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ABSTRACT

The aim of this study was to describe and analyze the view on gender in drug
treatment and how it manifests in the treatment. We have made a qualitative study
with interviews. We have done interviews at different treatment centres, with a social
worker and two scientists. In our interviews we focused on choice of treatment and
gender.

Our key questions were:

• What do previous studies show about male and female drug abusers and their
treatment?

• Are there any gender specific needs in drug treatment?
• Are there any advantages or disadvantages of single sex and mixed

treatments?

We made a vignette study, which means that we based the interviews on two cases
and asked questions about them. That gave us an opportunity to break through the
rhetoric and see how the professionals think in each case. There is a discrepancy
between what they say they would do and what they really do. In general they think
the sex does matter in drug treatment, but when it comes to specific cases, the drug
treatment model is more important. We found this discovery very interesting and also
alarming.
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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner på Karlsviks LVM-hem i Höör,

Nämndemansgården i Blentarp, Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund,

Socialförvaltningen, vuxenavdelningen i Lund, Sofia behandlingshem i Malmö och

forskarna Karin Trulsson och Bengt Svensson. Tack för att ni har delat med er av era

professionella erfarenheter. Det har varit intressanta möten, som gett oss betydligt mer

än det som vi har använt oss av i uppsatsen.

Tack till vår handledare Leili Laanemets, som hela tiden stöttat oss och varit lika

entusiastisk och bidragit med stor professionell kunskap.

Tack till Andreas Jannerstig för att vi har fått störa dig och låna datorn på

kårexpeditionen på Socialhögskolan. Tack även för att du läste igenom våra vinjetter

och följdfrågor innan vi påbörjade intervjuerna.
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1. INLEDNING   

1.1 Problemformulering

Missbrukarbehandlingen har utvecklats från att först ha varit könsuppdelad till att på

1960-talet ta emot både kvinnor och män på samma behandlingshem. På 1980-talet

började man återigen att dela upp kvinnliga och manliga missbrukare. Anledningen

därtill beskrivs vara att kvinnorna utgjorde en minoritet på behandlingshemmen och

därmed hamnade i underläge (Trulsson, 1993). Ur ett historiskt perspektiv är det

intressant att vi är tillbaka där vi började med en könsuppdelad missbruksvård.

En stor del av den litteratur som finns tillgänglig i ämnet menar att det råder en

manlig norm inom missbrukarbehandling. Trulsson (1993) skriver att hon upptäckt

stora brister i kunskapen om hur kvinnor ser på sina liv, roller och behandling. Det

förtryck som funnits i missbruksvärlden har även mött dem i behandling i blandade

kollektiv, menar hon. Trulsson anser att kvinnor behöver en fristad från män där de

kan utveckla en kvinnoidentitet. Vi har inte funnit litteratur som tar upp männens

eventuella särskilda behov. Frånvaron av studier av mäns könsspecifika behov är

också något som nämns i Socialstyrelsens rapport (2004) där de skriver att de flesta

studier med könsperspektiv på missbruk studerar kvinnor. Få studier beskriver vad

män anses behöva när de är i behandling. I rapporten efterlyses könsuppdelad

forskning för att synliggöra skillnader mellan könen. Detta för att lättare se om

kvinnor och mäns behov skiljer sig åt i behandling av missbruk (a a).

Vi ville undersöka vilken syn det finns på både kvinnor och mäns behov i

missbrukarbehandling bland olika yrkesgrupper som jobbar med

missbrukarbehandling. Vi ville även försöka tränga igenom retoriken hos

intervjupersonerna och gå mer på djupet, för att se om den överensstämmer med hur

det ser ut i den konkreta behandlingspraktiken. Genom att titta på både könsuppdelad

och samkönad behandling ville vi få ett helhetsperspektiv.

1.2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte är att beskriva och analysera synen på kön i missbrukarbehandling och hur

det yttrar sig i den konkreta behandlingspraktiken.



3

Frågeställningar

• Vad säger tidigare forskning om missbrukande mäns och kvinnors behandling?

• Finns det könsspecifika behov när det gäller behandling av missbruk?

• Vilka för- och nackdelar finns med enkönad respektive samkönad behandling?

1.2.1 Centrala begrepp

För att underlätta förståelsen av vår uppsats, tar vi nedan upp och förklarar de centrala

begrepp som förekommer i arbetet:

Enkönade behandlingshem, kvinnokollektiv och kvinnoinstitution: Behandlingshem

för kvinnor med endast kvinnlig personal.

Kvinnobehandling: Behandlingshem för enbart kvinnliga klienter, inriktade på deras

speciella problematik och behov.

Kön: När vi i uppsatsen använder oss av begreppet kön syftar vi på den biologiska

betydelsen av begreppet.

Missbruk : Vi har valt definitionen problematiskt bruk av alkohol, andra

beroendeframkallande droger och läkemedel. Denna avgränsning av begreppet har vi

gjort eftersom det är denna typ av problematik vi är intresserade av. Dessutom tror vi

att denna begränsning av missbruksproblem gör att vi får bäst underlag för våra

studier.

1.2.2 Fortsatt framställning

Vi kommer närmast att redovisa tidigare forskning som vi anser varit relevant för vårt

uppsatsarbete. Därefter följer en redogörelse för de teorier och begrepp som berör vårt

uppsatsområde. Detta upplägg ger en mer omfattande bakgrund av det

problemområde vi valt innan vi går in på hur vi arbetat med det. Detta leder in på den

metod och det urval vi valt för att undersöka detta område. I intervjudelen som sedan

följer presenterar vi våra intervjuer samt redogör för det insamlade materialet.

Därefter följer vår analys av detta material. Vi har valt att redovisa resultat och analys

var för sig för att göra det tydligare för läsaren. En slutgiltig sammanställning har
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sedan gjorts där vi sammanfattar uppsatsen och redovisar de resultat vi kommit fram

till, i en avslutande diskussion. Sist kommer en förteckning av våra källor.
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA PERSPEKTIV

2.1 Tidigare forskning

I detta avsnitt vill vi ge en kortfattad bild av samkönad och enkönad behandling.

Genom att redovisa aktuell forskning om behandlingsformerna vill vi förmedla

bakgrunden till vår undersökning samt öka förståelsen av vårt intervjumaterial.

2.1.1 Samkönad och enkönad behandling

SOU 1994:28 tar upp tidigare forskning som diskuterar den manliga norm som en del

anser råda inom missbrukarbehandling. Här beskrivs att män utgör en större del av det

totala antalet missbrukare än vad kvinnor gör. Vidare skrivs att detta kan delvis

förklara den manliga norm som finns på missbruk inom forskning och behandling.

Det tas även upp att eftersom omfattningen av mäns missbruk är större krävs även

större resursinsatser för män. Vidare beskrivs att det större antalet missbrukande män

och deras högre konsumtion per capita leder till att det är lättare att dra statistiska

slutsatser om män och deras missbruk. Detta har i sin tur lett till att forskning om

kvinnor och missbruk kommit i skymundan. Ett bristfälligt underlag har ansetts

begränsa forskningen på detta område. I SOU 1994:28 skrivs att bristen på forskning

om kvinnors missbruk har inneburit att kvinnligt missbruk ibland redovisats som en

variant av manligt bruk. Normer och kriterier som gäller för manligt missbruk har

kommit att tillämpas även för kvinnor. Detta gör att faktorer som är specifika för

kvinnors missbruk ofta förbises (a a). Alkoholkonsumtion, konsumtionsmönster,

konsekvenser och bakomliggande faktorer bör redovisas separat för män och kvinnor

enligt Alkoholpolitiska kommissionens delbetänkande SOU 1994:28. Trulsson (1993)

skriver också att hon upptäckt stora brister i kunskapen om hur kvinnor ser på sina liv,

roller och på behandling. Hon menar att den behandling som erbjudits kvinnor i

blandade kollektiv inte mött deras behov. De har mötts av samma förtryck på

behandlingshemmen som de mött i missbruksvärlden (a a).

I SOU 1994:28 diskuteras för- och nackdelar med behandlingshem för enbart kvinnor

respektive samkönad behandling. Rapporten redovisar tidigare forskning som innebär

att man främst ska ta hänsyn till de individuella behov och olikheter hos den enskilda

kvinnan när man väljer vilken institution som är lämpligast (a a). Både missbrukande

män och kvinnor är utsatta grupper i samhället anser Trulsson (1993). Kvinnor är
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dock ofta även utsatta för större fysiska och psykiska påfrestningar genom sitt

missbruk menar hon. Faktorer som att de oftast har ansvaret för barnen och att de är i

minoritet på behandlingshem gör dem mer utsatta än männen. Det är inte heller

ovanligt att missbrukande kvinnor har varit utsatt för incest, andra sexuella övergrepp,

våld och misshandel. Detta påverkar deras självbild samt deras bild av män menar

Trulsson. Hon skriver att dessa kvinnor därför behöver en fristad under sin behandling

där de kan få en kvinnoidentitet och inte bli utnyttjade av män. Många

kvinnokollektiv har därför enbart kvinnor som personal. Detta bland annat för att

klienterna inte ska känna oro och hot av mäns närvaro (a a). I SOU 1994:28 tas detta

också upp. Rapporten menar att förtroendet för män bör byggas upp successivt med

positiva förebilder. Med bakgrund av den utökade problematik som missbrukande

kvinnor har behövs den avskildhet som behandlingshem för enbart kvinnor skapar.

Detta för att synliggöra deras behov och få en metodutveckling inriktad på kvinnor.

Många kvinnor som varit på blandade behandlingshem tycker sig inte blivit sedda

som individer. Vidare beskrivs det i SOU 1994:28 att många kvinnokollektiv går i sin

behandling ut på att stärka identiteten hos kvinnorna. I en rapport från Socialstyrelsen

(2004) tas forskning om kvinnor och mäns erfarenheter av behandling upp. Bland

annat diskuteras att kvinnornas välbefinnande och socialisering ökade när de fick lära

sig umgås med andra kvinnor. Vidare beskrivs att på kvinnoinstitutioner finns det

utrymme att skapa och vidmakthålla dessa relationer (a a).

SOU 1994:28 tar även upp forskning från förespråkare för samkönad behandling och

beskriver den positiva inverkan som kvinnor och män har på varandra. Inte alla

kvinnor har blivit utnyttjade män. Enligt rapporten bör och vill kvinnor med goda

relationer till män få chansen att bygga vidare på de relationerna. Dessa kvinnor kan

ha haft män som dryckesbröder och har inte känt sig undertryckta av män. På

blandade behandlingshem upplevs det som att stämningen blir mjukare när både

kvinnor och män deltar i behandlingen beskrivs det i rapporten. Det framförs även att

det kvinnliga inslaget på blandade behandlingshem bidrar till männens förbättring (a

a). Leili Laanemets (2002) har intervjuat behandlare på en Minnesotainstitution.

Dessa upplevde det positivt att kvinnor och män genomgår primärbehandlingen

tillsammans. Behandlarna menade att missbruket, oavsett kön, berodde på samma

sorts beroendeproblematik och sjukdom. Däremot kan kvinnors specifika problematik

hanteras och bearbetas i ett särskilt halvvägshus för kvinnor menade de (a a).
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Behandlare på två institutioner för enbart kvinnor sa sig sträva efter att utgå från den

enskilda kvinnan och hennes behov. ”De framhöll att på könsblandade

behandlingsinstitutioner riskerare kvinnor att komma i skymundan, då de precis som i

missbrukslivet underordnar sig män. Kvinnor måste synliggöras och den individuella

kvinnan behöver lugn och ro så att hon får möjlighet att utveckla sig själv på sina

egna villkor.”(a a, s 73).

Trulsson (1993) tar upp de för- och nackdelar som de boende själva upplevt med att

vara på ett kvinnokollektiv för missbrukare. De kvinnor Trulsson intervjuat på Sofia

behandlingshem i Malmö beskrev att det mest positiva med behandlingen där var att

umgås och lära känna de andra kvinnorna samt de individuella samtalen med

behandlarna. ”Man lär sig umgås med andra tjejer” (a a, s 88). Som negativt

framfördes främst att det var för mycket ””daltande”, ”för lite krav” och ”för lite raka

rör” (Trulsson, 1993, s 90). När kvinnorna själva fick beskriva vad de speciellt

behövde i behandlingen svarade de att de ville lära sig tycka om sig själva och att

umgås med andra kvinnor. De tyckte också sig behöva känna att kvinnor är lika

mycket värda som män och att bli vän med kvinnor (a a).

I en rapport från Socialstyrelsen (2004) kan man läsa om hur personalen på delar av

Stockholms socialtjänsts missbrukarvård ser på kön inom missbruk. I

enkätundersökningen som tas upp i rapporten svarade majoriteten av både den

kvinnliga och manliga personalen att kvinnor och män har olika behov i vården. En

större del av kvinnorna i personalen än männen menade att kvinnliga missbrukare har

speciella behov och därför bör behandlas för sig. En majoritet av personalen menade

att kvinnor och män borde behandlas åtskilda från varandra. En majoritet av

personalen ansåg dock att kvinnor och män kan lära sig av varandra i

missbrukarbehandling (a a).

I SOU 1994:28 påpekar man bristen på entydiga resultat från internationell forskning

kring för- och nackdelar med behandlingshem för enbart kvinnor och samkönade

behandlingshem. På samma sätt som det saknas forskningsunderlag för utformningen

av behandling för kvinnor saknas det kunskap om för- och nackdelar med

kvinnobehandling och samkönad behandling (a a). Slutsatsen i en rapport från

Socialstyrelsen (2004) är att när det gäller könsperspektiv på missbrukarvård så finns
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det nästan enbart utredningar om kvinnliga missbrukare. Det finns få studier som

studerat mäns behov i missbrukarbehandling ur ett könsperspektiv. De menar dock att

det finns studier som visar på liknande behov hos män och kvinnor i behandling,

vilket visar behovet av mer forskning på området (a a).

2.2 Teoretiska perspektiv

De teorier vi har valt att utgå ifrån är teorier om genus, socialisation och behandling.

Vi har valt dessa eftersom vår uppsats belyser kvinnligt och manligt i

missbrukarbehandling. Genusteorier tar upp de könshierarkier som finns i samhället

och även i behandling. Könsocialisationsteorier beskriver hur socialt kön skapas. Hur

män blir män och kvinnor blir kvinnor. Behandlingsteorier tar upp hur behandling-

och förklaringsmodeller tar sitt uttryck i missbrukarbehandling. Genom dessa teorier

vill vi redogöra för den aktuella forskningen på området samt ge en bakgrundsbild till

de perspektiv på kvinnligt och manligt som finns ute på fältet. Vi inleder kapitlet om

genusteori med att förklara begreppen genus och kön för att öka förståelsen av

forskningsområdet. Det är med hjälp av dessa teorier som vi sedan kommer att

analysera vårt intervjumaterial.

2.2.1 Genusteori

2.2.1.1 Begreppen kön och genus

Eva Gothlin (1999), fil dr i idé- och lärdomshistoria, diskuterar begreppen gender,

genus och kön. Begreppet gender började användas inom den anglosaxiska

kvinnoforskningen på 1970-talet. Termen gender, på svenska genus, kommer från det

latinska ordet genus, och betyder härkomst, släkt, stam, kön, art eller slag. På svenska

kom sex eller gender att bli översatt till biologiskt och socialt kön eller kön och genus

och man talade om kön- och genussystem. Det var inte förrän i slutet av 1980-talet

som termen genus spriddes i Sverige. Innan dess behöll man oftast det engelska

begreppet gender, eller använde beteckningen biologiskt och socialt kön.

Redan 1949 förmedlade den franska filosofen Simone de Beauvoir insikten om att

gender (genus) inte är biologiskt givet, utan socialt och kulturellt konstruerat (Gothlin

1999). de Beauvoir sammanfattade detta i meningen ”Man föds inte till kvinna, man

blir det” (a a, s 4). Hon använde dock inte begreppen sex och gender. Gender eller
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genus kan därmed, enligt Gothlin (a a), användas för att begreppsliggöra att det inte

finns något naturligt – det vill säga oberoende av social och kulturell påverkan – i hur

män och kvinnor, manligt och kvinnligt definieras i vår kultur eller i andra kulturer.

Enligt Gothlin (a a) anses den amerikanska antropologen Gayle Rubin av många vara

den som i kvinnoforskningssammanhang introducerade begreppsparet sex och gender.

Rubin (1975) menar att gender är en socialt skapad uppdelning av de mänskliga

varelserna i två olika kategorier. Denna uppdelning grundas på de sexuella och

reproduktiva relationerna. Rubin menar att gender är något som präglar och

genomsyrar hela samhället. Hon pekar även på vikten av att begreppsliggöra det

system som relationen mellan kön utgör. Hon menar att det är viktigt att undersöka

hur det uppkommit och hur det skiljer sig från exempelvis ett system som är baserat

på klassindelning (a a). På 1970-talet var begreppet patriarkat vanligt inom

kvinnoforskningen. Rubin ställer sig kritisk till detta begrepp eftersom det användes

för att beteckna mäns dominans över kvinnor. Hon menar att det är fel att tala om alla

samhällen som patriarkat. Hon vill dessutom inte utesluta möjligheten av könsmässigt

egalitära kön- och genussystem, vilket man enligt henne gör med ett begrepp som

patriarkat, som i sig är hierarkiskt (a a). Hon anser att begreppet patriarkat bör

reserveras för just denna form av manlig dominans, det vill säga äldre mäns makt över

yngre män, kvinnor och barn. Rubin menar att precis som att alla samhällen har någon

form av organiserad ekonomisk aktivitet, har de även ett sex- och gendersystem. Detta

definierar hon som ”…the set of arrangements by which a society transforms

biological sexuality into products of human activity, and in which these transformed

sexual needs are satisfied” (a a, s 159).

Anne Fausto-Sterling (1985), filosofie doktor i medicin, menar att frågan om vad som

egentligen hör till det biologiska är omöjlig att besvara, eftersom vi aldrig kan isolera

ett barn från födseln för att eliminera all social påverkan och på så vis möjligen kunna

fastslå vad som är rent biologiskt eller genetiskt givet. Hon anser att vi snarare bör

utgå från att det historiska och social ingriper på alla nivåer och präglar oss. Vi bär

alla med oss tolkningsramar, föreställningar om manligt och kvinnligt och vad som

präglar vårt sätt att tänka och vara (a a). Dessutom menar Fausto-Sterling att det är

svårt att avgöra vad det är som gör en kvinna till en kvinna och en man till en man.

Hon frågar sig vilka kroppsorgan som är avgörande. Om man till exempel utgår från
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längd eller muskelmassa, så finns det i och för sig normalkurvor för män och kvinnor

som skiljer sig åt, men man kan sällan eller aldrig med säkerhet säga om en individ är

en man eller kvinna enbart utifrån längd eller muskelmassa (a a).

Margareta Hydén (2002) skriver om vad en kvinna egentligen är. Hon menar att om

man inte har någon grundförståelse för vad en kvinna och en man är, eller om man

inte har ett språk för att beskriva innebörden av kvinnlighet respektive manlighet, är

det omöjligt att formulera sociala problem i ett könsperspektiv. Hydén menar att det

sociala arbetet inte har utarbetat någon egen grundförståelse, men kan ta hjälp av den

teoriutveckling som ägt rum inom kvinnoforskningen de senaste decennierna. Frågan

om vad en kvinna är har ställts många gånger och svaren är inte entydiga. Det som

förenar olika teoretiska utvecklingslinjer är en frigörande målsättning, samt en strävan

att utveckla ett teoretiskt språk som möjliggör analys av rådande maktförhållande

mellan könen (a a).

2.2.1.2 Genusteori som begrepp

Framväxten av detta kunskapsområde beskriver Britt-Marie Thurén (2002). Hon

skriver att området började växa fram på 1970-talet när kvinnoforskningen

utvecklades. Bakgrunden till detta var den ökade andelen kvinnor på universiteten och

på arbetsmarknaden menar hon. Detta skapade frågor om varför kvinnor var så

osynliga inom de flesta ämnen, både som forskare och som studieobjekt. Thurén

menar att det fanns ett behov av att fylla de luckor som fanns när det gällde kvinnor

och deras situation. Detta startade upp kvinnoforskning inom många områden. Sedan

dess har området utvecklats under trettio år och begreppet genusforskning har

utvecklats enligt Thurén (a a). Gothlin (1999) skriver att när man talar om

könsteoretisk forskning eller genusforskning istället för kvinnoforskning, tydliggörs

att man inte bara forskar om kvinnor och kvinnliga områden. Kvinnoforskningens

första fas kännetecknades av en inriktning på att se företeelser ur ett kvinnoperspektiv

menar hon. ”Att använda beteckningen könsforskning eller genusforskning är ett sätt

att betona att fokus ligger på relationen mellan könen och på hur kön/genus

konstitueras, symboliseras, förmedlas och strukturerar relationer, institutioner,

identiteter, texter etc. Det är också att tydliggöra att maskulinitet problematiserats.” (a

a, s 14). Tina Mattsson (2002) lyfter fram riskerna med att använda sig av ett

genusperspektiv. Hon menar att när man använder sig av begrepp som man, kvinna,
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manligt och kvinnligt finns det en risk att man bidrar till fortsatta kategoriseringar och

stereotypiseringar. Därför menar Mattsson att det inte nog kan understrykas att

genusperspektivet innebär att lyfta fram relationen mellan män och kvinnor och

åskådliggöra deras olika situationer. ”Att genusperspektivet lyfter fram män och

kvinnor genom att generalisera dem som grupper, är inte samma sak som att hävda att

alla män och kvinnor lever på samma sätt eller upplever samma saker på samma sätt.”

(a a, s 6).

Sven-Axel Månsson (2000) lyfter fram och diskuterar argument för könsspecifika

behandlingsalternativ. Månsson menar att den föreställning om manligt och kvinnligt

som ligger bakom den segregationstanke som finns i missbrukarbehandling inte har

någon förankring i modern könsteori. Dessa föreställningar menar han utgår istället

från ett traditionellt könsrollstänkande som har sitt ursprung i det sena 1800-talets

debatter om inneboende könsskillnader. Enligt Månsson grundar sig den lite

modernare könsrollsteorin på den amerikanska 1950-talssociologin där individens

manliga eller kvinnliga beteende tolkas efter socialt inlärda, könsspecifika mönster

och mallar. Månsson menar att detta könsrollsparadigm betonar skillnader mellan

könen och inte relationerna mellan kvinnor och män. Han skriver vidare att det idag

dock går att skönja en utveckling mot att se kön som en relation och inte en egenskap.

Istället för att mäta karaktäristiska skillnader mellan könen undersöks vad kön är och

hur det skapas (a a).

Mattsson (2002) tar upp Karin Trulsson som skriver att inom vård- och

behandlingsarbete har olika köns- och genusaspekter uppmärksammats. Mattsson

skriver att inom missbrukarvården har detta varit särskilt aktuellt. Hon menar att inom

behandling för missbruk har tidigare klienter betraktats som könlösa och vården har

generaliserats utifrån manliga behov. Behandlingshem anpassade speciellt för kvinnor

har mer och mer vuxit fram menar hon. Mattsson tar även upp problem som kan

uppstå i behandling när fokus läggs på kön. Hon nämner bland annat Gunbritt

Sandströms undersökning av personalens föreställningar och förväntningar på sig

själva som behandlare på tre behandlingshem för ungdomar. Mattsson skriver att

stereotypa genusförväntningar och stereotypt genusagerande kan bli mer definierade i

en sluten miljö. ”Kvinnorna antogs bland annat vara de som skapade en hemlik och

ompysslande miljö medan männen var de som stod för den fysiska tryggheten.” (a a, s
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29). Mattsson tar även upp vad Maria Eriksson skrivit om hur socialsekreterare skapar

kön i familjebehandling genom att jobba två och två, en kvinna och en man. Genom

att skapa bilden av att könen kompletterar varandra finns risken att man osynliggör

maktskillnaden mellan män och kvinnor, menar Mattsson. Vidare problematiserar

Mattson att genus lyfts fram i arbete med missbruk genom att ta upp vad Carin

Holmberg skrivit. Mattson skriver att när socialsekreterare lyfter fram de negativa

aspekterna hos missbrukande kvinnor, riskerar man att stämpla dem som offer för

sexuella övergrepp, incest och misshandel. Detta leder till att kvinnoförtryck kopplas

till den marginaliserade grupp klienten tillhör och inte till den samhällsstruktur som

påverkar alla kvinnor (a a). Även Månsson (2000) tar upp offertänkandet som en del i

den hierarkiska logik som sätter kvinnan i rollen som står utanför det manliga

subjektet. Det manliga subjektet blir det allmängiltiga jaget, menar Månsson. Han

anser även att genom att klassificera kvinnor som offer stärker man denna hierarkiska

logik. Han skriver att det lätt får karaktären av en självuppfyllande profetia (a a).

2.2.2 Könssocialisation

I den traditionella utvecklingspsykologin är kön nästan frånvarande menar Bjerrum

Nielsen och Rudberg (1991). Man räknar med att utvecklingen i stora drag är

densamma för pojkar och flickor. Under de sista åren har det emellertid kommit fram

en del empiriska undersökningar som visar att det är mycket stora skillnader i flickors

och pojkars utveckling genom barn- och ungdomsåren. De är olika både när man ser

på deras intressen och prioriteringar och när man ser på mera subtila psykologiska

förhållanden, som till exempel det sätt de förhåller sig till varandra på, det sätt de

upplever och reagerar på och vilka omständigheter som ser ut att hota eller öka deras

självkänsla. Den genomgående bilden är att flickan lägger stor vikt vid den personliga

relationen till andra, medan pojken försöker markera sig som unik individ genom sina

prestationer inför en publik av andra pojkar (a a).

Frågan om hur olikheten mellan könen reproduceras har i ökande grad sysselsatt

kvinnoforskningen (a a). I Norge har man inriktat sig på mäns och kvinnors

samhälleliga förutsättningar. Det har påvisats hur kvinnor möter många fler hinder än

män när det gäller möjligheten att kunna forma sina liv som de själva vill. Enligt

Bjerrum Nielsen och Rudberg (a a) har kvinnor inte bara lärt sig att göra vad de ska,

de har in en del fall även lärt sig att ha lust till vad de ska göra. Bjerrum Nielsen och
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Rudberg menar att detta har dock inte män gjort. Denna utgångspunkt sysselsätter

könssocialisationsforskningen, inte som ett alternativ till det sociologiska

perspektivet, utan som ett komplement (a a).

Bjerrum Nielsen och Rudberg menar att när forskare förklarar könssocialisation som

ett uttryck för könsroller, fokuserar de oftast på anpassningssidan (a a). De skriver att

pojkar blir pojkaktiga och flickor blir flickaktiga eftersom det är detta de har fått

beröm och uppmuntran för. Motsatt beteende har antagligen ignorerats eller straffats.

Båda könen vill bli accepterade av andra och därmed bli en del av en social

gemenskap, och därför försöker de uppfylla de rollförväntningar som omgivningen

har på dem (a a). Efter hand renodlas omgivningens förväntningar till mer

sammansatta handlingsmönster. Bjerrum Nielsen och Rudberg ser alltså rollteorier

och socialisation som en inlärningsprocess där människan steg för steg internaliserar

de normer och attityder som omgivningen vill att vi ska ha för att den sociala

ordningen ska kvarstå (a a).

Enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg är vi våra kön på ett helt annat och mer

grundläggande sätt än vi är våra attityder och åsikter. De menar att behov, önskningar

och identitet överensstämmer inte helt med det inlärda könsregistret. För att förstå den

identitetsskapande sidan av socialisationsprocessen måste man, enligt Bjerrum

Nielsen och Rudberg (a a), förklara hur könsspecifika önskningar och behov uppstår.

Man måste försöka förstå människans motiv att handla som hon gör, försöka förstå

henne som deltagare och inte bara som ett passivt offer för yttre påverkan (a a).

Socialisationen och identitetsbildningen är en process där individen aktivt skapar

mening och struktur i den värld som han har fötts till (a a). Denna förståelse kan man

hitta inom kognitiv teori. I tvåårsåldern uppfattar barnet att det finns två kön och

försöker då ge denna skillnad en mening. Omvärlden och barnet själv börjar tolkas

utifrån kön som centralt kognitivt schema. Barnet försöker skapa mening i vad det

betyder att tillhöra olika kön (a a). Ett schema är som en teori om verkligheten där

man hela tiden försöker förstå det nya man upplever utifrån det man redan vet. När

konflikter mellan nya och gamla erfarenheter uppstår kan resultatet antingen bli att det

nya förnekas eftersom de gamla sanningarna är tryggast eller så kan schemat

förändras i enlighet med de nya erfarenheterna. Det är sådana kognitiva könsschema
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som ligger till grund för det fenomen som man brukar kalla attribuering (a a). Detta

menar Bjerrum Nielsen och Rudberg betyder att man ser det som passar in i

könsschemat och omtolkar det som inte passar in (a a).

2.2.3 Behandlingsteori

Laanemets (2002) beskriver att inom missbrukarvården är det behandlaren som

”…förkroppsligar, personifierar och utför själva behandlingen. ”(a a, s 95). Till sin

hjälp har behandlaren sig själv, sin kunskap, metoder och teorier. Enligt Laanemets

återskapar behandlaren genom sitt arbete de redan existerande tankefigurerna inom

missbruksvården. Detta kan kopplas till Margareta Järvinen (2002) som beskriver

Bourdieus begrepp doxa som ett maktsystem som förstärker och bekräftar sig själv

inom socialt arbete genom varje ny socialarbetare som upprätthåller de existerande

uppfattningar och handlingsmönster inom fältet. Varje fält, i detta fall

missbrukarbehandling, har ”… sin speciella doxa, sina regler, rutiner och

föreställningar om vad som är rätt och fel, normalt och onormalt, naturligt och

onaturligt” (a a, s 255). Bourdieu menar att varje område styrs av konserverande

krafter som vill befästa de redan existerande teorier och rutiner som finns inom

området. Detta sker delvis genom utbildning och de relationer som skapas inom fältet.

Genom dessa faktorer bekräftar och återskapar fältet de redan accepterade

sanningarna inom sitt arbetsområde (a a). ”Doxa inom socialt arbete kan då vara: den

professionella självförståelsen på fältet, socialarbetarens uppfattningar om sina

viktigaste funktioner och typiska samarbetspartner, deras föreställningar om och

definitioner av klienter, eller deras förklaringsmodeller då det gäller uppkomsten av

sociala problem.” (a a, s 255).

Sammanknutet med den doxa som råder inom ett visst fält är de förklaringar och

tolkningsramar som är knutna till varje yrkesfack och arbetsplats som Berit

Andersson och Mats Hilte (1993) beskriver som vokabulärer. Varje missbruksteori

och behandlingsform har en vokabulär som de använder sig av menar Andersson och

Hilte. Behandlarna använder sig av dessa tolkningsramar i behandlingen för att

beskriva uppkomsten av missbruk och vägar ut ur missbruk. Dessa vokabulärer

överförs till klienten och blir möjliga strategier för att förklara vem man varit som

missbrukare och hur man kan identifiera sig efter ett missbruk (a a). Andersson och
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Hilte menar att den rådande vokabulären inom en viss behandlingsmodell blir en del

av klientens eget språk och identitet. Ett exempel de nämner är de

behandlingsinstitutioner som använder sig av sjukdomsteorin. Där införlivas

sjukdomsbegreppet i klientens eget språk och självbild. (a a).

Andersson och Hilte (1993) beskriver fyra olika typer av vokabulärer som finns inom

missbrukarbehandling: mognadsvokabulären, sjukdomsvokabulären, det rationella

valets och det sociala arvets vokabulärer (a a). I korthet hämtar mognadsvokabulären

sina förklaringsmodeller och begrepp från en syn på att missbruk bottnar i omognad

och ungdomlig subkultur. Vägen ut ur missbruk enligt denna teori går genom

normalisering eller mognad, menar Andersson och Hilte. Sjukdomsteorin ser istället

missbruk som en sjukdom. Detta ”…innebär inte bara att det onda definieras, utan

också att lösningen anvisas: Det sjuka kan behandlas och kanske botas” (a a, s 53).

Sjukdomsvokabulären hämtar sina förklaringar och begrepp från läkarvetenskapen.

Den vokabulär inom missbrukarbehandling som bygger sin teori på det rationella

valet menar Andersson och Hilte motsvarar den vokabulär som dominerar den kultur

vi lever i. Det rationellt kalkylerande och det ekonomiska lönsamhetstänkande är

exempel på detta. Livsstilar väljs utifrån vad som lönar sig. Teorin om det sociala

arvet däremot sätter vikt vid det sociala arv en individ har. Precis som inom

systemteorin menar de att missbruk bottnar i individens uppväxtsvillkor (a a).

Laanemets (2002) utvecklar skillnaderna i de teoretiska referensramar och

förklaringsmodeller som olika behandlare och institutioner använder sig av.

Laanemets jämför i sin avhandling en öppenvårdsenhet, en Minnesotainstitution, en

kvinnoinstitution och en tvångsvårdsinstitution. Hon beskriver hur

förklaringsmodellerna ”…blev de ’glasögon’ med vilka behandlaren mer eller mindre

medvetet tolkade en situation, ett beteende eller en handling” (a a, s 99). På

öppenvårdsenheten beskriver Laanemets hur behandlarna använde sig av talet för att

undvika att hänga upp sig på problem och istället söka lösningar och alternativ. På

Minnesotainstitutionen sattes fokus på sjukdomen och beroendeproblematiken menar

hon. Behandlarna utgick ifrån tolvstegsprogrammet och sina egna erfarenheter som

nyktra alkoholister (a a). På kvinnoinstitutionen beskriver Laanemets att det centrala

var den känslomässiga kontakten mellan behandlarna och klienterna. Enligt henne

ville tvångsvårdsinstitutionen påverka klienterna genom att i samtal med klienterna
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titta på deras försvar. Utan att konfrontera klienterna ville behandlarna påvisa de

negativa konsekvenser klientens missbruk hade (a a). Genom de olika

behandlingsmodeller som dessa behandlare använde sig av menar Laanemets att de

ville förmå klienten att skapa en mening och förståelse av sitt liv på ett annat sätt.

Laanemets beskriver att samtliga behandlare i hennes undersökning var trogna sin

specifika behandlingsmodell och ingen av dem tog upp någon klient som det inte

fungerat med (a a). Andersson och Hilte (2002) skriver däremot att det inte är

modellen i sig som är avgörande för förändring utan den enskilda individen och dess

livssituation. De menar att olika vokabulärer passar olika individer. Förmågan att

tillägna sig dessa förklaringsmodeller beror på den enskildes livssituation, kön och

ålder (a a).
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3. METOD OCH URVAL

3.1 Studiens uppläggning

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. För att komma bakom

den retorik som finns i intervjusituationen gjorde vi undersökningen i form av en

vinjettstudie. Vi konstruerade två stycken fall som vi sedan ställde följdfrågor på.

Detta för att se om intervjupersonernas retorik överensstämmer med hur de agerar i de

konkreta fallen. Vi ställde även en del generella frågor angående könets betydelse i

missbrukarbehandling.

Kvalitativa metoder handlar om att beskriva. Själva ordet kvalitativ står för kvaliteter,

egenskaper eller viktiga drag hos ett fenomen (Repstad 1999). Ofta ställer man

kvalitativa metoder i motsats till kvantitativa, och man menar att mätning spelar en

mycket liten roll när man använder kvalitativa metoder. Det systematiska bruket av

siffror som hjälpmedel av analysen saknas när det gäller kvalitativ metod. I kvalitativa

metoder är det texten som är central (a a). I den kvalitativa forskningsprocessen

skriver forskaren ned sina observationer i form av anteckningar och detta blir den text

som ligger till grund för den fortsatta analysen. På samma sätt skriver man ner

intervjuinnehållet (a a).

Den kvalitativa metoden går oftast på djupet men inte på bredden (a a). Detta innebär

att man studerar en eller några få miljöer, men att miljön studeras som helhet med alla

sina verkliga skiftningar. I kvalitativ forskningstradition betonas närheten till det man

studerar. Även om inte alla forskningsprojekt är sådana att forskaren lever flera år i en

främmande miljö, är det ändå en central idé i kvalitativ metod att så långt som möjligt

ha ett nära och direkt förhållande till det man studerar (a a). Vi har valt att använda

oss av den kvalitativa metoden för att kunna nyansera våra frågor och försöka få fram

bakgrund och perspektivval i intervjupersonernas svar.

Ytterligare ett kännetecken på kvalitativa metoder är enligt Repstad (a a) deras

flexibilitet. I en kvalitativ studie kan man mycket väl ändra stimuli, så att

informanterna och respondenterna ställs inför olika stimuli. Man kan även utnyttja

den information som man får av en tillfällighet när man sedan går vidare i

datainsamlingen. Det finns även en flexibilitet när det gäller varje intervju. Ett svar på



18

en fråga leder till olika uppföljningsfrågor (a a). Detta var något som vi märkte

mycket tydligt när vi genomförde våra intervjuer. Även om intervjuerna handlade om

samma tema blev de ändå olika. Enligt Repstad (a a) beror detta på en annan egenskap

hos kvalitativa metoder, nämligen att de är inriktade på att i all sin nyansrikedom och

så äkta och riktigt som möjligt fånga ”the actor’s point of view” (a a, s 12), aktörens

egna verklighetsuppfattning, motiv och föreställningar.

Vi nämnde tidigare att vi valde att göra en vinjettstudie, för att komma bakom

retoriken som finns i en intervjusituation. Vinjettmetoden har sin tillhörighet i en klart

positivistisk tradition (Jergeby, 1999). Redan i början på 1950-talet började denna

metod utvecklas. Under de följande årtiondena har den haft olika namn, men

grundidén har hela tiden varit densamma. Metoden utvecklades ursprungligen för att

komma tillrätta med problem och brister i traditionella metoder som experiment

(framförallt inom psykologin), attitydmätningar och sociologisk surveymetodik. Från

den experimentella traditionen har metoden hämtat förutom standardisering av en

situation, även strävan efter fastställandet av orsakssamband (a a).

Vinjettmetodens kunskapsteoretiska grund innebär att metoden avser att utveckla en

empiriskt baserad förståelse för en del typer av mänskliga bedömningar eller

värderingar (a a). Vinjettmetoden syftar till att till exempel exponera grundläggande

orsaker till dessa val och värderingar.

När man använder vinjetter som inledning till en undersökning innebär det att man

gör ett försök att kontrollera informationsflödet till respondenten (a a). Situationen

som man vill ha en reaktion på från intervjupersonen är i grunden densamma för alla

de som ska svara. Alla respondenter styrs in på de faktorer som är centrala i

undersökningen. Undersökningen föregås av teoretiska antaganden och studier av

tidigare empiri för att få ett väsentligt innehåll i vinjetten och i följdfrågorna (a a).

Vinjettmetoden har ofta beskrivits som speciellt lämplig inom områden där

teoribildningen inom området är svag (Finch, 1984).

Vid konstruktionen av följdfrågorna ställdes vi inför samma överväganden som vi

hade gjort om vi hade valt en mer traditionell metod. Under utformningen av

vinjetterna övervägde vi noga hur vi skulle formulera fallen för att få fram de teman
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vi sökte i intervjuerna. Ålder, kön, val av drog samt inställning till behandling hos

personerna i våra vinjetter var några av de faktorer vi tog ställning till. Vi valde att ha

två vinjetter med en kvinnlig respektive manlig klient för att få med båda

könsperspektiven. Övriga utformningen av fallen har vi hämtat från litteraturen och

våra erfarenheter från praktikterminen. Eftersom vi valde att endast använda oss av

två vinjetter fick vi större utrymme för frågor efter vinjetterna. Vi använde oss av

öppna svarsalternativ och öppna frågor. Vinjettmetoden gav oss möjlighet att genom

våra konstruerade fall ställa frågor kring kön i missbrukarbehandling på ett mindre

uppenbart sätt. Kring vinjettfallen kunde intervjupersonerna fritt resonera sig fram till

sina ställningstagande. Detta gav oss möjlighet att se de bedömningar och värderingar

de gjorde i vinjetterna och jämföra dessa med de svar vi fick i följdfrågorna. Förutom

följdfrågorna till fallen använde vi oss av ett antal bakgrundsfrågor för att öka

möjligheterna för att göra jämförelser.

3.2 Urval

I vår undersökning har vi valt att utgå från intervjuer med olika professionella grupper

som arbetar med missbrukare, så som socialsekreterare, behandlingspersonal och

forskare. Vi har valt representanter från olika yrkesgrupper eftersom de företräder

olika traditioner och har olika utgångspunkter i arbetet med missbrukare. Intervjuerna

på behandlingshemmen är uppdelade på ett behandlingshem för kvinnor (Sofia

behandlingshem), ett LVM-hem för män (Karlsviks LVM-hem) och ett samkönat

behandlingshem (Nämndemansgården). Anledningen till att vi har valt dessa

behandlingshem är att de representerar både enkönad och samkönad behandling samt

den geografiska närheten för att underlätta våra studier. Vi har även gjort intervjuer

med en socialsekreterare (Socialtjänsten, vuxenavdelningen) som arbetar med

missbrukare, en behandlare inom öppenvården (Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor)

och två stycken forskare (Bengt Svensson och Karin Trulsson) som forskar inom

ämnet socialt arbete och missbruk. Vi kommer presentera våra intervjupersoner lite

närmre i intervjudelen.

Vi tog först kontakt med de olika cheferna på arbetsplatserna per telefon. Därefter

bokade vi tid för möte med intervjupersonerna. Med tanke på tidsramen valde vi att

begränsa oss till sju intervjuer.
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3.3 Resultatens tillförlitlighet

Undersökningens validitet påverkades av intervjupersonernas erfarenheter i ämnet.

Exempel på det är behandlarna på Karlviks LVM-hem och Sofia behandlingshem. På

Karlsviks LVM-hem var klienterna män över trettio år. Detta var det den klientgrupp

som vår intervjuperson där hade erfarenhet av. På Sofia behandlingshem finns bara

kvinnor som bor och jobbar där. Även om denna intervjuperson hade tidigare

erfarenheter av manliga missbrukare så färgades hennes svar av ett kvinnoperspektiv.

Liknande situationer stötte vi på i andra intervjuer. Vi upplever dock att helheten av

våra samlade intervjuer täcker vårt undersökningsområde. Under intervjuerna har vi

använt oss av öppna frågor för att i minsta möjliga mån påverka svaren. Däremot har

vi styrt in intervjupersonerna på vårt ämne genom att ställa frågor utifrån vårt tema.

Vi skickade ut vinjetterna i förväg till intervjupersonerna för att de skulle ha möjlighet

att läsa igenom dem i lugn och ro. Detta i kombination med att de visste temat för

våra intervjuer kan i viss mån ha påverkat undersökningens reliabilitet. Vi valde dock

att inte skicka ut följdfrågorna till vinjetterna för att intervjupersonerna inte skulle

kunna förbereda några svar. En annan påverkningsfaktor för reliabiliteten kan ha varit

det fysiska rummet under intervjusituationerna. Intervjuerna utfördes ostört utan

tidspress. I början av varje intervju frågade vi om tillåtelse att spela in intervjun vilket

samtliga intervjupersoner gav sitt medgivande till. När vi genomförde intervjuerna

hade intervjupersonerna tillgång till vinjetterna för att kunna återgå till dessa.

3.4 Analysmetod

Vi har spelat in samtliga intervjuer på band. Detta för att underlätta transkriberingen

av vårt intervjumaterial. Intervjuerna har skrivits ut ordagrant för att få en bra

överblick över vårt material. Vi har valt att redovisa resultat och analys var för sig.

Detta för att lyfta fram våra resultat tydligare. I analysen har vi valt att sammanfatta

våra resultat och väva samman dessa med de teorier vi använt oss av.

3.5 Etiska övervägande

Alla intervjuer i undersökningen har skett på frivillig basis. Vi har informerat om

undersökningens syfte och de moment som ingått. Samtliga personer vi intervjuat har

även gett sitt medgivande till att vi spelat in intervjuerna. Intervjuerna har inte skett

anonymt men vi har valt att inte nämna namnen på socialsekreteraren och behandlarna
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för vi ansåg det vara irrelevant för resultatet av vår undersökning. Vi har endast valt

att presentera arbetsplatserna de representerar. Detta eftersom de olika arbetsplatserna

representerar olika behandlingsformer och synsätt, vilket är en del av det vi vill lyfta

fram i vår uppsats. Behandlarna och socialsekreteraren representerar först och främst

sina arbetsplatser. Forskarna representerar däremot inte några arbetsplatser, utan

endast sina egna åsikter. Vi har därför valt att presentera dem och deras forskning,

men har däremot valt att inte skriva ut deras namn i resultat- och analysdelen och inte

heller i slutdiskussionen, eftersom vi inte vill göra några skillnader mellan forskarna

och de övriga professionerna. Istället för att nämna deras namn benämner vi dem som

Forskare 1 och 2.

Vi har inte haft fler etiska övervägande eftersom vi har valt att intervjua

professionella personer och inte behandlat information om enskilda klienter.
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4. INTERVJUER

4.1 Presentation av intervjupersoner

Karlsviks LVM-hem i Höör startade som behandlingshem för både män och kvinnor.

Sedan 1994 är Statens institutionsstyrelse huvudman. Karlsvik tar numera bara emot

män över trettio år. De har sammanlagt 20 platser varav 8 är på den låsta enheten och

fyra är mottagningsplatser. Resterande platser är SOL-placeringar. Personalstyrkans

könsfördelning är lika mellan män och kvinnor. Karlsvik är ett motivationshem och

har som målsättning att motivera till vård i annan form.

Nämndemansgården är ett behandlingshem i Blentarp som jobbar efter

tolvstegsmetoden. Behandlingspersonalen på Nämndemansgården har själva

missbruksbakgrund. Behandlingen består av en primärdel på 29 dagar. Därefter finns

det möjlighet att bo på ett halvvägshus i Nämndemangårdens regi. Behandlingen

riktar sig både till män och kvinnor men de behandlas på olika avdelningar. Det finns

även möjlighet för familjemedlemmar att besöka behandlingshemmet under en så

kallad familjevecka. Behandlingshemmet har också en ungdomsvecka för barnen till

de boende.

Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, startade 1972 med Lunds kommun och

Lunds sjukvårdsdistrikt som huvudmän. Upptagningsområdet är Region Skåne.

Rådgivningsbyrån samarbetar med socialsekreterare, stödboende, sjukvård och

behandlingsprogram. Personalgruppen på Rådgivningsbyrån består av 9 personer, 2

psykologer, 5 socionomer och 2 sjuksköterskor. Av dessa är 5 män och fyra kvinnor.

De arbetar med förebyggande arbete, rådgivning till klienter och anhöriga,

konsultation och handledning, motivationsarbete samt behandlingsarbete. 60 % av

klienterna har själva tagit kontakt med Rådgivningsbyrån. Resterande kommer via

remiss eller rekommendation, ofta från skolsköterska, socialtjänst eller kriminalvård.

På Socialförvaltningen i Lund, avdelningen för vuxna, handläggs alla ansökningar och

anmälningar som har med missbruk i någon form att göra. Detta innebär att man

handlägger anmälningar och ansökningar enligt Lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall. Upptagningsområde är hela Lunds Kommun. På avdelningen
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finns det sju stycken heltidstjänster som är uppdelade på nio socialsekreterare.

Målgruppen är vuxna människor från 20 år och uppåt.

Sofia behandlingshem i Malmö startades 1990 och är ett behandlingshem för

missbrukande kvinnor. Behandlingshemmet är organiserat under Fosie

Stadsdelsförvaltning i Malmö Stad med ett upptagningsområde av främst Malmö Stad

och Skåne. Sofia behandlingshem vänder sig till kvinnor med alla typer av

missbruksproblem. Främst jobbar man med kvinnor i åldern 20-50 år.

Behandlingshemmet har 10 platser och eftervård med 8-10 platser. Man jobbar med

miljöterapi, samtalsterapi, individuellt och i grupp, med psykodynamisk inriktning.

Speciell uppmärksamhet ges till gravida missbrukare. Det finns även möjlighet till

missbrukarbehandling för missbrukande mödrar i mamma-barn-behandling på

Enebackens barnhem i Malmö.

Bengt Svensson är docent i socialt arbete och skrev sin avhandling Pundare, jonkare

och andra (1996) om varför människor stannar kvar i aktivt missbruk. Bengt

Svensson har efter det forskat kring tvångsvård i fem år. Han har gjort två stycken

etnografiska studier, en på en mansinstitution och en på en kvinnoinstitution. Efter

detta har Bengt Svensson forskat om rymning inom tvångsvård. Han har då följt två

mansinstitutioner och två kvinnoinstitutioner. Innan Bengt Svensson började forska

arbetade han som socialarbetare i 20 år, dels inom socialtjänsten och även inom

narkomanvården på en öppenvårdsmottagning

Karin Trulsson arbetar för närvarande på Kvinnoforum i Stockholm. På Kvinnoforum

finns ett kunskapscentrum för kvinnor med missbruk där hon arbetar som

forskningsledare. Karin Trulsson har lång erfarenhet inom socialt arbete. Hon har

bland annat arbetat med ett projekt som hjälpte gravida missbrukare i ett samarbete

mellan Avenbokens behandlingscentrum och Enebackens barnhem i Malmö. 1990 var

Karin Trulsson med och startade Sofia behandlingshem i Malmö och var föreståndare

där i många år. Hon har skrivit ett par böcker om Sofia behandlingshem, bland annat

Kvinnorummet  (1993) och Kvinnor på väg in från kylan (1997). Därefter skrev Karin

Trulsson 1998 sin fil lic-avhandling om missbrukande kvinnor och deras barn: Det är

i alla fall mitt barn. 2003 doktorerade Karin Trulsson med avhandlingen Konturer av

ett kvinnligt fält.
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4.2 Resultat

I denna del har vi valt att redovisa intervjupersonernas ställningstagande, utifrån

teman. Vi redovisar likheter och olikheter mellan de olika svaren. För att öka

förståelsen för hur personerna har svarat angående Fall 1 och 2 (se bilaga 1), har vi

valt att kort sammanfatta de båda fallen.

Fall 1 handlar om Kristin, som är 19 år gammal och missbrukar ecstasy. Kristin har

vuxit upp med sin mamma. Pappan lämnade familjen då Kristin var 3 år gammal.

Kristins problem började i gymnasiet, då hon först kom i kontakt med droger. Hon

avslutade aldrig gymnasiet. Kristin har en 27-årig pojkvän som missbrukar kokain.

Kristin har inte några sociala kontakter utöver pojkvännen och hans kompisar.

Kristins mamma oroar sig för sin dotter, som har det svårt ekonomiskt. Problemet

aktualiseras hos socialtjänsten då Kristin knivhotar sin mamma för att få pengar.

Kristin är negativt inställd till behandling.

Fall 2 handlar om Peter, som är 28 år och ensamstående. Han har vuxit upp i en

missbrukarfamilj och vid 12 års ålder placerades han i familjehem på grund av att han

blivit misshandlad och sexuellt utnyttjad av sin mamma. Under hela tonårstiden har

Peter haft problematiska relationer till det motsatta könet och det var även då han

började konsumera stora mängder alkohol. Peter har endast haft kortare anställningar

och har under en längre tid varit arbetslös. Hans alkoholmissbruk har då intensifierats

och hans lägenhet har blivit tillhåll för andra missbrukare. På grund av högljudda

fester riskerar Peter att bli vräkt och det är därför problemet aktualiseras hos

socialtjänsten. Peter är positivt inställd till behandling.

4.2.1 Intervjupersonernas ställningstagande i Fall 1

Här redovisar vi likheter och skillnader mellan intervjupersonernas ställningstagande

när det gäller rekommendation av behandling och hur de tänkte sig kunna gå vidare i

Fall 1 med Kristin (se bilaga 1). Vi redovisar även om intervjupersonernas åsikter

ändrades när vi bad dem tänka sig att fallet gällde en man istället för en kvinna.

Behandlaren på Nämndemansgården menade att eftersom Kristin är myndig kan det

bli svårt att få in henne på behandling om hon inte är motiverad. Hade hon varit mer
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positivt inställd till behandling skulle man kunna försöka få henne att gå på ett

informationsmöte på Nämndemansgården. Behandlaren ansåg nämligen att Kristin

skulle kunna vara en möjlig klient hos dem. Hon menade att man först skulle kunna

skriva in henne på primärbehandling i 29 dagar och sedan eventuellt tre månader på

det kvinnliga halvvägshuset. Genom att låta Kristin komma till det kvinnliga

halvvägshuset menade behandlaren på Nämndemansgården att man kanske skulle

kunna hjälpa henne att bryta den sociala isolering hon levt i med sin pojkvän.

Behandlaren lyfte även fram mamman som en positiv resurs för Kristin. Hon föreslog

att man skulle erbjuda henne familjebehandling. Hon ansåg att det var viktigt att

anhöriga kommer på en anhörigvecka så de får samma verktyg och kan kommunicera

med varandra. Behandlaren menade att det är viktigt att alla i en familj får hjälp

eftersom missbruk är en familjesjukdom.

Socialsekreteraren på vuxenavdelningen i Lund var den enda som ansåg att Kristin låg

i riskzonen för att man skulle öppna en utredning om tvångsomhändertagande. Detta

grundade han på antagandet att hennes konsumtion av ecstasy var hög och

regelbunden. Det faktum att Kristin inte vill ha någon hjälp menade han kunde

innebära att en utredning öppnades. Forskare 1 menade att Kristin inte behöver

tvångsvård. Det skulle innebära att hon kom i en miljö med tjejer som var ”betydligt

mer garvade än vad hon är”. Forskaren menade istället att det bästa för Kristin vore en

öppenvårdsbehandling med lösningsfokuserad terapi. Han menade att det viktigaste är

att Kristin hittar någon som hon kan få förtroende för. Behandlaren på

Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor menade att Kristin kunde vara en möjlig klient

inom öppenvården. ”Jag tror det är någon vi kan hjälpa här, hon behöver alltså inte

iväg på behandlingshem”. Enligt behandlaren kan det ta upp till sex månader innan de

vanföreställningar som kan komma i samband med bruk av ecstasy försvinner. Detta

är något hon menade att man måste ta hänsyn till i behandlingen. Även i intervjun

med Forskare 2 kom öppenvård upp som en tänkbar behandlingsform för Kristin.

Forskaren ansåg att det är viktigt att Kristin får ta igen de brister hon har i sin

socialisation. Aktuell behandling för henne menade forskaren var samtal, antingen

inom öppenvård eller på institution. ”Om man gör en institutionsbehandling så får

man en relation till en vuxen kvinna och man får även en relation till väninnor. Man

kan upprepa sin förlorade tonårstid. Detta kan man göra i en öppenvårdsmottagning
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om man erbjuder samtal med en behandlare, en kvinnlig, och man har en liten

tjejgrupp”.

Behandlaren på Sofia behandlingshem tyckte att val av behandlingen beror på

Kristins ålder och psykiska mognad. Hon menade att familjehem kanske kunde vara

ett alternativ för Kristin. ”Behandlingshem passar inte alla”, menade hon.

Behandlaren på Karlsviks LVM-hem menade att det inte är säkert att det bästa för

Kristin är ett behandlingshem. Det viktigaste just nu menade hon är att Kristins

socialsekreterare skapar en förtroendefull relation till Kristin. Att det är viktigt att

bygga upp en relation till socialsekreteraren kom även fram i vår intervju med

behandlaren på Sofia behandlingshem. Hon fäste även stor vikt vid att Kristin får

träffa en kvinnlig socialsekreterare.

När vi vände på fallet och bad intervjupersonerna att tänka sig att det gällde kille

istället, svarade nästan samtliga att deras rekommendation av behandling skulle sett

liknande ut. Forskare 1 sa att han hade resonerat på samma sätt oavsett könet på

klienten i detta fall. Han menade att det viktigaste för den här personen är att få

kontakt med en bra socialsekreterare. ”I det här fallet tror jag inte att könet spelar

särskilt stor roll”. Behandlaren på Nämndemansgården sa att hon hade

rekommenderat även en man att genomgå primärbehandling hos dem. Den enda

skillnaden skulle vara att han istället skulle erbjudas plats på deras manliga

halvvägshus efter primärbehandlingen. Behandlaren på Rådgivningsbyrån i Lund

tyckte att utformningen på behandlingen skulle se likadan ut i detta fall, oberoende av

om det var en kvinna eller man. Förmodligen skulle han dock få en manlig

behandlare, menade hon. ”I vanliga fall är det så att männen tar männen och

kvinnorna behandlar kvinnor, i stort sett”. Att en manlig behandlare passar bättre när

fallet gäller en manlig klient tog behandlaren på Sofia behandlingshem också upp i sin

intervju. ”Då tycker jag nog manlig socialsekreterare. Det handlar lite om vilken

förebild man vill spegla sig i”. Även i intervjun på Karlsviks LVM-hem uttryckte

behandlaren att hennes rekommendation varit den samma om personen i fallet varit en

man. ”Med en så här ung människa kan jag tänka att man försöker på hemmaplan

eller att den får komma till familjehem”. Socialsekreteraren i Lund uttryckte inte

någon skillnad på rekommendation av behandling mellan könen i detta fallet.
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Forskare 2 var den enda som menade att om detta fallet rört en kille hade hennes

rekommendation av behandling sett annorlunda ut. ”… jag skulle kunna tänka mig att

den här killen inte skulle vara så himla pigg på att sitta och lätta sitt hjärta för någon i

individuella samtal och sen i killgrupp. En sådan kille skulle nog ha mer nytta av en

missbruksbehandling som handlar om arbete, en klassisk miljöterapi, där man gör

saker ihop.”

4.2.2 Intervjupersonernas ställningstagande i Fall 2

Här redovisar vi likheter och skillnader mellan intervjupersonernas ställningstagande

när det gäller rekommendation av behandling och hur de tänkte sig kunna gå vidare i

Fall 2 med Peter (se bilaga 1). Vi redovisar även om intervjupersonernas åsikter

ändrades när vi bad dem att tänka sig att fallet gällde en kvinna istället för en man.

Socialsekreteraren i Lund föreslog KrAmi* som ett bra behandlingsalternativ för

Peter. Där arbetar de med att sysselsätta klienterna genom att hjälpa dem med praktik,

arbete och en meningsfull fritid. Han menade även att Peter skulle behöva bearbeta

sina upplevelser från barndomen med hjälp av till exempel en psykolog. Behandlaren

på Nämndemansgården ansåg att Peter skulle behöva hjälp med sysselsättning. Även

hon tog upp att han skulle behöva bearbeta sina problem hos en psykolog. Hon

menade att efter en primärbehandling på Nämndemansgården skulle han må bra av att

bo på deras manliga halvvägshus. Kriterierna för att gå vidare till denna

efterbehandling är ett långt missbruk, blandmissbruk, inga sociala referenser,

arbetslöshet och bostadslöshet. Att genomgå behandlingen på halvvägshuset skulle

kunna hjälpa Peter att få en lugnare övergång till verkligheten, menade hon. Hon

tyckte även att Peter skulle behöva träffa deras sexolog för att komma till rätta med

sin vuxna sexualitet. Forskare 2 menade att Peter skulle behöva individuell

samtalshjälp, men att detta borde ske i kombination med institutionsvård. Hon tyckte

dock inte att det skulle vara någon standardiserad behandling och inte enbart

gruppterapi. Detta kom fram även i intervjun med behandlaren på Sofia

behandlingshem. Hon menade att Peter behöver behandling i form av institutionsvård

i kombination med samtal. Om han endast får samtalshjälp får han svårt att klara sig

                                                
* Samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.
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de resterande timmarna på dygnet, menade hon. Forskare 1 menade att Peter

förmodligen skulle hamna på en Minnesotainstitution med eventuell eftervård på

halvvägshus. Han menade att det bästa vore om man började med att koncentrera sig

på själva missbruket, och ta en sak i sänder. När det gäller Peters problem med

relationer till det motsatta könet, ansåg forskaren att dessa skulle kunna lösas i

öppenvård.

Behandlaren på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund ansåg att om

socialtjänsten inte själva kan hantera detta vore det bra med en kontakt, antingen med

ett behandlingshem eller en alkoholmottagning, för Peter. Eftersom personen i detta

fall är alkoholist behöver han täta behandlingskontakter, ansåg hon. Detta eftersom

det är svårare att undvika alkohol än narkotika, alkoholen finns alltid tillgänglig,

menade hon.

Behandlaren på Karlsvik tyckte att det är viktigt att höra vad klienten själv vill. ”Han

kanske inte vill ha behandling, han kanske vill ha psykologkontakt eller annan

samtalskontakt, annat stöd också. Erbjuda hjälp i frivillig form”. Om han skulle vilja

ha behandling menade hon att man först skulle försöka med tolvstegsprogrammet.

Passar inte det klienten menade hon att öppenvård skulle kunna vara ett alternativ.

Om fallet gällde en kvinna istället menade Socialsekreteraren i Lund ”…oavsett om

det handlar om en man eller kvinna så behöver den här personen hjälp med att, av en

psykolog till exempel, bearbeta sina upplevelser under uppväxten”.

Forskare 1 ansåg att behandlingen borde se likadan ut om fallet gällde en kvinna.

Enda skillnaden menade forskaren var att det finns större beredskap för kvinnor som

varit utsatta för sexuella övergrepp, än det finns för män som blivit utsatta för samma

sak. Forskare 2 ansåg att det genast skulle bli mycket lättare om fallet gällde en

kvinna istället. Hon tyckte däremot inte att man skulle ha samma sorts behandling

som för en man, utan att en miljöterapeutisk kvinnoinstitution hade varit bra.

Inte heller i intervjuerna med behandlarna på Nämndemansgården, Rådgivningsbyrån

och Sofia behandlingshem uttryckte intervjupersonerna att de gjorde någon skillnad

på rekommendation av behandling mellan könen i detta fallet.
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Behandlaren på Karlsvik tyckte det var svårt att ta ställning till en lämplig behandling

för en kvinna i detta fallet eftersom hon inte hade så mycket erfarenheter av kvinnliga

missbrukare efter att ha arbetat på en manlig institution.

4.2.3 Könsspecifika behov i missbrukarbehandling

Här redovisar vi likheter och olikheter i intervjupersonernas åsikter angående om det

finns några könsspecifika behov i missbrukarbehandling, utifrån de svar vi fått på vår

intervjuguide (se bilaga 2).

Socialsekreteraren på socialförvaltningen i Lund ansåg att kvinnor behöver mer

utrymme för att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter. Behandlaren på

Rådgivningsbyrån i Narkotikafrågor i Lund menade att ”Kvinnor behöver prata mer

om relationer, uppväxt, det här lite ältande”. Behandlaren på Nämndemansgården

uttryckte att ”När det gäller behov vill männen göra saker, spela pingis. Kvinnor vill

gärna prata känslor.” Hon menade även att man märker i gruppsituationer att män har

svårare för att prata om känslor. Kvinnor är mer öppna med sina känslor, ansåg hon.

Forskare 2 menade att socialisationen ser olika ut för könen, vilket ställer olika krav i

behandlingen. Hon menade att man måste utforma en individualiserad behandling,

utifrån var och ens behov och erfarenheter.

Behandlaren på Sofia behandlingshem i Malmö menade att det är ”…viktigt med det

här specifikt kvinnliga, att känna igen sig och spegla sig i andra kvinnor, nära

relationer, att jobba med relationer, gamla som nya. Där tror jag män är mer separata

och kan gå in mer för sin egen behandling”.

Forskare 1 uttryckte ”Att vara kvinna och missbrukare innebär ett tyngre lass att dra.

Man har omgivningens fördömning och man är också utsatt för samma könsförtryck

som alla kvinnor är, fast värre. I missbruksvärlden är könsrollerna ännu mer

traditionella. Detta innebär att det finns mer att bearbeta som kvinna.” Forskare 2

menade att tjejer blir mer fördömda än killar. Hon menade även att socialarbetare är

hårdare mot tjejer. Även behandlaren på Karlsviks LVM-hem uttryckte att

missbrukande kvinnor har det svårare eftersom de ofta blir utnyttjade och
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misshandlande. Hon ansåg att det är viktigt att behandlingen blir en fristad för dessa

kvinnor.

Behandlaren på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund menade att det är vanligt

att missbrukande kvinnor har dåliga män vid sin sida. Däremot är det få män som

lever med en missbrukande kvinna, om de inte själva missbrukar. Behandlaren

menade att de enda gånger hon stött på detta har varit när det är äldre kvinnor som

missbrukar läkemedel. ”Narkotikaberoende kvinnor har inte bra män, men

narkotikaberoende män kan ha bra kvinnor.” Socialsekreteraren i Lund uttryckte

liknande åsikter. Han ansåg att det är lättare och vanligare att män hittar någon som

tar hand om dem.

Forskare 1 menade att kvinnor och män har olika behov i behandling, men frågan är i

vilken utsträckning de har det för att de är just män och kvinnor.

4.2.4 Fördelar med könsuppdelade behandlingshem

Här redovisar vi likheter och olikheter i intervjupersonernas åsikter när det gäller

fördelar för både män och kvinnor med könsuppdelade behandling, utifrån de svar vi

fått i våra intervjuer.

Alla våra intervjupersoner kunde se fördelar med könsuppdelade behandlingshem.

Enligt socialsekreteraren i Lund är det viktigt att kvinnor får andrum och kan fokusera

på sig själva. Detta på grund av att det finns en risk att kvinnorna sexualiserar sina

kontakter med männen även i behandlingen, menade han. Behandlaren på

Rådgivningsbyrån uttryckte detta på följande vis ”…kvinnliga missbrukare är vana

vid att flörta sig till fördelar, manipulera. Och det är onödigt att utsätta de manliga

behandlarna här för det”. Forskare 2 menade att en annan aspekt av detta är att

”…tjejerna på det blandade institutionerna blir som sockerbitar för männen.”

Behandlaren på Nämndemansgården tyckte även hon att det finns fördelar med

uppdelade behandlingshem, eftersom män och kvinnor har olika behov av att prata

om sina känslor.
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Forskare 1 menade att kvinnor kan slappna av på ett annat sätt i enkönad behandling.

Fördelen för män är att de slipper ge sig in i könsspelet.

Behandlaren på Sofia behandlingshem ansåg att fördelarna med enkönad behandling

är att kvinnorna kan lära känna sig själva och relatera till andra kvinnor. De kan stödja

varandra i behandlingen men även fortsätta kontakten efteråt. Hon menade även att

killar som växer upp med endast en mamma behöver positiva manliga förebilder,

vilket de kan hitta i könsuppdelad behandling. Både kvinnor och män behöver

andrum, menade hon.

Behandlaren på Karlsviks LVM-hem menade att det finns fördelar med könsuppdelad

behandling även för män. ”De är vana vid att utsätta sig för att kränka kvinnor ute i

samhället, de behöver också en fristad från detta.” Även denna behandlare ansåg att

båda könen behöver vara var för sig för att kunna uttrycka sina känslor.

4.2.5 Nackdelar med könsuppdelade behandlingshem

Här redovisar vi likheter och olikheter i intervjupersonernas åsikter när det gäller

nackdelar för både män och kvinnor med könsuppdelade behandlingshem, utifrån de

svar vi fått på vår intervjuguide (se bilaga 2).

Socialsekreteraren i Lund ville egentligen inte ta ställning till om det finns nackdelar

med könsuppdelade behandlingshem, utan ansåg att man istället ska se till individen.

Forskare 1 hade svårt att se några nackdelar med könsuppdelad behandling.

Behandlaren på Rådgivningsbyrån tog upp en annan aspekt på kön i behandling då

hon kom in på betydelsen av behandlarens kön. Hon menade att behandlaren inte är

könsneutral och att man inte bör försöka dölja detta faktum.

Behandlaren på Nämndemansgården menade att det kan vara viktigt att få höra även

det motsatta könets historier om sitt missbruk. Detta är något Nämndemansgården tar

med i de könsblandade grupper som finns i efterbehandlingen, berättade hon.

Forskare 2 talade om en annan nackdel med könsuppdelade behandlingshem. ”Det

finns ju tjejer som är rätt så manligt identifierade. De fungerar säkert mycket bättre på
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en blandad institution.” Forskaren menade att det kan bli stökigt för de här kvinnorna

att leva så nära inpå andra kvinnor. En annan nackdel, som behandlaren på Sofia

behandlingshem påtalade, är att kvinnor i könsuppdelad behandling skulle även

behöva få positiva erfarenheter av män. Ytterligare en negativ aspekt, som togs upp

av behandlaren på Karlsviks LVM-hem, är att det inte är naturligt att dela upp män

och kvinnor. Det är inte så det ser ut i samhället. ”Det bästa är ju om man kan umgås

naturligt, men det är ju en lång process.”

4.2.6 Fördelar med samkönade behandlingshem

Här redovisar vi likheter och olikheter i intervjupersonernas åsikter när det gäller

fördelar för både män och kvinnor med samkönade behandlingshem, utifrån de svar vi

fått på vår intervjuguide (se bilaga 2).

Socialsekreteraren i Lund hade även här svårt att uttala sig om fördelar med

samkönad behandling, eftersom han hellre ser till individen. Behandlaren på Sofia

behandlingshem menade att det beror på vad som passar den enskilda individen.

Eftersom de tidigare haft samkönad behandling på Karlsviks LVM-hem och

behandlaren där inte tyckte att det fungerade bra, kunde hon inte se några direkta

fördelar med samkönad behandlingen.

Kvinnorna kan hjälpa männen att visa sin sårbara sida i samkönad behandling menade

behandlaren på Nämndemansgården. Kvinnorna kan vara en bra draghjälp. Det är en

viktig del i behandlingen att kunna ta hand om det känslomässiga, menade hon.

Forskare 1 menade att det kan vara bra med samkönad behandling eftersom det är så

den sociala verkligheten ser ut. Han menade dock att för att detta ska fungera måste

könsfördelningen vara lika på behandlingshemmet. Forskare 2 ansåg att det är bra om

man lär sig att umgås med det motsatta könet. Dessutom trodde hon att för killar är

samkönad behandling bra och ”…om de träffar tjejer så går det ju inte ut över deras

behandling.”

Behandlaren på Rådgivningsbyrån för narkotika fokuserade åter på betydelsen av

behandlarens kön i behandling. Positiva faktorer med att ha en behandlare av ett annat
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kön är till exempel att tjejer som tidigare inte haft positiva manliga förebilder kan få

det i behandlingen, menade hon. Ytterligare en fördel är att det kan vara lättare för en

man att gråta inför en kvinna menade hon. Män som blivit sexuellt utnyttjade kan ha

lättare att berätta detta för en kvinnlig behandlare än för en manlig, trodde hon.

4.2.7 Nackdelar med samkönade behandlingshem

Här redovisar vi likheter och olikheter i intervjupersonernas åsikter när det gäller

nackdelar för både för män och kvinnor med samkönade behandlingshem, utifrån

svaren i vår intervjuguide (se bilaga 2).

En nackdel med samkönade behandlingshem, menade behandlaren på

Nämndemansgården, kan vara att både kvinnor och män behöver prata inifrån sig

själva, utan att någon från det motsatta könet lyssnar.

Forskare 1 menade att den stora nackdelen med samkönade behandlingshem är att

könsfördelningen aldrig blir lika, kvinnorna är alltid i minoritet. Han menade även att

ett problem är risken för parförhållanden under behandlingen. På många

behandlingshem innebär detta nämligen att både kvinnan och mannen skrivs ut enligt

honom. Forskare 2 tog också upp detta i vår intervju. Eftersom kvinnorna alltid är så

få på de samkönade behandlingshemmen ansåg hon att de råkar mer illa ut än vad

männen gör.

Behandlaren på Karlsviks LVM-hem och Sofia behandlingshem återkom i sina

intervjuer till att män och kvinnor behöver vara för sig själva för att få andrum och

möjlighet att uttrycka sina känslor.

Socialsekreteraren i Lund och behandlaren på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor

hade inte något att tillägga i denna fråga.
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5. ANALYS

Vi har i samtliga intervjuer funnit att respondenterna använt sig av en vokabulär som

varit starkt knuten till den behandlingsmodell eller teori som de representerar.

Andersson och Hilte (1993) menar att varje missbruksteori och behandlingsform har

en vokabulär som de använder sig av. Behandlarna använder sig av dessa

tolkningsramar i behandlingen för att beskriva uppkomsten av och vägar ut ur

missbruk (a a). I en del av våra intervjuer har det varit framträdande att

intervjupersonerna utgått från just den modell som deras arbetsplats representerar. När

vi analyserat vårt intervjumaterial har vi funnit en röd tråd som lyst igenom i många

av intervjuerna i form av den vokabulär intervjupersonerna använt sig av. Ett exempel

på detta är behandlaren på Nämndemansgården som i sina svar återkommande

relaterat till den tolvstegsmetod som de använder sig av på behandlingshemmet.

Andersson och Hilte tar upp sjukdomsvokabulären som ett av fyra rådande vokabulär

inom missbrukarbehandling. Den grundar sig på teorin att missbruk är en sjukdom (a

a). Detta kom fram tydligt i vår intervju med behandlaren på Nämndemansgården.

Hon beskrev bland annat att klienten i Fall 1 ”… är klart förnekande i sin

sjukdom…”. Hon beskrev även missbruk som en familjesjukdom, vilket är ett

begrepp starkt kopplat till tolvstegsmetoden. I följdfrågorna till vinjetterna återkom

behandlaren till begrepp som primärbehandling, halvvägshus samt de steg, nivåer de

använder sig av i behandlingen. Intervjun med Forskare 2 är ett annat exempel på en

vokabulär som lyst igenom i vår intervju. Forskaren har forskat på kvinnor i

missbrukarbehandling och lyfte fram ett tydligt kvinnoperspektiv i sina svar. Hon tog

bland annat upp hur viktigt det är att klienten i Fall 1, Kristin, får möjlighet att ta igen

den socialisation hon missat. Hon betonade även att Kristin bör ha en kvinnlig

behandlare och få vara med i en tjejgrupp. ”Kvinnor utvecklar ju ett relationsjag i nära

samspel med andra”, menade hon. Alla behandlare vi intervjuat upplever vi har på ett

eller annat sätt utgått från den teori eller behandlingsmodell som de representerar.

Detta överensstämmer med hur Laanemets (2002) beskriver hur

förklaringsmodellerna på behandlingshemmen hon gjorde intervjuer på ”…blev de

glasögon med vilka behandlaren mer eller mindre medvetet tolkade en situation, ett

beteende eller en handling” (a a, s 99). Laanemets beskriver också att samtliga

behandlare i hennes undersökning var trogna sin specifika behandlingsmodell. Detta

överensstämmer med våra observationer från intervjuerna.



35

Den behandlingsmodell eller teori som behandlarna använde sig av framkom även

tydligt i deras rekommendationer av behandling för klienterna i vinjettfallen.

Behandlaren på Nämndemansgården såg till exempel både Kristin i Fall 1 och Peter i

Fall 2 som möjliga klienter på Nämndemansgården. Ett annat exempel är behandlaren

på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor som såg Kristin och Peter som möjliga klienter

inom öppenvård. I vissa fall har det dock varit svårt för intervjupersonen att koppla

fallen till sin behandlingsmodell. Ett exempel på detta var behandlaren på Karlsviks

LVM-hem som inte ansåg sig ha någon erfarenhet av att jobba med unga kvinnor

eftersom de där bara tar emot män och därför hade hon inte så mycket att tillägga i

Fall 1. Forskarna var däremot inte bundna till någon specifik behandlingsmodell. De

har dock använt sig av en vokabulär som vi uppfattat varit knuten till de

forskningsområden och perspektiv de använt sig av i sin forskning.

Samtliga intervjupersoner, utom Forskare 2 i Fall 1, rekommenderade samma

behandling, oavsett kön i vinjettfallen då de blev tillfrågade att ta ställning till

behandling om klienten i fallet varit av motsatta könet. I Fall 1 menade behandlaren

på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor och behandlaren på Sofia behandlingshem att

det är viktigt att behandlaren är av samma kön som klienten. Enligt dessa

intervjupersoner är det viktigt att klienten får möjlighet att identifiera sig med någon

av samma kön. ”I vanliga fall är det så att männen tar männen och kvinnorna

behandlar kvinnor, i stort sett” uttryckte behandlaren på Rådgivningsbyrån i

narkotikafrågor beskrev hur de tar hänsyn till kön i behandlingen på hennes

arbetsplats. Samtidigt menade hon att det kan vara positivt med att ha en behandlare

av ett annat kön i fall med till exempel tjejer som tidigare inte haft positiva manliga

förebilder och kan få det i behandlingen istället. Att det är viktigt att hitta förebilder

att jämföra sig med kommer även fram i Laanemets (2002) avhandling. Hon skriver

att några av de kvinnor i missbrukarbehandling som hon intervjuat på en

Minnesotainstitution tyckte att det var betydelsefullt att ha en kvinnlig behandlare för

att ha någon att jämföra sig med. Forskare 2 menade att missbrukande kvinnor ofta

har brister i sin socialisation som de behöver ta igen. Hon menade att de behöver

väninnor för att få andra kvinnor att identifiera sig med (a a). Även behandlaren på

Sofia behandlingshem menade att det är viktigt att missbrukande kvinnor får någon att

känna samhörighet med, att spegla sig i. Under hela uppväxten behöver både män och

kvinnor någon av samma kön att identifiera sig med (Bjerrum Nielsen o Rudberg
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1991). För kvinnor handlar det först om att identifiera sig med mamman och senare

med sina väninnor (a a). Enligt Forskare 2 och behandlaren på Sofia behandlingshem

är det just något av detta eller båda dessa saker som missbrukande kvinnor ofta gått

miste om. Ett annat sätt att hitta positiva förebilder av samma kön är att, som

behandlaren på Nämndemansgården föreslog, att dela upp kvinnor och män, till

exempel på separata halvvägshus enligt tolvstegsmetoden. Behandlaren på Sofia

behandlingshem ansåg att fördelarna med enkönad behandling är att kvinnorna kan

lära känna sig själva och relatera till andra kvinnor. De kan stödja varandra i

behandlingen men även fortsätta kontakten efteråt. Hon menade även att killar som

växer upp med endast en mamma behöver positiva manliga förebilder, vilket de kan

hitta i könsuppdelad behandling.

Behandlaren på Sofia menade att det är ”…viktigt med  här specifikt kvinnliga, att

känna igen sig och spegla sig i andra kvinnor, nära relationer, att jobba med

relationer, gamla som nya”. Detta beskriver Karin Trulsson (1993) som något de

kvinnor hon intervjuat på Sofia behandlingshem själva beskriver som positivt. De

flesta kvinnorna där hade upplevt det som positivt att lära sig umgås med andra

kvinnor. De intervjuade kvinnorna tyckte även att det de främst behövde i sin

behandling var just att lära sig umgås med andra kvinnor och att lära sig tycka om sig

själva. ”Att känna att kvinnor är lika mycket värda som män” (a a, s 91). De flesta

kvinnorna i Trulssons intervjuer ansåg att det fått en bättre kontakt med andra kvinnor

efter behandlingen på kvinnokollektivet. Även behandlarna på Sofia behandlingshem

uttryckte i Trulssons intervjuer att det positiva med ett kvinnokollektiv är att de

boende kvinnorna kan få gemenskap och lär sig lita på och respektera andra kvinnor

(a a). Forskare 1 menade i vår intervju :”Att vara kvinna och missbrukare innebär ett

tyngre lass att dra. Man har omgivningens fördömande och man är också utsatt för

samma könsförtryck som alla kvinnor är, fast värre. I missbruksvärlden är

könsrollerna ännu mer traditionella menade han. Detta innebär att det finns mer att

bearbeta som kvinna.” Forskare 2 höll med om detta och ansåg att tjejer blir mer

fördömda än killar. Resultaten av Laanemets (2002) intervjuer med kvinnliga klienter

i missbrukarbehandling stämmer överens med detta. Flera av de intervjuade

kvinnorna menade att kvinnliga missbrukare blir hårdare stämplade av sin omgivning

än vad manliga missbrukare blir. En del av dem berättade även att de blivit

misshandlade (a a). Behandlaren på Karlsviks LVM-hem ansåg att missbrukande
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kvinnor har det svårare eftersom de ofta blir utnyttjade och misshandlade. Detta

bekräftas i SOU 1994:28 där de säger sig ha funnit ett starkt samband mellan

missbruk hos flickor och att de varit utsatta för våld och sexuella övergrepp.

Behandlaren på Sofia behandlingshem ansåg att det är viktigt att behandlingen blir en

fristad för dessa kvinnor. Även behandlarna i Trulssons (1993) undersökning betonar

behovet av en fristad för de kvinnliga klienterna. De får då möjlighet att tänka på sig

själv, menade behandlarna. ”De får vara ifred i sin behandling och slipper bli

utnyttjade av män” (a a, s 102). Begreppet fristad var något som behandlaren på

Karlsvik återkom till i vår intervju. Hon ansåg att männen ”…är vana vid att utsätta

sig för att kränka kvinnor ute i samhället, de behöver också en fristad från detta”.

Både socialsekreteraren i Lund och behandlaren på Rådgivningsbyrån i

narkotikafrågor menade att kvinnor ofta tar hand om missbrukande män. Det är

däremot ovanligare att män som inte missbrukar, lever tillsammans med

missbrukande kvinnor. Detta diskuterar Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991). De

menar bland annat att redan under tonåren börjar flickorna att fungera som stöd för

pojkarna, flickorna får rollen som känslomässigt stöd och hjälpare.

Vi har funnit i vår undersökning att samtliga intervjupersoner upplever att det finns

könsspecifika behov i missbrukarbehandling. Dessa svar motsägs av att de i de

enskilda vinjettfallen svarade att de inte gjorde några skillnader i rekommendation av

behandling beroende på kön. När intervjupersonerna talar om det konkreta och

specifika behandlingsarbetet säger de tydligt att det inte har någon betydelse om

klienten är en man eller kvinna. Istället är det behandlingsmodellen som blir

tongivande i svaren. Det går inte att dra några generella slutsatser med det begränsade

material vi haft i vår undersökning. Vi har dock sett tendenser i vår undersökning av

att intervjupersonerna svarade enligt en allmänt rådande doxa när vi frågade generellt

men i specifika fall utgick de från sin behandlingsmodell eller teori. Den allmänna

uppfattningen om att det finns könsspecifika behov i missbrukarbehandling, kan man

kalla för just en doxa inom socialt arbete, en professionell uppfattning om kvinnors

och mäns behov i missbrukarbehandling. Denna doxa är något som är genomgående i

den litteratur vi har använt oss av.

De resultat vi har kommit fram till i vår analys bekräftas i Socialstyrelsens rapport

(2004) som tar upp en enkätstudie om socialsekreterare på missbruksenheter i
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Stockholm. Samtliga våra intervjupersoner tyckte att det finns könsspecifika behov i

missbrukarbehandling. I Socialstyrelsens rapport framkommer det att majoriteten av

personalen i enkätundersökningen ansåg att män och kvinnor skiljer sig åt när det

gäller deras behov av vård (a a). I Socialstyrelsens rapport framkommer det även att

majoriteten av personalen menade att män och kvinnor kan lära sig av varandra om de

behandlas tillsammans (a a). Detta uttryckte även några av våra intervjupersoner. I vår

undersökning uttryckte bland annat behandlaren på Nämndemansgården att det är

viktigt att höra det motsatta könets historia om missbruk. Trots denna uppfattning

tyckte de flesta, både våra intervjupersoner och i enkätundersökningen i

Socialstyrelsen (2004) att det är bäst med könsuppdelad behandling. De flesta i

undersökningen i Socialstyrelsens rapport tyckte att män och kvinnor borde behandlas

åtskilda från varandra (a a). Denna doxa framträder som så naturlig att deltagarna

själva inte längre kan se att uppfattningen är skapad av fältet självt och de tänker inte

på att de själva är en del av systemet och uppfattningen (Järvinen 2002). Detta

uppfattade vi som genomgående i våra intervjuer.
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6. SLUTDISKUSSION

Sammanfattningen av våra resultat är att tidigare forskning och det vi fått fram i våra

intervjuer på fältet överensstämmer. I vår undersökning har vi fått fram att det råder

en doxa inom det sociala fältet och missbrukarbehandling. Samtliga intervjupersoner

upplevde att det finns könsspecifika behov i missbrukarbehandling. Detta

överensstämmer med vad som uttryckts i den litteratur vi har läst. De flesta av våra

intervjupersoner såg fördelar med könsuppdelad behandling. Flera av dessa menade

dock att kvinnor och män kan lära sig av varandra om de behandlas tillsammans.

Trots denna uppfattning tyckte de flesta av våra intervjupersoner att det är bäst med

könsuppdelad behandling. I intervjuerna upptäckte vi att respondenterna la större vikt

vid den behandlingsmodell de representerade än vid könet på klienten. Detta innebär

att könsteori och dess begrepp fick mindre utrymme i analysen än vi ursprungligen

trodde.

I arbetet med denna uppsats har vi funnit en brist på undersökningar och litteratur som

beskriver mäns behov i missbrukarbehandling ur ett könsperspektiv. Däremot har vi

hittat mycket litteratur som inriktat sig på kvinnors behov i missbrukarbehandling. Vi

har i vår uppsats försökt att förmedla en bild av både kvinnligt och manligt i

missbrukarbehandling. Genom våra vinjetter har vi försökt tränga in under

intervjupersonernas föreställningar kring kvinnligt och manligt i

missbrukarbehandling och analysera dessa. Vi har under arbetet med vårt

intervjumaterial funnit att samtliga intervjupersoner upplevde att det finns

könsspecifika behov i missbrukarbehandling. Detta överensstämmer med den bild

som mycket av den litteratur vi använt beskriver. Vi har därför kommit till slutsatsen

att det råder en doxa inom detta fält som säger att det finns könsspecifika behov i

missbrukarbehandling och att detta är något man bör ta till vara i

behandlingssituationer. Det som vi anser kan vara problemet med en doxa som denna

inom ett fält är att det blir accepterat som en sanning som inte ifrågasätts. Man

kommer inte heller ihåg var den kommer ifrån, utan man har en känsla av att den

alltid funnits där. Vi tror att det är viktigt att man som professionell hela tiden är

medveten om den här typen av doxa, som finns inom flera områden av socialt arbete.

Om man inte gör det riskerar man att, i detta fallet, skapa hinder för att utveckla

missbrukarbehandling. Det behövs ständigt nya studier som ifrågasätter rådande doxa

för att ett fält ska utvecklas.
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Vi upplever att vi med vår underökning lyckats tränga under intervjupersonernas svar

och titta på dess sammanhang. Eftersom vi har kombinerat våra vinjetter med

allmänna följdfrågor har vi kunnat tränga under intervjupersonernas retorik och titta

på hur de agerar i praktiken. Vi har funnit en diskrepans i våra intervjuer mellan vad

intervjupersonerna säger och hur de agerar. När frågan om könsspecifika behov i

missbrukarbehandlig var ställd generellt svarade intervjupersonerna att det finns

könsspecifika behov att ta hänsyn till i behandlingen. I de enskilda fall vi gett till dem

i form av vinjetter har de däremot inte gjort könsspecifika skillnader. I de enskilda

fallen har de istället utgått från den behandlingsmodell eller perspektiv de jobbar med.

Vi finner detta anmärkningsvärt och något man bör belysa. Det är viktigt att man som

professionell är medveten om var man hämtar sina förklaringsmodeller och hur man

tillämpar dem.
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                                                      Bilaga 1

FALL 1

Kristin är 19 år gammal och har använt ecstasy i tre år. Hon har vuxit upp med sin

mamma, Anita. Kristins pappa lämnade familjen när hon var tre år gammal och de har

inte haft kontakt sedan dess. Grundskolan fungerade bra för Kristin och hon påbörjade

gymnasiet. Under första året i gymnasiet kom hon i kontakt med droger och avslutade

aldrig gymnasiet. Den senaste tiden har hon bott tillsammans med sin pojkvän, Calle

som är 27 år. De har varit tillsammans i sex månader. Calle missbrukar kokain sedan

några år tillbaka. Kristin har inte några sociala kontakter utöver pojkvännen och hans

vänner.

Kristins mamma är orolig för sin dotter. De har inte pratat med varandra på tre

veckor. Kristin svarar inte i telefon när mamman ringer. Det senaste Anita hörde om

sin dotter är att hon inte längre får socialbidrag på grund av sitt missbruk. Kristins

socialsekreterare har inte heller någon kontakt med henne längre eftersom Kristin inte

dyker upp på deras avtalade möten. Kristin vill inte ha socialtjänstens hjälp utan

tycker att hon klara sig bäst själv. Hon är inte motiverad till behandling för sitt

missbruk.

En kväll åker Kristin hem till sin mamma för att be om pengar. De blir ovänner och

Kristin får tag på en kniv som hon hotar mamman med. Efter denna händelse tar

mamman kontakt med socialtjänsten för att få hjälp.

FALL 2

Peter, 28 år, är ensamstående. Han växte upp i en familj med missbruksproblem. Vid

12 års ålder blev han familjehemsplacerad på grund av att han blev misshandlad och

sexuellt utnyttjad av sin mamma. Peter har under tonårstiden haft problematiska

relationer till det motsatta könet. Under denna tid börjar han konsumera stora

mängder alkohol. Peter har aldrig haft en längre anställning utan enbart haft tillfälliga

jobb. Peter har nu varit arbetslös under en längre tid. Under denna period har hans

tidigare problematiska konsumtion av alkohol intensifierats till ett missbruk. Peters
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lägenhet har den senaste tiden blivit tillhåll för andra missbrukare. Det har

förekommit en del högljudda fester och grannarna har klagat. Peter riskerar nu att bli

vräkt och socialtjänsten har blivit inkopplad. I samband med detta uppdagas hans

missbruk och Peter vill ha hjälp med sina problem.
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       Bilaga 2

Inledande frågor

• Skulle du kunna presentera dig själv?(utbildning, yrkesroll på denna

arbetsplats, hur länge har du jobbat med missbrukare etc.)

• Vilken kontakt har du med missbrukare i ditt arbete?

Följdfrågor till vinjetterna

• Vad anser du man bör göra i detta fallet? Varför?

• Vilka faktorer fäster du störst vikt vid för hur man ska gå vidare i detta fallet?

• Hur skulle den ideala behandlingssituationen se ut för personen i fallet?

• Varför denna typ av behandling?

• Vilka faktorer i fallet är avgörande för din rekommendation av behandling?

• Om fallet hade gällt en kvinna/man istället, vilken typ av behandling hade du

rekommenderat då? Varför denna typ av behandling?

• Är det någon omständighet i fallet som du skulle värdera annorlunda om det

var en man/kvinna istället? Och i så fall vilken?

• Vilken betydelse har klientens kön för din rekommendation av behandling?

Avslutande frågor

• Har kvinnor och män olika behov när det gäller behandling? Vilka är dessa

behov i så fall? Hur arbetar ni med könsspecifika behov?

• Vad finns det för fördelar och nackdelar med enkönad behandling enligt dig?

• Vad finns det för fördelar och nackdelar med samkönad behandling enligt dig?


