon som bär barnet eller han som ska ha barn tänker jag att det är mer 

stigmatiserande med missbruk och vänta barn. Det är en dömande form från flera håll tror jag. 

Så det blir tydligt mer tycker jag. Där tycker jag genus blir tydligt att män det blir inte den 

kopplingen naturligtvis" 

Stigmatiseringen för kvinnor är en orsak till att det är svårt för missbruksvården att nå kvinnor. I 

samma situation kan det vara så att männen glöms bort. De får inte samma möjlighet att prata 

om känslor, tankar kring sin familj och föräldrarollen som kvinnorna får. I fokusgrupperna 

framkommer att det generellt skulle finnas en föreställning om att män är mer frånvarande och 

kanske ändå inte träffar sina barn överhuvudtaget. 

Ett annat perspektiv kopplat till kön är när den egna verksamheten är begränsad i sitt utbud och 

kvinnor hänvisas till extern behandling. IP 2 
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"För många handlar det ju om att man vill vara inom kommunen för man vill inte hamna så 

långt bort från familj. Där försvinner det ju för en kvinna den möjligheten." 

Fokusgrupp 1 säger att kvinnor blir mer utsatta för våld och det är fler kvinnor som berättar att 

de har prostituerat sig. Trots att det är betydligt fler män som har kontakt med missbruksvården 

är det få som berättar om prostitution. Någon i gruppen har dock en föreställning om att män 

istället för traditionell prostitution utför tjänster på ett annat sätt som även inbegriper 

hushållssysslor och sällskap för husrum. IP 1 beskriver kvinnors utsatthet i miljöer där det finns 

missbruk: 

”ensamma kvinnor bland många män, hur utsatt man är i såna situationer. Kvinnor är utsatta i 

missbruket det vet vi att det är så”. 

IP 2 belyser hur dennes uppfattning om kön påverkats av hur vinjetten är skriven: 

”texten hade varit skriven på ett annat sätt om det varit en kvinna. Det hade varit mer att Kim 

varit förtvivlad” 

I början av intervjun uppfatta fokusgrupp 2 Kim som en man och någon beskriver Kim som 

hen. Efter en liten stund säger en av respondenterna att Kim inte behöver vara en man. Under 

intervjun återkommer gruppen ofta till att behandlare/handläggare påverkas av vilket kön de 

oftast möter i sitt arbete. IP 7 

”Det är ju så tydligt att man är påverkad av vilka man jobbar med. Det är ju så extremt tydligt”. 

Fokusgrupp 2 talar om skuld och skam i relation till missbruk- och beroendeproblem. 

Övervägande ser behandlargruppen att det är mer skuld och skam kopplat till kvinnor och 

missbruk. Men IP 7 kopplar ihop skuld och skam som typiskt manligt och säger: 

”för min del så har det varit typiskt kille just det här med skäms. Man skäms för saker och ting”. 

Fokusgrupp 2 är eniga om att kvinnor stannar längre i en relation om mannen missbrukar 

jämfört med det omvända förhållandet. Enligt behandlargruppen är orsaken att det är mer 

skamligt för en man att ha en kvinnlig partner som dricker.  Enligt gruppen söker kvinnor med 

missbruk mer hjälp för sidoproblematik vid missbruk. Det är oklart om gruppen menar att 

kvinnor har mer sidoproblematik jämfört med män. 
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I vinjetten presenteras att Kims barn bor kvar hos exsambon. För majoriteten förstärker det 

bilden av att Kim är en man. Enligt båda fokusgrupperna är det oftast en kvinna som tar hand 

om sina barn och mannen lämnar familjen. Fokusgrupperna relaterar denna föreställning utifrån 

statistiska fakta men också fördomar om manligt och kvinnligt. Någon i fokusgrupperna 

uttrycker att denna fakta inte spelar någon roll i uppfattningen av huruvida Kim är en man eller 

kvinna.  

6.7.2 Vården 

Fokusgrupp 1för en diskussion om kvinnor och män ska behandlas i mixade grupper eller var 

för sig.  Gruppens uppfattning är att om personen varit utsatt för svåra omständigheter i sitt 

missbruk behöver de vård som tar hänsyn till dessa omständigheter, speciellt om det är kvinnor. 

De placeras då ofta på behandling med bara kvinnor. För män tar man inte samma hänsyn till 

speciella omständigheter. IP 3 

”ja det är självklart att män ska kunna vara tillsammans med varandra”  

Även fokusgrupp 2 tar upp ämnet med mixade grupper. Erfarenheter finns att man tidigare har 

jobbat med kvinnor individuellt och män i grupp. På senare tid har det ändrats där båda könen 

kan behandlas i grupp och mixade grupper. Föreställningar finns om att kvinnor måste skyddas i 

dessa grupper från att t.ex. bli sexuellt utnyttjade men man glömmer bort att det även kan finnas 

män som far illa av att behandlas i grupp. IP 7 

”det blir något gammaldags. Man ska rädda kvinnorna från att bli sexuellt utnyttjade. Man 

skyddar inte killar från att dras in i våld”. 

IP 1 

”Det blir att killar är macho och kvinnor är sköra”.  

Detta sätt att tänka kan påverka bedömningar och att man har olika gränser för män och 

kvinnor. Det finns inom socialtjänsten en stereotyp tanke att kvinnor är mer sköra än män. IP 3 

” vi har mer tålamod med män. De är mer stryktåliga” 

Bedömningar kan påverkas av stereotypa bilder av vad män och kvinnor gillar. Exempel ges hur 

man presenterar sysselsättningar IP 11,  
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”Jag har en kvinna framför mig. Jag väljer att presentera viss sysselsättning istället för att lägga 

upp hela smörgåsbordet.”  

Bedömningar kan påverkas av förutfattade meningar om klienters behov och hur de kan 

tillgodoses.  IP 11 

”Där finns det nog mycket stora skillnader hur man tänker kring om man har en man framför sig 

eller en kvinna”.  

Enligt fokusgrupp 1 har det tidigare varit tydligt att man vill skilja på män och kvinnor i 

gruppbehandlingar och på institutionsvård men det börjar luckras upp. 

Fokusgrupp 2 beskriver en föreställning om manligt och kvinnligt inom missbruksvården 

avseende fokus på sysselsättning kontra föräldrarollen. Finns det barn med i problembilden blir 

fokus oftare sysselsättning för män och mammarollen för kvinnor.  

Vidare har gruppen en lång diskussion om problematik kring graviditet och missbruksproblem.  

Samtalet kretsar bland annat kring anmälningsplikt och tvångsvård kontra frivillig vård. De tror 

dock att fokus för en kvinna är att hon måste bli drogfri för att inte skada fostret. För en man 

finns det andra normer. Det räcker att han är ”good enough”. Enligt gruppen leder detta till att 

han får mindre hjälp för sina problem. 

Tidigare hade kommunen ett boende för män och ett för kvinnor. Erfarenheter från dessa 

boenden visar enligt gruppen att män fick ett större omhändertagande jämfört med kvinnor. IP 

10 

”Det är en väldigt stor skillnad i ansvarsfrågan. Männen blir mer omhändertagna än kvinnor, blir 

mer omhuldade. Man pratar inte lika mycket om eget ansvar”.   

Det kan enligt gruppen leda till att personal inte pratar med män om eget ansvar på samma sätt 

som man gör med kvinnor. De missbrukande männen befrias från att ta eget ansvar. Exempel 

som grupperna ger är att män serveras mat på boende. De får hjälp att ringa olika ärenden och 

att män har mödrar som kommer hem till dem och hjälper till med olika saker. Enligt gruppen 

kan orsaken vara att missbruksvården lever kvar i gamla normer och traditioner. IP 6  

”Jag tror att det känns som att vi fortfarande är kvar där i missbruksvården. Att kvinnor ska ta 

hand om just det logostiken kring familjen, ringa hit och dit å mannen ska jobba komma hem 

och få allt servat. Ja men det är såhär gammalt traditioner”.  
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 De säger dock att det numer händer saker kring hur man tänker i dessa frågor.  Någon i gruppen 

uttrycker att det är viktigt att man inte är själv med ärenden. Att man har någon att prata med. 

Gruppen är tydligt att man har fördomar och det är viktigt att prata om fördomar. Det är viktigt 

att ha en blandad personalgrupp då kvinnor och män tänker på olika sätt. Någon i gruppen säger 

att de dagligen stöter på skillnader i arbetet som avser skillnad mellan män och kvinnor. Hela 

samhället utgår från en manlig norm. Enligt personen så påverkar det hur de tänker och agerar. 

Det påverkar deras insatser och ämnen de har i sina samtal.  

6.8 Analys tema 4 

Fokusgrupperna pratar om att det är skillnad när det kommer till skam, skuld och stigmatisering 

beroende på om en individ är mamma eller pappa. Grupperna menar att det är mer 

stigmatiserande för mammorna som också befinner sig i missbruk. Detta stämmer med tidigare 

forskning i den bemärkelse att kvinnor generellt skulle vara mer stigmatiserade än män 

(Fendrich, Hubbell, & Lurigio, 2006). 

Fokusgrupperna nämner att kvinnor är mer utsatta än män exempelvis genom våld och 

prostitution. I forskningen kan man läsa om att detta skapar mer komplexa problem och att 

kvinnor därmed skulle behöva särskild gendersensibel vård (Copeland & Swift, 1998). 

Enligt genussystemet är mannen normen i samhället, den starka. 

Genom att rikta utbudet utifrån kön konstruerar personal ett socialt konstruerat kön. Utgår de 

ifrån social institutionen och könsroller finns risken att de utför performativa handlingar. De 

utgår från de ensidiga könen man och kvinna. Om det inte finns ett genusperspektiv inom 

organisationen är risken att dessa är svåra att bryta och personal kan få svårt att röra sig utanför 

ramarna. Det är positivt att det finns en medvetenhet inom organisationen och att det talas om 

genusfrågor. Det kan skapa utrymme så det är möjligt att röra sig utanför ramarna vilket kan leda 

till förändring (Iversen, 2011). 

Det finns även förväntade könsroller som påverkar vårdens fokus. Vid situationer där kvinnor 

och män är föräldrar riktas fokuset på kvinnan som omhändertagande, mammarollen och 

mannen som försörjaren, sysselsättning. De kulturella förväntningarna återupprepas och 

vidmakthåller stereotypiska bilder av män och kvinnor. Personalen beskriver att vården är 

utforma efter en manlig norm och det finns ett större utbud för män. En intressant tanke är vilka 

konsekvenser det får om kvinnor inte kan ta del av missbruksvården i samma utsträckning som 

män. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

När det gäller insatser inom missbruksvården är fokusgruppernas deltagare insatta i den ram som 

finns utifrån lagar och riktlinjer som styr verksamheterna inom området. De ramar som styr 

verksamheterna är upplagda utifrån en "könlös" klient. När grupperna talar om insatser utifrån 

ett specifikt kön är det utifrån särskilda omständigheter såsom exempelvis graviditet. Grupperna 

talar oftast om insatser utifrån det "könlösa" perspektivet. Utifrån vad som framkommer i 

resultatet är missbruksvården dock utformad utifrån en manlig norm. Vilket i så fall innebär att 

det könlösa perspektivet står för det manliga. 

Vi kan se att genusperspektivet har en underordnad roll. När grupperna talar om kön och genus 

är det oftast utifrån kvinnors specifika behov. Detta skulle då kunna ses som ett skapande av 

genus vilket Iversen (2011) talar om. 

Det finns tydliga föreställningar om att kvinnor är svårare att nå och att de söker vård inom 

andra instanser än inom missbruksvården. Detta går att förklara utifrån Berger och Luckmanns 

(2014) teori om att vanor blir till sociala institutioner. Konsekvenserna för missbruksvården blir 

då att ingenting görs för att förändra situationen. Istället för att förändra institutionerna anges 

svårigheten att nå kvinnor som skäl att inte anstränga sig. En positiv aspekt är dock att det finns 

en medvetenhet i organisationen och att det talas om genusfrågor. Det kan skapa utrymme så det 

är möjligt att röra sig utanför ramarna vilket enligt Iversen (2011) kan leda till förändring. 

Kvinnor blir mer stigmatiserade än män. När det kommer till föräldrarollen upplever 

fokusgrupperna att stigmatiseringen blir än värre. Detta kan stämma överens med den bild som 

grupperna har och som forskning visar om att kvinnor har mer ansvar för barn och familj. Den 

sociala konstruktionen består av att kvinnor är ansvariga för barnen, om då denna roll inte 

fungerar blir stigmatiseringen än värre än om kvinnan inte hade haft barn. Det ruckar nämligen 

ännu värre på den sociala strukturen att som kvinna inte heller kunna ta hand om sin familj 

jämfört med om kvinnan "bara" hade haft ett missbruk. Detta stämmer också in med 

föreställningen om att en kvinna skulle stanna längre i en relation som inte fungerar d.v.s. att om 

den sociala strukturen är sådan att kvinnan är ansvarig för familjen så kommer ju hon kämpa mer 

för att hålla samman denna jämfört med en man. 
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En risk inom missbruksvården skulle kunna bli att kvinnorna blir svårare att placera. Det finns 

inga insatser som passar om en kvinna ska vara på HVB (hem för vård och boende) då det inte 

finns något HVB-hem i kommunen. Det blir svårare för kvinnorna att tillgodogöra sig vård. Om 

det hade funnits HVB-hem utifrån föräldraskap hade kanske inte uppdelningen blivit man och 

kvinna. 

Kvinnor är mer utsatta för våld och prostitution än vad män är. Detta skulle tyda på ett behov av 

mer gendersensibel vård som dels kan tillgodose de speciella behov som dessa kvinnor har men 

också kan skydda kvinnorna från att bli utsatta i missbruksvården. I fokusgrupperna talas det om 

att det blir mer och mer mixade grupper och att detta är bra då det är mer jämställt utifrån att 

kvinnor och män får samma sak. Men är det verkligen samma sak som ska till för att vården ska 

bli jämställd? Är den sociala konstruktionen idag att jämställdhet handlar om att kvinnor och 

män ska få samma sak eftersom det exempelvis talas om lika lön. Är det därifrån vi tänker att 

man ska ha lika vård? 

Att man riktar insatserna för kvinnor utifrån de stereotypa föreställningar som finns innebär att 

man utför dessa performativa handlingar som Iversen (2011) förklarar som konserverande. I och 

med detta behåller vi de sociala institutionerna. Därmed begränsas vården och en kvinna får inte 

samma tillgång till vård som en man. En annan vinkel att se på detta är att om en kommun har 

fem öppenvårdsinstanser för män och kvinnor, så är det rent praktiskt möjligt för en kvinna att 

delta i alla insatserna. Verkligheten är dock inte densamma. På grund av de barriärer som finns så 

kanske i realiteten bara ett par av insatserna är möjliga för en kvinna att delta i. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi använde oss av fokusgrupper. Främsta anledningen till detta var att vi tyckte metoden verkade 

intressant, samt att vi ville belysa ett visst tema/ämnesområde. Fokusgrupper var bra då vi ville 

ha ett specifikt ämne (genus och kön) i fokus som vi ville fördjupa oss i. Vi ville dessutom ha en 

öppen diskussion och skapa utrymme för gruppdelatagarna att lyfta fram sina åsikter (Bryman, 

2011). För att få tillgång till handläggare och behandlare fick vi hjälp av en grindvakt. En generell 

risk med att använda sig av grindvakt är att denne kan ha önskan om att påverka uppsatsen och 

vilja ha tillgång till insyn i arbetet. Vi har haft begränsad kontakt med vår grindvakt och endast 

använt oss av denna i ett inledande skede för att få kontakt med intervjupersonerna. 
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Vår första tanke var att ha tvärgrupper med handläggare och behandlare. Detta var tyvärr inte 

möjligt rent organisatoriskt. Detta kanske hade gett en annan diskussion och därmed ett något 

annorlunda resultat. 

Vi använde oss av en vinjett som stimulerande ansats i våra fokusgrupper vilket vi tyckte 

fungerade bra och var en rolig metod. Vi hade kunnat använda oss av mer strukturerad 

intervjuform för att styra ämnet mer, men vi var intresserade av att se om vi kunde få fram ett 

spontant samtal och även sidospår. 

Den tematiska analysen blev ett naturligt val eftersom vi tidigt såg vissa teman när vi började 

transkribera intervjuerna. Det finns andra metoder som hade kunnat fungera men även utifrån 

tidsaspekten ansåg vi att tematisk analys passade bra för vår uppsats. 

8 Slutsatser 

I vår undersökning kan vi konstatera att begreppen kön och genus glidit ihop. Det finns de två 

könen man och kvinna. Men som Iversen (2011) beskriver så anser även vi att det inte är 

kroppen som är orsak till handlingar utan handlingar som skapar skillnader mellan kön. 

Utifrån vår första frågeställning, hur talar handläggare och behandlare om insatser inom 

missbruksvården?,  kan vi se att grupperna genom att rikta insatser socialt konstruerar kön 

genom performativa handlingar. Det förändrar verkligheten så att män och kvinnor kan få olika 

förutsättningar. 

Utifrån vår andra fråga, hur talar handläggare och behandlare om upplevda genusskillnader inom 

missbruksvården?, kan vi se att grupperna talar om den ”könlösa” klienten och att alla får samma 

vård oavsett kön. Detta är helt korrekt enligt den juridik som råder och handläggare har att rikta 

sig efter. Men i verkligheten är inte klienten könlös. Detta tydliggjordes även i vår vinjett där 

grupperna skapade sina egna föreställningar om huruvida Kim var en man eller kvinna för att 

kunna bilda sig en uppfattning. Respondenterna uttalade sig på olika sätt om att det var viktigt, 

eller att man gärna ville veta vad klienten hade för kön. 

Utifrån vår tredje och fjärde frågeställning, hur talar handläggare och behandlare om barriärer 

inom missbruksvården? och hur talar handläggare och behandlare om normer och värderingar 

inom missbruksvården?, kan vi se att grupperna talar om stereotypa föreställningar och att 

mannen är norm i samhället och att även missbruksvården är formad utifrån denna norm. 

Därmed är vården anpassad för män vilket gör att det kan skapas barriärer för kvinnor. 
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Resultatet har begränsningar utifrån att det är en liten kvalitativ undersökning i en specifik 

kommun. Resultatet kan därför inte generaliseras utan får anses begränsad till de personer som 

undersökts. Det skulle kunna vara intressant även för andra kommuner att göra likande 

undersökningar eller ta del av detta resultat. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Hej. 

 Vi heter Kenneth Karlsson och Malin Dowidat och läser Socionomprogrammet på Jönköpings 

Universitet.  Vi skriver en C-uppsats där vi genomför fokusgruppsintervjuer utifrån en 

vinjettmetod. Det innebär att gruppmedlemmarna får en fallbeskrivning och ska utifrån denna 

svara på frågor kopplat till fallet. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Syftet med studien är att 

den kan vara ett bidrag till pågående förbättringsarbete utifrån genusperspektiv. 

Vi är väldigt tacksamma om ni kan delta i studien. Kriterier är att deltagaren ska arbeta som 

socialsekreterare eller alkohol- och drogbehandlare inom missbruksvården. Ni kan när som helst 

välja att upphöra med ert deltagande. För att göra dataanalysen lättare kommer vi spela in 

intervjuerna. Det inspelade materialet och textsammanställningen kommer att förvaras hos oss 

och ingen annan kommer ha tillgång till materialet. Det kommer bara användas till studiens syfte 

och raderas när uppsatsen är godkänd i examination. Ni kan kontakta oss efteråt om något inte 

kändes bra. För att ingen ska veta vem deltagarna är kommer uppgifterna hanteras med stor 

konfidentialitet.    

Kenneth Karlsson                                                                                                                                               

0760-483737                                                                                                                                

kake1573@student.ju.se 

Malin Dowidat                                                                                                                                                            

070-5207223                                                                                                                  

doma1414@student.ju.se 
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10.2 Bilaga 2 

Vinjett 

(Läses av deltagarna och läses därefter upp av moderatorn) 

Du träffar Kim som är 38år. Kim berättar om sina alkoholproblem som i nuläget innebär ett 

berusningsdrickande ca 12 dagar i månaden. Problemen har pågått under ett par års tid i 

varierande grad. 

 Kim är bekymrad över att alkoholen sedan de senaste ca sju månaderna har tagit över vardagen 

så att den ekonomiska situationen är ansträngd. Kim har själv försökt att sluta dricka eller i alla 

fall dricka mindre. Som störst var motivationen att sluta när Kims sambo hotade med att de 

skulle separera. 

 Kim hänger med huvudet och skäms tydligt men berättar att försöken inte hjälpt. Kim har 

flyttat och hyr nu en egen lägenhet av Vätterhem. 

(Frågor som moderatorn ställer)    

Hur kan man som socialarbetare tänka kring Kims situation? 

Hur tror ni Kim mår? 

Vad kan ligga bakom Kims skamkänslor? 

(Läses upp för deltagarna av moderatorn)  

Kim fortsätter att berätta om sin vardag och om tilltagande ensamhetskänslor. Sedan en tid har 

Kims sociala närverk och kontakter minskat. Kim har känt sig dålig och varit i kontakt med 

vårdcentralen vid ett par tillfällen den senaste månaden. Detta har dock inte gjort någon skillnad. 

Kim är dessutom arbetslös och lever på socialbidrag. 

(Frågor som moderatorn ställer) 

Vilken typ av socialt stöd skulle kunna gynna Kim? 

Vad upplever du är typiskt kvinnligt i Kims situation? 

Vad upplever du är typiskt manligt i Kims situation? 
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(Läses upp av moderatorn)  

Kims barn bor kvar hos Kims x, före detta sambon. 

(Läses upp av moderatorn)  

Kim väntar barn. 

(Fråga som ställs av moderatorn) 

Vilka skillnader finns i missbruksvården utifrån kön? 

(Laget runt frågor. Ställs av moderatorn) 

Vilket kön tror du har mest fördel i liknande fallbeskrivningar inom missbruksvården? 

Vad har du för erfarenheter kring skillnader enligt könsnormen i missbruksvården som faktiskt 

finns?  

Är Kim en man eller kvinna? Du måste välja ett av alternativen. 

(Läses upp av moderatorn) 

Kim är en man/kvinna. (Om de flesta i gruppen svarar att Kim är en kvinna säger moderatorn 

att Kim är en man och tvärt om.) 

 


