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                            Abstract 

In order to few an equal society is the important to work actively with equality work within all 

areas. Within the misuse care it has long been a discussion if the treatment staff sees different 

on female and male drug miss farmers and about they to be treated differently on the basis of 

its sex. The essay`s aim is to analyze how sexes to be designed within the misuse care. The 

survey bases itself on interviews with two men and two women that work with as well male as 

female abusers. Through the issues, which essay is paid from, I wanted to check if the 

treatment staff sees differently on abusers and their complex of problem on the basis of one 

genusperspektiv. The result shows that those persons I interviewed saw differently on misuse 

arena complex of problem on the basis of which sex this belong to. They focused on various 

things depending on about the abuser was a man or a woman. It seems to be an attitude about 

how a male respective one female abuser is and it seems to influence the treatment work.  
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1. Inledning/problemformulering 

Vi människor delar gärna in varandra i grupper, vi kategoriserar varandra. Den största 

kategoriseringen eller indelningen är könens indelning, det vill säga man och kvinna. Vi delar 

ständigt in varandra i dessa två grupper. Män och kvinnor förväntas vara och bete sig på ett 

särskilt sätt för att de är just kvinnor eller män. Kategoriseringen av kvinnor och män är en 

slags förenkling av verkligheten, en stereotypbild. Kvinnor ska vara vårdande och 

omhändertagande, de får gärna vara känslosamma och anpassningsbara. En kvinna ska bry sig 

om sitt utseende, vara vacker och sexig. Män ska vara kontrollerande och hålla masken, de 

ska inte gråta eller visa svaghet. De ska vara intresserade av sport och alltid vilja ha sex. 

(Meeuwisse mf, 2006).  

    Att se på de olika könen på detta viset tror jag är mycket vanligt. Hur kan detta påverka det 

sociala arbetet med människor och framförallt behandlingsarbetet med drogmissbrukare? 

   Genus påverkar och begränsar oss och detta sker ofta omedvetet. Vi lär oss hur vi ska vara 

utifrån uppfattningar om vårt kön och skapar därmed en könsidentitet. Detta innebär att vi är 

begränsade som individer. Det skapar orättvisor för båda könen men framförallt för kvinnorna 

då det är den manliga normen som styr. Vi måste börja se över våra föreställningar om 

manligt och kvinnligt och vilka konsekvenser de får. Genusperspektivet belyser att vi blir 

behandlade och sedda på utifrån vårt kön. Vi blir tilldelade olika egenskaper endast utifrån 

vilket kön vi tillhör. (Connell, 2002) 

   Det har forskats en del inom detta område förut och ofta har man då koncentrerat sig på 

missbrukarna och då främst på de kvinnliga missbrukarna.  

   Intresset för genusperspektivet har under dem senaste åren ökat inom det 

forskningsfält som socialt arbete utgör. Inom missbruksforskningen, som är ett 

centralt forskningsområde inom socialt arbete, är genusforskningen ett etablerat 

men litet fält. Dem genusvetenskapliga studier som gjorts inom 

missbruksforskningen belyser i första hand två områden: dels kvinnor som 

missbrukare, dels missbruksvården och hur den förhåller sig till kön. (Mattsson, 

2005) 
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    Jag är intresserad av att undersöka om synen på kvinnliga missbrukare och manliga 

missbrukare skiljer sig åt inom behandlingsarbete. Drogmissbrukare är i allmänhet en mycket 

utsatt grupp i samhället och är man dessutom kvinna så har jag en föreställning om att man är 

ännu mer utsatt. Detta då jag tror att samhället ser annorlunda på kvinnliga drogmissbrukare 

jämfört med hur de ser på manliga drogmissbrukare. När jag pratar om att missbrukare är en 

utsatt grupp menar jag på så vis att de rör sig ofta utanför lagens ramar, eftersom alla droger 

utom alkohol är olagliga. Ofta tar de även till olagliga metoder för att finansiera sitt missbruk 

så som stöld och prostitution. Jag menar också att det finns många som har fördomar mot hur 

en missbrukare är och hur de lever sitt liv. Att vara missbrukare kan ses som ett misslyckande 

och en börda från samhällets sida. Bilden av en missbrukare är ofta en utslagen människa som 

inte kan ta hand om sig själv eller sina barn. Kvinnliga missbrukare bryter mot den stereotypa 

bilden av hur en kvinna skall vara. Då de ibland inte bryr sig om sitt utseende eller inte är 

tillräckligt omhändertagande om sina barn. 

    När jag har varit ute på praktik och på olika studiebesök under min utbildningstid, så har 

jag fått bilden av att man ofta tillskriver kvinnliga missbrukare vissa egenskaper endast utifrån 

deras kön. Man har beskrivit de kvinnliga missbrukarna som en homogen grupp med liknande 

egenskaper. De egenskaper som man tillskrivit dessa kvinnor är bland annat att de är 

manipulativa, att de spelar på sina känslor och tar till gråt för att få som de vill samt att de 

kunde vara lömska. Detta var ett stort skäl till att jag valde detta ämnet på min uppsats då jag 

ville se om detta var en bild som delades av fler inom missbruksvården. 

   Det verkar inte som att man i samma utsträckning skapar det manliga könet som man skapar 

det kvinnliga. Det kvinnliga könet skapas mer eftersom man ofta beskriver vilket kön någon 

har just när det är en kvinna det handlar om. Finns där ingen könsbeskrivning så förväntas vi 

anta att det är en man som man pratar om. (Hirdman, 2001) 

   Jag vill i min uppsats analysera om personalen på behandlingshem upplever att de kvinnliga 

missbrukarna skiljer sig mycket från de manliga och i så fall på vilket sätt. Jag är även 

intresserad av att undersöka om behandlingspersonalen upplever att kvinnliga och manliga 

drogmissbrukare har olika behov i vården och hur de behoven tillfredställs.  

   Jag är intresserad av att undersöka om man skapar kön på olika vis om man är man eller 

kvinna. Något som jag även funderar på är om man själv är medveten om att man skapar kön 

genom sina handlingar eller omedvetet behandlar personer olika utifrån deras könstillhörighet.  
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Finns det olika behov hos missbrukarna utifrån vilket kön de tillhör och är då dessa behov 

biologiska eller socialt konstruerade? 

 2. Syfte och Frågeställningar 

Denna uppsats syfte är att analysera hur kön konstrueras av personalen inom 

missbruksvården. Jag vill undersöka om behandlingspersonal som arbetar med 

drogmissbrukare ser olika på, och har olika attityd till missbrukare, deras problematik och 

deras behov beroende på viket kön missbrukaren och de själva tillhör. Jag vill även undersöka 

om män och kvinnor i missbruksvården har olika behov och om dessa behov är biologiska 

eller om de är socialt konstruerade. 

 

 Konstruerar manliga och kvinnliga behandlingspersonal kön på olika sätt? 

 Upplever behandlingspersonalen att det finns skillnad i behov och problematik hos 

manliga och kvinnliga drogmissbrukare? 

 

3. Begrepp 

Med drogmissbruk menar jag när en drog används på ett sätt som anses skadligt för 

användaren eller dess omgivning. Med drog avser jag berusningsmedel som är 

narkotikaklassat i Sverige, jag inkluderar även alkohol i detta begrepp. 

     Genusperspektivet utgår ifrån att det finns en maktordning i samhället där männen är 

överordnade kvinnorna. Genus kan beskrivas som att det är den sociala skillnaden mellan 

kvinnor och män. Detta innebär att utifrån det biologiska kön som personen föds med 

behandlas hon eller han olika ifrån samhället. Begreppet genus används istället för kön för att 

beteckna socialt kön, det vill säga det som samhället konstruerar som kvinnlighet och 

manlighet. Att se något ur ett genusperspektiv är att ha detta synsätt i åtanke. Det kan ibland 

likställas med feministiskt synsätt. Genus började användas som begrepp under 1970-talet i 

anglosaxisk kvinnoforskning. Meningen var att tydliggöra skillnaden mellan det som bland 

annat kvinnoforskning och feministisk forskning menar är en skillnad mellan det biologiskt 

kroppsliga könet och det socialt och kulturellt konstruerade genuset. Den amerikanska 

antropologen Gayle Rubin introducerade begreppsparet sex och gender (på svenska kön och 
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genus). Hon menade att genus är en form av socialt skapad uppdelning av människor i två 

skilda kategorier som grundar sig på de sexuella och reproduktiva relationerna (Rubin, 1975).  

   Rubins definition av kön och genus har sedan dess både utvecklats, kommenterats och 

kritiserats. Oavsett diskussioner och delade meningar har begreppet kunnat åskådliggöra en 

skillnad mellan det biologiska kroppsliga könet och det sociala och kulturella genuset. 

(Mattsson, 2002) 

   Jämlikhet och jämställdhet är begrepp som syftar till att alla människor har 

lika värde. Jämlikhet handlar om att alla människor skall ha samma 

förutsättningar i samhället. Man skall ha samma rättigheter, möjligheter och 

samma skyldigheter oavsett kön, etnicitet eller sexuelläggning. Jämställdhet är ett 

begrepp som används mycket i politiska sammanhang. Målet är att det skall råda 

jämlikhet mellan könen (Mattsson, 2002). 

 

 

4. Metod 

 

4.1 Val av forskningsmetod: 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i min uppsats då jag ansåg att 

denna metod lämpade sig bäst för mitt syfte. Eftersom jag framförallt ville få fram den 

behandlande personalens åsikter och tankar så har jag gjort intervjuer. 

    Den intervjuform som jag valde att använda mig av är den semistrukturerade 

intervjuformen (May, 2001) som även benämns som en tematisk öppen intervjuform (Aspers, 

2007). Semistrukturerad intervjuform innebär att man har klara frågor som man ställer till 

intervjupersonerna men att man ger dem utrymme till att utveckla sina svar och man har även 

möjligheten att ställa följdfrågor. Detta tror jag har gjort att jag har fått en tydligare bild av 

hur intervjupersonerna resonerar.  Jag tror att det på så vis blivit enklare att se olika teman i 

intervjuerna samt att se om de olika intervjupersonerna resonerar på liknade sätt eller om de 

skiljer sig åt.  
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   Jag använd mig av en intervjumall med frågor som jag ville ha besvarade men var inte 

bunden till denna utan drog ifrån frågor som jag kände att intervjupersonen redan hade svarat 

på samt la till följdfrågor om jag ansåg att detta behövdes för att få svar på frågan. Enligt den 

semistrukturerade intervjuformen anser jag att även om intervjuerna för visso hade klara 

frågor så tillät den och underlättade för intervjupersonen att berätta fritt om vad de tänkte på 

och ville förmedla. 

   Semistrukturerade intervjuer har den fördelen att man inte har endast strukturerade frågor att 

använda sig av. Som intervjuare får man möjlighet att utveckla frågor spontant från de svar 

man möter i samtalet.  Det ger en fördel till att få mer djup och chans till att utveckla en större 

förståelse, kring frågor man möjligtvis inte hade tänkt på eller hade kunskap om tidigare. 

(May, 2005)  

  Graden av struktur i samtalet kan variera, likaså längden, situationen med mera. I grunden 

handlar samtalet för forskaren om att vara i kontakt med fältet för att skapa det empiriska 

underlaget. (Aspers, 2007) 

Jag valde att koda mitt insamlade material för att få fram det centrala i min empiri. Med att 

koda menar jag att jag letade upp gemensamma teman utifrån intervjupersonernas svar i mitt 

material som jag sedan analyserade i förhållande till varandra.  Genom att koda materialet 

utifrån frågor eller speciella teman fick jag fram det viktiga som jag var intresserad av att 

analysera i materialet. Jag har analysera min empiri utifrån ett genusperspektiv.  

 

4.2 Intervjuer 

Jag valde att intervjua två kvinnliga behandlingspersonal och två manliga 

behandlingspersonal för att få en jämn könsfördelning men samtidigt för att se om det finns 

någon skillnad på svaren beroende på vilket kön intervjupersonen har. 

   För att vid intervjutillfället helt kunna fokusera på intervjun valde jag att spela in mina 

intervjuer som jag sedan transkriberade. Detta gjorde det lättare att analysera materialet, när 

man kunde se det skrivet framför sig vad de olika intervjupersonerna svarat på de olika 

frågorna samt för att få en klar överblick och för att kunna jämföra och dra paralleller. Det var 

viktigt att anpassa antalet intervjupersoner efter undersökningens art. På frågan om kvalitet 
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kontra kvantitet valde jag kvalitet av två olika anledningar. Det första argumentet är tidsbrist 

då transkribering och analys är mycket tidskrävande. Det andra argumentet är att man vid 

färre antal intervjupersoner har mer tid till att förbereda, analysera och gå på ett djupare plan. 

(Kvale, 1997).  

Nedan följer en lista med de personer som jag intervjuat (alla namn är fingerade) samt en kort 

beskrivning av dem: 

Anna (2010-05-11 klockan 10.30):   

Kvinna som är 29 år gammal. Har arbetat med missbrukare i olika sammanhang. Har 

socionomexamen från Lunds Universitet. Arbetar idag som konsult till kvinnliga och manliga 

missbrukare. 

                                                                                                                                                                  

Maria (2008-05-20 klockan 11.00): 

Kvinna som är 47 år gammal. Arbetar som konsult till både manliga och kvinnliga 

drogmissbrukare. Har tidigare arbetat inom kriminalvården. Är utbildad barn - och 

ungdomspedagog.  

Mats (2008-05-24 klockan 12.00): 

Man som är 64 år gammal. Har fil kand i sociologi, han har även läst psykologi samt 

statskunskap på högskola. Har arbetat med missbrukare i 40 år. Har tidigare arbetat på 

behandlingshem, haft eget familjehem och varit enhetschef på olika behandlingshem. Arbetar 

nu som konsulent till manliga missbrukare. 

Björn (2008-05-26 klockan 13.00): 

Man som är 58 år gammal. Är utbildad sjöbefäl. Har arbetat med missbrukare i 20 år. Har 

bland annat arbetat inom öppenvården och inom familjehem. Arbetar idag som konsulent åt 

både kvinnliga och manliga missbrukare. 
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4.3 Begränsningar 

  Den metod som jag valde är begränsad på det viset att jag på grund av tidsbrist inte hann 

göra så många intervjuer som jag hade velat göra. De personer som jag intervjuade är inte på 

något vis norm för behandlande personal inom missbruksvården som uppsatsen handlar om 

utan det är deras personliga och individuella åsikter och attityder som jag var intresserad av. 

  Begränsningar som kommer vid användning av kvalitativ metod rör även generaliserbarhet. 

”Materialet som är subjektivt och som ofta innefattar få studieobjekt gör det svårare att dra 

generella slutsatser” (Meeuwisse, 2007). 

   Begränsningar kan även ligga i den etiska aspekten. När jag gjorde mina intervjuer med 

personal inom missbruksvården angående deras arbete så kunde det vara känsligt och man var 

tvungen att ställa frågorna på ett sådant sätt att intervjupersonen inte kände sig kränkta. 

 

4.4 Urval 

  Jag har för att få en jämn fördelning mellan könen intervjuat två kvinnor och två män. För 

att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt så valde jag att kontakta behandlingsinstitutioner 

som arbetar med både kvinnor och män och hörde med dem om de kunde rekommendera 

någon som jag kunde intervjua. Föreståndaren på behandlingsinstitutionen tog upp frågan på 

ett personalmöte om någon ville ställa upp på intervju och därefter fick de som var 

intresserade anmäla sig frivilligt. Jag är medveten om att detta kan göra att urvalet blivit något 

styrt och inte helt slumpmässigt. 

 

4.5 Metodens tillförlitlighet  

Jag tycker att det är svårt för mig att bedöma tillförlitligheten på den här studien. Jag har 

diskuterat med min handledare om hur jag på bästa sätt kunde få fram resultat som är så 

tillförlitliga som möjligt. Jag utgår ifrån att de personerna som jag intervjuat har svarat så 

sanningsenligt som möjligt. Jag har noggrant refererat och hänvisat till litteraturen som jag 

använt mig av, så att de som läser uppsatsen själva kan se var jag hämtat min teori.  
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   Jag har att spelat in mina intervjuer, och när jag använt mig av något citat i texten så har jag 

skrivit av det ordagrant så som personen uttryckte sig. Jag inser att eftersom jag inte har haft 

utrymme tidsmässigt att göra så många intervjuer som jag hade önskat, så kan man inte ta det 

som de jag intervjuar säger som allmängiltigt. Jag är också medveten om att jag som 

intervjuare kan ha påverkat dem som jag intervjuat, därför försökte jag tänka på att hålla mig 

så objektiv som möjligt under intervjuerna och inte ”lägga orden i munnen” på de som jag 

intervjuar. 

   Alla intervjuer är inspelade och noga transkriberade. Det inspelade materialet samt 

transkriberingen finns hos författaren. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Min första tanke när jag skulle skriva denna uppsats var att jag skulle skriva den utifrån de 

missbrukande kvinnornas perspektiv. Jag hade tänkt intervjua kvinnor som var i behandling. 

Detta kan förstås vara mycket känsligt för dessa kvinnor att prata om, så av etiska skäl 

bestämde jag mig för att istället intervjua personer som arbetar med dessa kvinnor. Eftersom 

det kunde komma fram känslig information vid intervjuerna så valde jag att skydda de 

personer som jag intervjuat. Jag har gett de personer som jag intervjuat fingerade namn samt 

inte avslöjat vilket behandlingshem eller i vilken kommun jag har träffat intervjupersonerna. 

Detta informerades varje intervjuperson om innan de tog beslutet om att delta.  Jag 

informerade även om vad uppsatsens syfte är och hur intervjun skulle gå till. Jag skickade ut 

mina intervjufrågor till föreståndaren på behandlingsinstitutionen för att de som skulle bli 

intervjuade skulle få en möjlighet att veta vad för typ av frågor som de skulle svara på. Detta 

kan ha gjort att svaren påverkades eftersom intervjupersonerna fick tid på sig att förbereda 

sina svar. 

   Det var självklart frivilligt av de personerna som blev tillfrågade om en intervju att delta 

eller inte. Jag uppmuntrade dem dock genom att säga att de bidrar till en viktig insats genom 

att ta sin tid och bli intervjuade för den här studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4:7 Position och förförståelse till ämnet 

Jag gjorde min praktik första terminen på ett behandlingshem för unga kvinnliga missbrukare, 

detta har gjort att jag framförallt har blivit intresserad av hur synen på kvinnliga missbrukare 

ser ut och om denna skiljer sig från synen på manliga missbrukare. Jag har självklart även en 

egen bild av hur synen ser ut men jag ska försöka hålla mig objektiv när jag samlar in min 

empiri. 

   Jag har alltid varit intresserad av genus och feministiska frågor så därför var det inte svårt 

för mig att välja vilket perspektiv jag skulle rikta in mig på. Jag tyckte att det var intressant att 

få en bild av hur de som arbetar med socialt arbete ser på dessa aspekter.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån förståelsen av genus som en kulturellt skapad 

maktordning relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt. Man blir den man är på 

grund av hur man agerar, det finns alltså inget biologiskt eller naturligt kön som bestämmer 

våra identiteter som kvinnor och män. Genusvetenskapens syfte är att undersöka och 

analysera vad kön och genus spelar för roll i samhället. (Meeuwisse mf, 2006) 

  Genus påverkar och begränsar oss, ofta omedvetet. Vi lär oss hur vi ska vara utifrån 

uppfattningar om vårt kön och skapar därmed en könsidentitet. (Connell, 2002) 

    Teorier om hur maktförhållanden ser ut i samhället mellan män och kvinnor är intressanta 

för min analys.  

   Jag kommer att använda mig av den amerikanske filosofen Judith Butlers teorier när jag 

analyserar och undersöker hur kön konstrueras inom missbruksvården. Butlers teorier bygger 

främst på en förklaring av hur kön görs i samspel med sexualitet. Butler menar att kön är 

något som vi ständigt konstruerar genom våra handlingar. Kön görs genom sättet att prata, 

handla och genom attityder som vi visar, detta kallar Butler Performativa handlingar.  

….gender is an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior 

space trough a stylised repetition of acts. The effect of gender is produced through 
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the stylization of the body and, hence, must be understood as the mundane way in 

which bodily gestures, movements and styles of various kinds constitutes the 

illusion of an abiding gender self. ( Butler 1999, s. 179)  

   Begreppet syftar till att förklara hur alla människor aktivt förhåller sig till genusordningen. 

Performativa handlingar är sådana som inte bara beskriver utan även upprättar det den 

beskriver. Det är en aktiv del i skapandet av könen. Ett exempel på en performativ handling är 

giftermålet, detta existerar inte före att man har uttalat orden att paret nu är gifta. Eftersom 

performativa handlingar bidrar till att skapa och upprätthålla skillnader mellan könen så skulle 

en sådan skillnad inte kunna avläsas utan dessa handlingar. (Butler, 1990) 

Butlers teorier tillhör den formen av feminism som brukar kallas för Likhetsfeminism. Den 

innebär att män och kvinnor är mer lika än olika och att de flesta olikheter som vi tycker oss 

se är socialt konstruerade. Dessa teorier motsätter sig föreställningen om att män och kvinnor 

är av naturen lämpade för vissa saker och skall behandlas därefter. Varje individ har rätten att 

själva bestämma vad han eller hon vill uppnå utan att begränsas av sitt kön. Motsattsen till 

denna form av feminism kalls för Särartsfeminism. Särartsfeminism menar istället att kvinnor 

och män är mer olika än lika av naturen. Bristerna i jämlikheten har enligt denna typ av 

feminism sin grund i att kvinnliga egenskaper och verksamhetsområden inte värderas lika 

högt som manliga. Syftet är mycket att uppvärdera och statushöja de kvinnliga egenskaperna 

och verksamhetsområdena och därmed verka jämnställdhetsbefrämjande.  (Meeuwisse, mf 

2006) 

    Butler tillhör de forskare som var med och lanserade queerteorin. Genom att inte dela upp 

begreppen kön och genus i den feministiska forskningen var hennes teorier banbrytande. 

Butler menar att även det biologiska könet är kulturellt konstruerat på samma sätt som 

genuset är. Enligt Butler är alltså kön skapat av samma konstruerande makt som genus, detta 

maktsystem kallar Butler för den heterosexuella matrisen. (Mattsson, 2005) 

   Queerteorin motsätter sig att vi delar in människor i sexuella fack. Teorin bygger på att det 

inte finns något normalt när det kommer till människors sexuallitet utan att vi själva har 

konstruerat denna heteronormativitet, där män åtrår kvinnor och kvinnor åtrår män. Enligt 

queerteorin kan man själv skapa alternativa sexuella identiteter och kategorier. (Rosenberg, 

2002) 
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   Butler menar att genom performativa handlingar så skapar vi inte bara könstillhörighet utan 

även sexuallitet. Den heterosexuella matrisen är ett begrepp som Butler använder sig av och 

syftar till att även sexualiteten skapas genom dessa upprepade handlingar och val av ord. 

Eftersom samhället domineras av heterosexualiteten så fungerar detta som något som reglerar 

vår sexualitet och påtvingar oss den obligatoriska heterosexualiteten. (Butler, 1999) 

   Heterosexuella matrisen syftar till att genom denna genusmodell som utgår ifrån att kroppen 

görs begriplig genom ett vist genus förklara den påtvingade heterosexuella praktiken. Genom 

förbud och normer får vi människor att agera efter könsspecifika ramar. Butler menar att det 

som vi upplever som manligt och kvinnligt endast är en effekt av den heteronormativa 

matrisen. (Butler 1990) 

   Butler menar att vi i allmänhet medvetet gör kön genom våra handlingar men att det går 

även att på ett medvetet sätt göra motstånd mot detta genom att handla på ett inte normativt 

sätt. När vi gör handlingar i det sociala rummet upprepande så kan detta frambringa kategorier 

som tidigare har betraktats som naturliga menar Butler. Jag förstår Butler som att genom 

belöningar och restriktioner talar vi om hur man skall bete sig på ett korrekt vis utifrån vilken 

könstillhörighet man har.  Ett annat sätt som vi enligt Butler gör kön är genom hur vi 

definierar och identifierar oss själv och andra som kön. Vi får hela tiden lära oss hur vi skall 

bete oss utifrån våra kön och de föreställningar som finns om hur vårt kön bör vara. (Butler, 

1999) 

   Mattsson förklarar i sin avhandling skillnaden mellan kön och genus. Sedan 1970- talet har 

begreppen kön och genus en tradition inom den feministiska forskningen eftersom den 

anglosaxiska kvinnoforskningen började skilja mellan ”sex” och ”gender” som inom nordisk 

kvinnoforskning översatts i kön och genus. Eftersom man skiljer på det biologiska könet och 

det socialt skapade genuset visar man på att det som beskrivs som manligt och kvinnligt är 

socialtkonstruerat och inte något biologiskt. (Mattsson 2002)  

  Mattsson använder Butlers teorier i sin avhandling som handlar om genusperspektivet i 

missbruksvården. Mattsson beskriver hur Butler har haft stort inflytande i den feministiska 

debatten när det handlar om begreppsparet kön och genus. (Mattsson 2002) 
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   Genusbegreppet används även för att beskriva fördelningen av makt mellan män och 

kvinnor. Samhället domineras av manliga normer och många samhälleliga institutioner styrs 

av män (Hilte 2000).  

Butler (1999) menar att vi inte agerar på olika sätt för att vi känner oss som kvinnor och män 

utan att vi känner oss som kvinnor och män på grund av att vi agerar på olika sätt. 

Handlingarna måste dessutom vara upprepande för att verka självklara och naturliga.   

 

6. Orientering av kunskapsläget 

    Jag har undersökt hur tidigare forskning på området ser ut och identifierat en rad rapporter 

som är i direkt anknytning till mitt forskningsområde.  De flesta rapporter rör hur kvinnor och 

män behandlas olika i vården och i socialt arbete i allmänhet. De handlar också om hur man 

ser på män och kvinnor som föräldrar inom till exempel socialtjänsten. 

   Jag har läst Mattsons forskning rörande genus och missbruksvård. Mattsson skriver bland 

annat att kvinnor i missbruk framställs som passiva och beroende av män. Mattsson skriver att 

positiva inslag i kvinnornas liv inte fokuseras på eftersom deras särskilda behov tas upp. Även 

kvinnornas missbruksproblematik kan komma i andra hand när det fokuseras på att de är 

traumatiserade av sina tidigare erfarenheter så att de helt förlorat förmågan att leva ett vanligt 

liv och ha normala relationer. Den bild som förmedlas är att det är inte missbruket som 

påverkar dessa kvinnors liv utan missbruket förklaras snarare som ett resultat av deras 

trauman och sexuella utsatthet. (Mattsson, 2005) 

   I tidigare forskning på missbruksvård och missbrukare utifrån ett genusperspektiv har det 

lagts mycket vikt vid kvinnans sexualitet och hur kvinnans sexuella kontakter har sett ut. 

Mycket sällan nämns mannens sexualitet i dessa sammanhang. Många forskare pratar om en 

speciell utsatthet hos kvinnorna som direkt är kopplad till kvinnans underordnad i samhället. 

Många forskare pratar även om att kvinnan är i en beroende situation gentemot mannen. 

(Andersson, 1997) 

   Enligt Andersson (1997) tillskrivs män och kvinnor olika problem inom socialt arbete. Man 

motiverar olika insatser så som institutionsvård olika beroende på vilket kön klienten tillhör. 

Män/pojkar omhändertas oftast för stölder eller våldsbrott medan kvinnor/flickor omhändertas 
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på grund av rymningar och promiskuitet. När det gäller promiskuitet är detta någon som 

endast betraktas som asocialtbeteende när det handlar om flickor/kvinnor och inte när det är 

någon pojke/man som är promiskuös. Detta diskuteras inte som något symptom hos 

pojkarna/männen. Man ser alltså olika på beteende och agerande beroende på vilket kön 

klienten tillhör. Även sexualitetens ses det olika på. Om flickor/kvinnor har en stor sexualdrift 

så ses detta på som någon som inte följer normen och som därför är ett asocialbeteende medan 

pojkars/mäns sexualitet sällan diskuteras inom socialtarbete. (Andersson, 1997) 

   När Andersson (1997) undersökte ett ungdomshem som behandlade enbart flickor 

konstaterade hon att sexualiteten samt missbruket var de delar som uppfattades som flickornas 

problem. Flickorna beskrevs som självdestruktiva och detta gjorde enligt författarinnan att 

flickorna sågs på som offer för ogynnsamma livsvillkor. Behandlarna framställer flickornas 

problem som svårare och djupare jämfört med pojkarnas. Detta gör då så att flickorna upplevs 

vara mer krävande och jobbiga i jämförelse med pojkarna.  

   Arne Kristiansen och Leila Laanements har skrivit en forskningsrapport om behandling där 

de uppmärksammar kön inom tvångsvården.  

”När det gäller könsperspektivet i vården hade det en underordnad roll på alla tre avdelningar. 

På ingen av avdelningarna existerade det någon målsättning om att vården skulle utveckla 

klienternas syn på kön. Snarare var det så att verksamheten bidrog till att befästa rådande, 

normativa, köns föreställningar och köns konstruktioner. Detta visade sig bland annat i den 

typ av aktiviteter som männen respektive kvinnorna erbjöds att delta i och i 

arbetsfördelningen mellan kvinnorna och männen i arbetsgruppen. De behandlingsmetoder 

som användes saknade också könsperspektiv.” (Kristiansen & Laanements, 2008) 

   Mattsson (2005) menar att de studier som beskriver missbrukande kvinnor har gemensamt 

att de bygger på intervjuer med kvinnor som är i behandling. Dessa studier beskriver 

kvinnorna som traumatiserade och utsatta för mäns våld och övergrepp. Mattson menar att 

urvalet för dessa studier påverkar resultatet då de kvinnor som inte vårdas på institution, på 

frivillig grund genom socialtjänsten eller genom formellt tvång inte finns representerade i 

dessa studier.  

   Det finns en del studier som uppmärksammar kvinnors sexuella utsatthet och mäns negativa 

roll i deras liv. Bland annat Trulsson, Länne och Nötesjös studie: Kvinnor på väg in från 
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kylan - bilder av kvinnor och missbruk (1997) tar upp dessa teman. Studien bygger på 

intervjuer med kvinnor som behandlas i kvinnobehandling. Syftet med studien är att belysa 

kvinnornas liv i och utanför behandlingen. Bilden som studien förmedlar är att kvinnorna 

börjar med alkohol och droger när de är mycket unga och att det finns mycket våld i deras liv 

både som unga och som vuxna.  

   Kåhl (1995) har i en studie av socialtjänstutredningar uppmärksammat att den traditionella 

synen på faders- och moderskapet även präglar socialt behandlingsarbete. Eftersom modern 

ses som den stora omsorgsgivaren får hon även bära det stora ansvaret för barnen. Detta 

ansvar ligger inte på fadern i samma utsträckning. I många utredningar gjorda av 

socialtjänsten betraktas fadern som en sekundär vårdnadshavare. Han ses på som någon man 

väljer i andra hand när det handlar om vem som skall vårda och ansvara för barnen. 

 

7. Analys 

   Under mina intervjuer framkom det att en del av de personerna som blev intervjuade var 

väldigt noga med att framhäva att de inte gör skillnad på klienterna utifrån deras kön. Detta 

visade sig ofta när man kommit en bit in i intervjun inte stämma. Det kan vara så att vi ofta 

har bilden av att vi inte gör skillnad mellan könen och att detta är någon som vi ofta gör 

omedvetet. Vi vill gärna tro att vi inte är med och konstruerar kön. Man kan inte påstå att de 

personer som jag intervjuade ljög när de sa att de inte gör skillnad på grund av kön utan att de 

helt enkelt inte själva är medvetna om att vi faktiskt gör skillnad. Att vi gör det omedvetet 

menar är inte samma sak som att vi inte gör det aktivt. 

Modersrollen och fadersrollen 

En aspekt som kom upp under intervjuerna var detta med föräldrarollen, när missbrukaren 

som går igenom en behandling har barn. Här beskrev de flesta interjupersonerna att 

föräldrarollen var särskilt viktig för kvinnorna i behandlingen. Även männen enligt 

behandlingspersonalen uttrycker en önskan om att få en bra relation med sina barn men i 

huvudsak var det kvinnorna som fokuserade på denna roll.  
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   Detta kan tyda på att man efter upprepade handlingar och ord gällande kvinnans roll och 

ansvar som moder har skapat en naturlighet och självklarhet i att kvinnorna skall bära 

huvudansvaret för barnen. (Butler, 1999) 

 Många uttryckte en önskan att bli drogfria för sina barns skull förklarar 

behandlingspersonalen. Detta var något som samtliga behandlingspersonal tyckte var en 

mindre bra utgångspunkt.  

Vill man inte bli ren för sig själv så har man ingen chans att lyckas med behandlingen. (Maria) 

Olika förväntningar riktas mot män och kvinnor som föräldrar, myten om den 

goda modern motsvaras inte av en myt om den goda fadern vilket göra att krav 

riktas mot kvinnor som mödrar på ett annat sätt än mot män som fäder. Kvinnors 

möjlighet att misslyckas som föräldrar är också större än risken för män att 

misslyckas som fäder. (Kåhl,1995, s.118)  

Intervjupersonerna beskriver att även männen som är i behandlingen inte själva verkar se sin 

föräldraroll som den viktigaste aspekten för att bli nykter. Kvinnorna verkade också vilja bli 

nyktra för andra personer som finns i deras liv beskriver intervjupersonerna. Detta förklarar 

behandlingspersonalen som att de fokuserar mer på andra än på sig själv och att det kan bero 

på att kvinnor ofta uppfostras till att tänka på och ta hänsyn till andra. Kvinnor uppfostras till 

att bli omhändertagande och vårdande menar de.  

Kvinnorna har en större vilja att bli normaliserad, som mamma till sina barn. De har en större vilja 

att bli nykter jämte mot sina föräldrar och sina syskon. Männen ser mer vad missbruket har 

inneburit för dem själva. Det finns ju alltid en vilja att ta hand om sina barn men jag upplever den 

som mycket mindre än hos kvinnorna. Männen ser mer att de själv har mer att vinna på att bli 

nyktra.(Björn) 

Inom missbruksvården verkar man se på modersrollen och fadersrollen som man gör i 

övriga samhället, där kvinnan generellt sätt har huvudansvaret för barnen.  Man verkar 

lägga ett större ansvar för barnen på kvinnan och förvänta sig att hon är mer 

känslomässigt bunden till barnen än vad fadern är. 

   Detta kan ha att göra med att det förr var modern som tog hand om barnen i den 

största utsträckningen medan fadern var ute och arbetade. Fortfarande idag så är det 
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mödrarna som tar ut den största delen av föräldraledigheten och det är även de som är 

hemma oftast med vård av sjukt barn. (Meeuwisse mf 2006) 

   Bilden som intervjupersonerna ger av mödrar är att de är viktigare för barnen 

känslomässigt än vad fädrar är. Något som även samhället ibland förmedlar genom 

bilden av en god far som påhittig och att han är mer som en lekkamrat för sina barn. 

Han ska även försörja familjen och bidra med allt det praktiska men den känslomässiga 

biten verkar inte vara så centralt för just fädrar.  

 

Speciella behov 

De flesta personer som intervjuades för denna uppsats tyckte att män och kvinnor hade olika 

behov i vården. De beskrev de olika behoven och förklarade varför de trodde att det såg så 

olika ut. De flesta såg skillnad i de känslomässiga behoven. Frågan var om det verkligen fanns 

någon skillnad i behoven eller om det bara fanns skillnad i hur behoven visade sig. 

   Kritiska röster har riktats mot missbruksvården och menat att den ofta har glömt att särskilja 

mäns och kvinnors specifika vårdbehov. Vården har ofta utvecklats ur en syn som utgått från 

mannens behov eftersom de är i majoritet i missbruksvården. Kvinnor och kvinnors behov har 

osynliggjorts, detta märks bland annat eftersom vården inte kan bemöta kvinnor med barn på 

ett tillfredställande sätt. (Trulsson, 2000). 

Hilte skriver också om kvinnornas speciella behov. 

   Frågan ställdes hur man ser på kvinnliga missbrukare och deras särskilda behov. 

Många menar att kvinnor lever under dubbelt förtryck som kvinnor och som 

missbrukare. Kvinnor behöver individualsamtal och kvinnliga terapeuter. Speciellt 

kvinnliga problem som tas upp är självförakt samt skuld och skam. Kvinnor 

behöver hjälp med att uttrycka sina behov, stärka sitt självförtroende och den 

kvinnliga identiteten samt förbättra kontakten med sina barn.”(Hilte, red, 2005) 

På frågan om behoven skiljer sig åt mellan män och kvinnor i missbruksvården svarar Björn 

såhär: 
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Ja det upplever jag så till vida att kvinnliga missbrukare behöver bra manliga förebilder för de har 

de inte haft med sig. Kvinnorna tar med sig sin sexualitet in i behandlingen, det har varit deras sätt 

att bli sedda deras sätt att klara sig ute i drogvärlden. Det måste man vara medveten om som 

manlig konsult så att man stoppar sådana beteenden omedelbart. Jag måste vara ytterst tydlig i min 

manlighet och min roll mot henne. Så kvinnorna kan se att de inte behöver använda sin sexuallitet 

och att jag ändå kan se henne.(Björn) 

Björn beskriver här kvinnornas behov av manliga förebilder, han nämner inget om kvinnliga 

förebilder eller om hur kvinnans relationer till andra kvinnor har sett ut under hennes 

missbrukande liv. Det kan indikera på att fokus ofta ligger på män även när det handlar om en 

kvinnlig missbrukare. Han tar även upp kvinnornas sexualitet, något som aldrig kommer på 

tal när han pratar om de manliga missbrukarna.  

  Mats betonade att kvinnor inte klarar sig utan män utan ständigt söker dem. Att Mats säger 

att kvinnor till skillnad från män hela tiden söker en partner är ett bra exempel på hur han 

genom dessa ord konstruerar kön. Han inte bara talar om hur han tycker att det är utan han 

fortsätter även att bibehålla denna föreställning genom att uttrycka sig på detta vis. På frågan 

om han märker någon skillnad på kvinnorna om dem behandlas med enbart andra kvinnor 

eller tillsammans med andra män svarar han:  

Ja jättestora skillnader, kvinnor ska vara på behandlingshem med bara kvinnor det är min 

personliga åsikt. Det finns många som tycker tvärtom. Kvinnor till skillnad från de flesta män 

söker hela tiden en partner och de kan inte vara själva. Det blir bara parförhållande i fokus och då 

lägger de ingen fokus på behandlingen.  Sen har kvinnan också en annan skuldbörda som mamma 

då. Kvinnorna är oftast mer nedgångna.(Mats) 

Frågan är om det verkligen finns någon skillnad i behoven. Är behoven 

socialtkonstruerade eller är de biologiskt betingade?  

Enligt Butler (1999) så skapas behov hos de olika könen genom dessa preformativa 

handlingar som gör att människors upprepade talhandlingar frambringar beteenden som 

uppfattas som normala. 

Olika motiv 

En fråga som de intervjuade fick svara på var om de tyckte att de missbrukare som de haft 

hand om hade olika motiv till att vilja genomgå sin behandling beroende på kön. De fick även 
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frågan om det fanns någon skillnad när det gällde tiden det tar att bli nykter relaterat till kön. 

Det verkade inte som att intervjupersonerna tyckte att det skilde sig åt särskilt mycket 

beroende på kön. Det var bara en sak som skildes åt och detta handlade om hur de ser på 

föräldrarollen. 

Kvinnorna tänker mycket på sina barn. Männen som har barn vet ändå att de behöver ta denna tid 

för sig själva och vara ifrån barnen medan de är på behandling men för kvinnorna är det nästan 

outhärdligt att vara ifrån sina barn. Många kvinnor tänker så att bara jag skaffar ett barn till så blir 

allt bra och då måste jag vara nykter för barnets skull. Kvinnorna pratar mycket om att de skall bli 

drogfria för att ge sina barn de bästa förutsättningarna. Jag har aldrig hört en kille säga att bara jag 

får ett barn så blir allt bra.(Anna) 

Skillnaden i motiven verkar handla om man ser till sig själv eller till personer i sin omgivning, 

fokus på sig själv eller på andra. Maria svarar på följande vis på frågan vad motiven för 

nykterhet kunde vara. 

De som har barn om det är man eller kvinna säger ofta att de gör det för sina barn eller sin flickvän 

eller sina anhöriga. Det som oftast kommer i sista hand är att man gör det för sig själv och innan 

man kommit på att man måste göra det för sin egen skull är man ute och cyklar.(Maria) 

Något som var vanligt hos båda könen var att lägga fokus utanför sig själv, detta var något 

som intervjupersonerna inte tyckte var en bra företeelse. På samma fråga som ovan svarade 

Anna: 

Nja alltså alla har ju olika individuella mål. Men de som har barn kan ju säga att de skall bli nyktra 

för sina barns skull. Några säger att de skall bli nyktra för sin flickväns eller pojkvän skull. Det är 

nog lika vanligt att män som kvinnor säger att de ska fixa det för sina barns skull. Men de som inte 

inser att de måste fixa det för sin egen skull klarar sig oftast inte så bra. För vad händer om deras 

13 åriga dotter tycker att de är jobbiga eller att flickvännen som de skulle bli nyktra för gör slut? 

(Anna) 

Det som intervjupersonerna ändå kunde se en viss skillnad i var detta med att fokusera på sig 

själv istället för sin omgivning. Här var männen lite bättre än kvinnorna på att fokusera mer 

på sig själv och sina egna behov i behandlingen.  

Männen vill ju reda ut sitt liv och uttrycker oftare än kvinnan att de vill bli självförsörjande. 

Kvinnorna uttrycker sig inte så utan de vill bli hela i själen och få lugn och ro på sitt känsloliv och 

få struktur på tillvaron. De betonar inte arbete. Har de barn hamnar de i ett helt annat läge. Då är 
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det mycket att de varit en dålig mor och en dålig förebild. Jag upplever inte samma tänk hos de 

manliga missbrukarna. Det är genomgående att det är väldigt få av de manliga klienterna som 

överhuvudtaget har någon kontakt med sin far, det går igen det där. Papporna lyser med sin 

frånvaro (Mats) 

Något som återkommer i intervjuerna är detta med känslolivet. Alla dem intervjuade hade en 

bestämd uppfattning om att känslolivet var mycket mer viktigt hos de kvinnliga missbrukarna. 

Detta kan bero på att männen förväntas att inte koncentrera sig på den biten utan de förväntas 

nog mer att koncentrera sig på praktiska saker. Den stereotypa bilden av mannen som inte ska 

visa känslor spelar nog in här. Här kan man se tydliga exempel på hur behandlingspersonalen 

konstruerar kön tillsammans med missbrukaren. 

En särskild utsatthet 

Alla de intervjuade pratade om en särskild utsatthet som kvinnorna hade i drogvärlden. När de 

skulle beskriva närmare vad de menade när de sa att kvinnorna var speciellt utsatta svarade 

Maria: 

De är ju mer utsatta och ansatta. Spelar ut familjehemmet mot konsulenten för att skapa en 

offerposition. De får använda andra slags verktyg eller egenskaper för att ta sig fram, ofta 

prostituering, mer nyttjande av sin egen skönhet under tiden den finns kvar, använder sig själva 

som ett verktyg. Manipulera bort helt klart. (Maria) 

Maria tillskrev de flesta kvinnliga missbrukare egenskapen manipulativ, detta enbart utifrån 

sitt kön. Jag tycker att detta är ett klart exempel på hur behandlingspersonalen själv 

konstruerar kön och upprätthåller föreställningen om att kvinnor och män har olika 

egenskaper bara utifrån vilket kön vi tillhör.  

Den speciella utsattheten hos de kvinnliga missbrukarna beskrev Maria såhär: 

De får droger för sina kroppar och får göra skitna saker för drogerna. Män gör mer till exempel 

inbrott och säljer droger för att klara sig. Jag har inte hört så många kvinnor som säljer droger. Sen 

är det ofta någon man som fått in dem på droger från först början, jag tror inte att det är så många 

tjejer som börjar med droger ihop bara tjejer. Sen väljer dessa kvinnor dåliga män också. Men man 

ser nog annorlunda på dem i samhället för det är nog inte så många kvinnor som får beundrar brev 

när de sitter inne. (Maria) 
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Många pratar även om att kvinnorna blivit utnyttjade. Kvinnans sexuallitet och sexuella 

erfarenheter tas upp mycket under intervjuerna. Det nämns aldrig något om de manliga 

missbrukarnas sexuallitet eller sexuella aktiviteter. Att Maria beskriver att kvinnorna gör 

”skitna” saker för droger tycker jag talar om hur vi ser på det som en del kvinnor i missbruk 

gör som prostitution. Vad männen gör för att finansiera sitt missbruk lägger Maria inga 

värderingar i men däremot så beskriver hon själv att samhällets syn på manliga och kvinnliga 

missbrukare skiljer sig åt då hon berättar att männen ofta får beundrarbrev när de sitter i 

fängelse. 

De är ju totalt nedkörda både fysiskt och psykiskt de har blivit utnyttjade i flera år sexuellt, 

misshandlade oftast otroligt trassligt känsloliv. De har ytterst svårt för att vara ensamma och söker 

hela tiden en ny karl att hänga upp sitt liv på och de karlar de får är ju missbrukare och då 

fortsätter de att fara illa. Historien bara upprepar sig. (Mats) 

Mats tar även upp det här med att kvinnorna är beroende av männen för att till exempel få tag 

i droger. Något som inte nämns men som ändå beskrivs är att männen även är beroende av 

kvinnorna som ofta tjänar pengarna till drogerna genom prostitution. Att detta inte nämns tror 

jag beror på att bilden av det missbrukande paret är sådan att mannen tar hand om och förser 

kvinnan med droger, sen att det i många fall är kvinnan som tjänat ihop pengarna till drogerna 

nämns inte. Det stämmer inte överens med den bilden samhället har av den totalt beroende 

missbrukande kvinnan. 

Kvinnorna far ju mer illa än vad männen gör. De är mer beroende av andra, i regel en annan karl 

eller andra karlar. De får ju i regel mycket stryk. De som går på heroin och har gjort det länge får 

ju betala genom att lägga upp sig och det sliter ju naturligtvis både fysiskt och psykiskt. (Mats) 

Intervjupersonerna kunde själv se en skillnad i attityden till manliga och kvinnliga 

missbrukare i samhället i stort. Detta kan även det tolkas som en del av den kvinnliga 

missbrukarens extra utsatthet. 

Om man säger såhär, det är ju aldrig legalt eller accepterat men samhällets syn på en man som är 

missbrukare det väcks inte lika starka känslor som när en kvinna är drogmissbrukare. Har de då 

båda barn, alltså kvinnan är ju en mycket sämre person än mannen alltså ses som en mycket sämre 

förälder. (Maria) 

Även om denna intervjuperson endast hade haft en kvinnlig missbrukare som klient så drog 

hon ändå slutsatser om hur kvinnliga missbrukare var och beter sig generellt sätt. 
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Jag har bara haft en tjej under tiden jag jobbat här, men vad som var mest utmärkande om jag ska 

avgöra med henne var det här med ett större bekräftelsebehov, ser gärna att man skapar en allians, 

försöker gärna göra det. De trycker lite på moderskänslorna. Rent spontant eftersom jag jobbat 

inom kriminalvården kan jag säga att även om inte tjejerna figurerade där så fanns de med i 

bakgrunden. De är mycket mer ansatta i drogvärlden, männen styr dem även inifrån. De är även de 

som får klä skott och hålla saker och tig levande utanför. De blir trasiga på ett helt annat sätt, 

väldigt utsatta. De är mer utsatta för som jag ser det som så att även i drogvärlden är det mannens 

värld och det är mannen som styr och mannen som ställer och kvinnan är ett redskap. (Maria) 

Butler (1999) beskriver att performativa talhandlingar har en inre makt att bli 

framgångsrika genom att de upprepas och ständigt används, vilket man tydligt kan se 

när intervjupersonerna pratar om missbrukarna. 

En annan aspekt av den extra utsattheten som kan finnas hos de kvinnliga missbrukarna tar en 

av männen som jag intervjuat upp: 

Behoven av närhet finns ju där och en kvinnlig missbrukare är mer utsatt hon har mer i bagaget. 

En man har ofta suttit i fängelse och vilat upp sig i perioder det har inte kvinnorna utan deras 

missbruk är mer kontinuerligt. Det finns även andra bitar men framför allt att de inte kunnat vila 

upp sig. (Björn) 

Att många av de manliga missbrukarna suttit i fängelse ser han som en viloperiod. Detta kan 

tolkas även som att eftersom dessa män är mer synliga för samhället så får de en annan form 

av hjälp, i detta fall i form av fängelsestraff. Men här lägger ändå samhället en resurs på 

männen som kvinnorna inte i samma utsträckning har tillgång till. 

Att det skulle ta längre tid för kvinnor att bli nyktra tyckte bara en intervjuperson, han hade 

själv en teori om varför det kunde vara så:  

 Ja i regel tar det mycket längre tid för kvinnor. Det är hela känslolivet, kvinnorna är mycket mer 

misshandlade i sitt inre de är förstörda i själen som jag upplever det. Tomhet förtvivlan de önskar 

sig någon annanstans allting är nått annat men mycket diffust. Alla har vi nog den drömmen om en 

familj och ett liv med lugn och ro. (Mats) 

Det kan verka som att när man beskriver den kvinnliga sexualiteten så gör man det i 

större utsträckning än den manliga sexualiteten som något fult och smutsigt. Jag har en 

föreställning om att man tidigare endast pratade om den manliga sexualiteten på 

biologilektioner i skolan.   
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Skillnad i behandlingen 

Det var intressant att se om personalen själv anser att de gör någon skillnad utifrån kön när de 

behandlar missbrukare. En annan fråga som intresserade mig var om de upplevde att 

kvinnliga och manliga missbrukare beter sig olika i behandling.  

Kvinnor gråter mer och är mer känslomässiga eller så är det bara det att de pratar mer om sina 

känslor så man tror att de är mer känslomässiga. Kvinnor har mycket lättare för att hjälpa andra, de 

fokuserar ofta på att hjälpa sin syster eller någon kompis som hamnat i knipa. De tänker typ att om 

bara jag kan hjälpa henne med detta så blir allt bra. De fokuserar utanför sig själva. Det är mycket 

vanligare att jag har en lipande brud på telefonen än en lipande kille. Det har också hänt att man 

har haft en lipande kille men då har typ någon dött eller att tjejen har gjort slut. Tjejer är nog mer 

känslomässiga än killar. (Anna) 

Anna tar här åter upp den känslomässiga skillnaden mellan män och kvinnor. Hon 

beskriver att männen sällan visar känslor och om de skulle göra det så har något så 

allvarligt som ett dödsfall inträffat. 

I Anderssons (1997) studie om behandlingshem för flickor visar hon på vad vi tycker är 

tillåtet och inte i samhället när det kommer till känsloyttringar. Här har kvinnorna ha en 

fördel eftersom de får lov att visa känslor och gråta. För vissa kan det vara en viktig bit 

för att må bättre och bli en lyckligare människa. Männen däremot får inte visa den typen 

av känslor.  

   När Anna beskriver kvinnornas känsloyttring så använder hon ordet gråter men när 

hon talar om männens känsloyttringar så använder hon ordet lipande vilket kan ha en 

negativ klang. Kanske skulle behandlingspersonalen reagera annorlunda om en av deras 

manliga klienter skull gråta varje gång de träffades, detta skulle störa deras bild och de 

skulle kanske reagera på ett sådant sätt att mannen förstod att detta inte var accepterat.  

   Man beskriver att man ägnar olika mycket tid åt olika saker i behandlingen beroende 

på vilket kön missbrukaren tillhör. När det kommer till männen är det mer praktisk hjälp 

och än en gång när det handlar om kvinnorna betonar man det känslomässiga mer.  

Med männen ägnar vi mer tid åt att de skall bli självförsörjande och lära dem hur samhället 

fungerar. De har egna lösningar på allting som inte går hem, det går inte till på det viset. De har 

levt i en egen värld med egna regler. (Mats) 
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Samma person fortsätter att beskriva vad som är viktigt i behandlingen av kvinnor i 

missbruk.  

Det är känslolivet, det är mycket mer känslosamt med kvinnor både för behandlaren och för 

kvinnorna. Männen döljer säkert mycket mer än kvinnorna. Kvinnorna är mycket mer som 

tonåringar, det är bara tiondelar mellan djup förtvivlan och den bästa glädjen. (Mats) 

Här hjälper man till och upprätthåller en gammal stereotyp bild av mannen som 

familjeförsörjare. Att försörjningen är viktig för männen antyder alla personer som jag 

intervjuade. Men i samhället idag är det lika viktigt att kvinnan blir självförsörjande. 

Detta läggs det inte alls lika mycket fokus vid. Det verkar som att det är mer accepterat 

att en kvinna är i en beroendesituation än att en man är det. 

Svårare att upptäcka 

Något som de kvinnliga missbrukarna kan ha emot sig är att det tar ofta längre tid för 

samhället att se och fånga upp dessa kvinnor. På frågan om det tar längre tid för kvinnor att få 

hjälp svarade Mats: 

Ja det tar längre tid att upptäcka att en kvinna missbrukar för männen begår alltid brott och då blir 

de upptäckta. Kvinnorna tyr sig till lite äldre karlar och blir försörjda med narkotika och då får de 

ju ställa upp och ligga. (Mats) 

Många kvinnor beskrivs som inåtvända av de personerna som jag intervjuar. Ofta har de 

självskadebeteende. Männen beskrivs mer som utåtagerande och skadar andra och förstör 

saker. Anna beskrev att kvinnorna ofta inte blev uppmärksammade av samhället innan de blev 

utåtagerande. 

De kvinnorna som kommer till oss gör det just för att de har synts och med att de har synts menar 

jag antingen har de levt länge i ett tyst missbruk och då är det ofta så att de blivit utåtagerande eller 

synbara på nått sätt. (Anna) 

Att kvinnorna inte märks lika mycket kan vara till stor nackdel för dem eftersom det då tar 

längre tid innan de kan få hjälp av samhället att bli drogfria. Genom att göra kriminella 

handlingar så syns männen mer.  

Ja det tror jag är mycket vanligare, utifrån hur det är i vårt samhälle. Kvinnor syns inte lika 

mycket, dels för att de inte nu är detta ingen sanning men jag tror att män syns mer eftersom det är 
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de som gör de kriminella handlingarna, kvinnorna är oftast bara någon som är i bakgrunden som 

hjälper till och säljer lite men de är inte lika out there som männen. (Anna) 

Det som gör att samhället oftare ser männen i missbruk än kvinnorna beskriver Björn 

såhär: 

Män är mer utåtagerande, verbalt. Kvinnor är mer inåtvända. Det är lättare att nå utåtagerande det 

är svårare att förstå någon som vänder sig inåt. Jag upplever de unga kvinnorna som tomma, de 

fyller sin tomhet med yta och bygger upp en fasad utåt. (Björn) 

De normer och värderingar avseende missbrukare som finns i vårt samhälle är till 

största delen negativa. Ofta finns ett underliggande antagande om att missbruket 

är självförvållat. Samhällets syn på kvinnor innehåller också många dubbla 

budskap kring självständighet, utseende, beteende och relationer mellan könen. 

För kvinnor är drickandet associerat med en mindre individuell och social kontroll 

av till exempel sexuallitet och detta läggs dem till last och minskar mannens 

skuld. Skuld och skam över sitt drickande är vanligen starkare hos kvinnor än hos 

män. (Hilte, red, 2005) 

Kvinnornas utsatthet blir extra tydlig genom intervjumaterialet där intervjupersonerna 

beskriver att kvinnorna inte syns i samhället, att det fokuserar på andra och inte på sig själv i 

behandlingen samt att de ofta är inåtvända. Detta gör att kvinnorna fastnar i en ond cirkel där 

behandlingen och kvinnorna styrs efter bilden som samhället har av den missbrukande 

kvinnan. 

 

Män och kvinnor tillsammans eller var för sig 

Den bild som mina intervjupersoner förmedlade när det gäller att placera män och kvinnor 

tillsammans var väldigt negativ. Enligt behandlingspersonalen är det kvinnorna som förlorar 

på att vistas i samma miljö som männen. Björn svara såhär på frågan om det finns några 

nackdelar att placera män och kvinnor på samma behandlingshem/familjehem? 

 Ja det upplever jag. Det måste finnas vattentäta dörrar för annars fortsätter männen att utnyttja 

kvinnorna på samma sätt som ute i drogvärlden. Jag tycker inte att män och kvinnor skall vara på 

samma ställe initialt. (Björn) 
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Något som även tas upp här är kvinnans sexuallitet och påstådda manipulativa egenskaper. 

Maria svarade såhär på samma fråga. 

 Ja det beror ju på den här manipulativa sidan hos kvinnor lika väl som män kan vara i behov av 

kvinnor. Det gäller ju att man har väldigt starka strukturella ramar för vad som gäller och det 

kanske inte alltid ens det hjälper. (Maria) 

En annan nackdel som de intervjuade såg var den att männen och kvinnorna kunde 

inleda en relation. 

Ja det är att det blir par bildningar som ett brev på posten, det är mer regel än undantag. Man är 

inte seriös i sin behandling utan ägnar bara tid åt förhållandet det blir bara nackdelar av det och 

man drar sig undan från övriga om det är på ett behandlingshem exempelvis. (Mats) 

Varför man inte vill att män och kvinnor skall behandlas tillsammans tolkar jag som att 

man vill skydda kvinnorna från männen. Detta gör automatiskt kvinnan till ett offer och 

mannen till en förövare. Männen beskrivs genom detta som aktiva utnyttjare av kvinnor 

och kvinnorna beskrivs då som de passiva som blir utnyttjade.   

Nej eller ja, om de blir förälskade, vi förespråkar att de inte skall ha några relationer när de är hos 

oss för då bli det bara som att de byter ut ett missbruk mot ett annat och blir helt uppslukade av 

den personen. Tjejer är ju ofta sexuellt utåtagerande också och det kan skapa problem. De har ofta 

använt sina kroppar för att få uppmärksamhet. Vissa är väldigt gränslösa och är själva omedvetna 

om vad de sänder ut för signaler som kan misstolkas av killarna. Jag vet en situation med en tjej 

som omedvetet sände ut signaler och då tafsade en kille på henne och då blev hon upprörd, så det 

kan skapa problem. (Anna) 

 

Mannen som norm 

Precis som i övriga samhället verkar mannen vara normen inom missbruksvärlden.  

   Mats beskriver nedan hans stereotypa bild av en manlig missbrukare. Det kan tyda på att 

han beskriver en person som själv är aktiv och inte ett passivt offer för omständigheter. Det 

kan tolkas som att Mats inte ser på mannen som ett offer utan snarare som en aktiv utövare av 

kriminella handlingar.    
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Han har försörjt sig genom kriminallitet. De har suttit i fängelse flertal gånger och kan där ha haft 

drogfria perioder men det är inte säkert. Aktivt kriminell ofta mycket misshandel, har blivit 

misshandlad.  Inbrott och stöld är de vanligaste brotten. De stjäl allt, slår sönder en ruta på en bil 

och tar vad som ligger i fönstret. De förstör oftast för mer än vad värdet är på det de tar. (Mats) 

Resultatet av forskningen visar att det fortfarande är mannen som är norm. Det är 

mannen som är människan missbrukaren och man behöver bara könsspecificera 

om det är kvinnor det handlar om. Men på samma sätt som man belyser att 

kvinnor har särskilda behov, så kan man säga att män har det. Av kvinnor vill man 

veta det svåraste och mest intima. Med män däremot tycks det räcka med att 

diskutera missbruket och typ av behandling. (Hilte, red, 2005) 

När intervjupersonerna skulle beskriva deras generella syn på missbrukarna av de båda könen 

så svarade de flesta väldigt lika varandra oavsett vad de själv tillhör för kön. 

 Här kan jag säga att det finns 3 typer. Konstigt att jag kan säga det när det gäller killarna och inte 

när det gäller tjejerna. Jo det finns dels de som mår psykiskt dåligt och som är kriminella och levt 

ett hårt liv in och ut på härbärgen eller kriminalvården och dessa har oftast klippt bandet med 

familjen sen finns det de som har fått knarka ifred och haft psykiska problem men som ändå har 

någon förälder som hänger kvar sen finns det de som är wannabe gangstrar som måste göra en 

förändring men som tycker att det är ganska coolt ändå att hålla på. De är oftast yngre och har 

kanske inte fått se baksidan av missbruket ännu. (Anna)) 

Att Anna kunde kategorisera männen i tre olika typer och inte kvinnorna kan beror på 

att hon och hennes kolleger för det första har haft flest manliga klienter så de har främst 

träffat olika typer av män. Men det kan vara så att den främsta orsaken är att mannen är 

normen även i missbruksvården och därmed också exempel på hur en missbrukare är. 

Att hon inte kunde hitta några olika kategorier hos de kvinnliga missbrukarna kan tyda 

på att hon kategoriserar alla kvinnliga missbrukarna i en och samma grupp.  

Enligt Hirdman (2001) är det manliga normen i samhället. Mannen är normen för vad 

som är naturligt och normalt. Det som räknas som typiskt manligt är det som samhället 

tar som normativt och det som räknas som typiskt kvinnligt är undantaget. 
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8. Sammanfattning och slutdiskussion 

Det har varit intressant att fördjupa sig i genusperspektivet inom den världen som jag snart 

själv kommer att befinna mig i som färdigutbildad socionom. Det var intressant att höra hur 

de som själv arbetar med missbrukare ser på dem och deras problematik. 

    Det var intressant att se att de flesta av intervjupersonerna hade olika syn på kvinnornas och 

männens drogproblematik. Oavsett behandlingspersonalens eget kön så verkade de tillskriva 

manliga och kvinnliga missbrukare olika egenskaper endast utifrån deras könstillhörighet. 

Detta gör då att personalen inom behandlingsarbete fortsätter att konstruera kön samtidigt 

som de själva beskriver att de arbetar för jämställdhet. Detta med undantag av en 

intervjuperson som uttryckligen sa at hon inte var feminist och inte var för jämställdhet 

eftersom hon inte tyckte att det någonsin kunde bli helt jämställt. 

Enligt Andersson (1997) såg behandlingspersonalen som medverkade i hennes studie stor 

skillnad i behoven hos flickorna och pojkarna på behandlingshemmen. De beskrev pojkarna 

som provocerande, aggressiva, att de uttrycker sig med våld, mer sociala samt lättare att 

arbeta med. Flickorna beskrevs som att de bär saker mer inom sig, har problem på ett psykiskt 

djupare plan, mer utsatta för sexuelltvåld samt att de är svårare att arbeta med.  

   Denna bild av missbrukarna utifrån könstillhörighet är väldigt lik den bild av missbrukarna 

som intervjupersonerna i min undersökning förmedlande. 

Att det kan finnas olika behov hos missbrukarna utifrån deras kön visar denna undersökning 

tydligt på. Frågan är hur dessa behov uppstår. Det kan tänkas vara så att en del behov är 

biologiska och en del är socialt konstruerade. De behov som är konstruerade socialt är ändå 

behov som dessa personer behöver få tillfredställda. Hur bra missbruksvården möter dessa 

behov något som hade varit intressant att undersöka vidare. 

   Det verkar vara så att kön konstrueras hela tiden av de flesta människor och i de flesta 

sammanhang. För att bryta mot detta måste man själv handla och uppträda på ett sätt som är 

icke normaliserande. Det är viktigt att vi själv försöker vara medvetna om att vi alla bär ett 

ansvar för jämställdheten i samhället.  

   Enligt min undersökning så verkar det som att man i första hand skapar kvinnligt kön och 

inte pratar alls lika mycket om det manliga könet. Det verkar som att man konstruerar 
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kvinnligt kön i mycket större utsträckning än vad man konstruerar manligt kön. Detta tycker 

jag mig se i mina intervjuer eftersom man pratar mer om vilka egenskaper som de kvinnliga 

missbrukarna har än vilka egenskaper de manliga missbrukarna har. Detta görs eftersom att 

den manliga missbrukaren är normen. På samma sätt görs detta av exempelvis invandrare i 

Sverige. Vi tillskriver invandrarna egenskaper men inte svenskarna som då är normen. 

   När jag gjorde en lista på vilka egenskaper och vilka mål med behandlingen som 

intervjupersonerna tog upp när de pratade om respektive kön så upptäckte jag att kvinnornas 

listor på mål och egenskaper var mycket längre än männens listor. 

    De egenskaper och mål med behandlingen som främst togs upp när vi pratade om de 

kvinnliga missbrukarna var att de skulle få ihop sitt känsloliv, att de var inåtvända, att de är 

manipulativa, att de är sexuellt utåtagerande, att de är känslohoppande, att de är känslomässigt 

instabila, att de har bekräftelsebehov, att de skall skyddas från män, att de ska in i familjelivet, 

att de skall lära sig att kontrollera sin sexualitet och vilka signaler de sänder ut. 

    De egenskaper och mål med behandlingen som främst togs upp när vi pratade om de 

manliga missbrukarna var att de skall skolas in i samhället, att de skall bli självförsörjande, att 

de skall lära sig samhällets normer, att de skall vara avhållsamma från brott, att de är 

utåtagerande och verbala.  

    När jag tittade närmre på listorna på egenskaper och mål så upptäckte jag även att många 

egenskaper som intervjupersonerna har valt att beskriva vardera kön med är varandras 

motsatser. Ett exempel är att männen beskrivs som utåtagerande och kvinnorna beskrivs som 

inåtvända. Detta gör att jag frågar mig själv om vi själva har ett behov av att väga upp olika 

egenskaper och därför själv tillskriver de olika könen dem? Vilken inverkan har det på 

behandlingen att behandlingspersonalen ser så olika på klienterna och deras behov utifrån 

vilket kön de har? Vilken behandling är då mest effektiv, den som kvinnorna eller den som 

männen erbjuds? 

   De egenskaper som behandlingspersonalen valde att beskriva männen respektive kvinnorna 

med är det som man ofta kan se i samhället kallas typiska manliga och kvinnlig egenskaper. 

Att männen skall bli självförsörjande och skall lära sig att leva enligt samhällets normer ser 

jag som en del i bilden av mannen som familjeförsörjaren. Att han är utåtagerande och verbal 

är även detta en bild som jag tycker att man ofta ser i samhället när man diskuterar manliga 
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egenskaper. Män skall vara raka och höras och synas. De skall inte vara inåtvända och 

självdestruktiva.  

   När de personer som jag intervjuat pratar om kvinnorna i intervjuerna, tas det upp mycket 

om kvinnans sexualitet men inte alls lika mycket om männens sexualitet. Jag tror att kvinnans 

sexualitet fortfarande är mer tabubelagd än mannens. Eftersom man tidigare bland annat i 

skolan inte pratat så mycket om kvinnans sexualitet utan har hålligt det mer i det fördolda så 

tror jag att man skapar något som känns mer skamfullt. När det gäller sexualiteten kan jag 

avläsa att det en norm av hur mannens och av hur kvinnans sexuallitet bör se ut. Mannen 

tillåts mer än kvinnan att vara en sexuellvarelse.  

   Kvinnorna som beskrevs som känslosvallande, inåtvända och att de har ett behov av 

bekräftelse tycker jag pekar på en bild av kvinnan som osjälvständig och oförmögen att 

kontrollera sig känslomässigt. Även detta är en bild som jag inte sällan tycker att samhället 

förmedlar av kvinnan.  

   Att det fokuserades mycket på familjen i beskrivningen av kvinnorna tror jag inte är helt 

ovanlig. Jag upplever det som att man ofta lägger rollen som den som tar hand om familjen 

och den som finns för familjen känslomässigt på kvinnan. Jag blev inte särskilt förvånad över 

de resultat jag såg i min undersökning. Det stämde ganska bra överens med den föreställning 

jag själv hade angående hur kön konstrueras i missbruksvården. Jag tror att många människor 

inte själva är medvetna om att de är med och upprätthåller en köns makts ordning och främjar 

könsstereotyper.  Jag tror det är viktigt att vi får upp ögonen för detta. Genom forskning blir 

vi mer och mer insatta i fenomenet.  
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Bilaga 1: Intervjumall                                            

Kön? Ålder? 

Hur länge har du arbetat med drogmissbrukare? 

Vad har du för utbildning? 

Har du arbetat med både kvinnliga och manliga drogmissbrukare? 

Arbetar du eller har arbetat på behandlingshem/familjehem med både män och kvinnor 

tillsammans?  

Har du upplevt någon skillnad i behoven hos manliga och kvinnliga drogmissbrukare? 

Upplever du att de olika behoven blir tillfredställda i behandlingen? 

Har du upplevt skillnad i behandlingen av manliga respektive kvinnliga drogmissbrukare? 

Har du upplevt att kvinnliga drogmissbrukare utvecklar andra egenskaper än vad manliga 

drogmissbrukare gör? 

Upplever du att kvinnliga drogmissbrukare är mer utsatta i samhället än de manliga 

drogmissbrukarna? 

Tycker du att det finns nackdelar att ha både kvinnor och män på samma 

behandlingshem/familjehem? 

Tycker du att det finns fördelar att ha både män och kvinnor på samma 

behandlingshem/familjehem? 

Har du upplevt någon skillnad i beteenden hos respektive kön när de varit på 

behandlingshem/familjehem med båda könen jämfört med behandlingshem som endast har 

kvinnor eller endast män? 

Hur ser den typiska kvinnliga drogmissbrukaren ut? 

Hur ser den typiska manliga drogmissbrukaren ut? 

Vad skiljer dem åt? 

Upplever du att kvinnliga och manliga drogmissbrukare beter sig olika under behandlingen? 

Upplever du att det tar olika lång tid för drogmissbrukarna att bli nyktra beroende på kön? 

Upplever du att det finns olika motiv för att bli nykter hos de olika könen? 

Vad är feminism/jämställdhet för dig? 

Vad tycker du är manligt respektive kvinnligt? 
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Intervjuer 

Intervju 1 med Anna, utförd 2010-05-11 klockan 10.30 (inspelning + transkribering finns hos 

författaren)  

Intervju 2 med Maria, utförd 2010-05-20 kl 11.00 (inspelning + transkribering finns hos 

författaren) 

Intervju 3 med Mats, utförd 2010-05-24 kl 12.00 (inspelning + transkribering finns hos 

författaren) 

Intervju 4 med Björn, utförd 2010-05-26 kl 13.00 (inspelning + transkribering finns hos 

författaren) 

 

 

 

 

  

  

 

 


