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Abstract 

Authors: Patrik Lundqvist & Peter Hellström 

Title: The different roles of a man and the role of a woman - a study of creating gender in 

social work with drug addicts. 

Supervisor: Håkan Johansson 

Assessor: 

The purpose of this study is to examine the social workers interpretation of gender among 

their clients, and more specifically how the social workers interpretation of gender affects the 

meeting with the client. This is a qualitative study based on interviews with six female social 

workers and their views on clients with drug abuse problems and their gender.  The study is 

made in a medium size town in the south of Sweden. The analyze of our data is made using 

ten different themes. To analyze our themes and results we used three different gender 

theorists, R.W Connell, Don Zimmermann and Yvonne Hirdman. The study shows that the 

social workers interpretation of gender has an impact on the meeting between the social 

worker and the client as well as it affects the intervention. The conclusion is that most of the 

social workers interpretations of gender are based on normative thoughts regarding the sex of 

the clients. The male drug addicts are described as being the norm in the addiction network 

and in treatment of drug addicts. The female addicts are described as dissentient and as a 

victim.   

Keyword:  Gender, drug addiction, norms, male drug addicts, female drug addicts, 

intervention, sex, treatment,          
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Förord 

Vi vill tacka alla intervjupersoner som var vänliga nog att ta sig tid och bidra med värdefull 

information till denna uppsats. Utan ert deltagande hade studien inte gått att genomföra. Ett 

stort tack även till vår handledare Håkan Johansson för dina goda råd och ditt engagemang.  
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Det typiska mötet inom socialtjänsten som har med missbruk att göra är mellan en brukare 

och en socialsekretare. I detta möte kan vi se socialsekreteraren som en företrädare för 

samhället och dess välfärdstjänster och brukaren som en kund till dessa tjänster. Inom socialt 

arbete och då specifikt inom socialförvaltningen så jobbar det fler kvinnor (ca 21 400) än män 

(ca 4000) (SCB 2009). Det är därför sannolikt att klienten möter en kvinnlig socialsekretare i 

det enskilda mötet. Trots en överrepresentation av kvinnor inom socialförvaltningen så 

speglar sig detta inte i toppskiktet där männen innehar 54 procent av de ledande 

chefspositionerna (SCB 2009). Att männen innehar flertalet toppositioner är förenligt med 

samhället i övrigt där männen sitter på 88 procent av de högsta positionerna i näringslivet 

(SCB 2009). Synen på en chef är kopplad till kulturella ideal och institutionella tankegångar, 

det vill säga i detta fall tanken om den manliga normen (Hydén & Månsson 2006). 

Lika överrepresenterade som män är på de höga positionerna inom näringslivet så är de även 

detsamma inom det tunga missbruket. Statistik visar att ca 75 procent av de tunga 

missbrukarna är män (Socialstyrelsen 2004). Utifrån statistiken kan man dra slutsatsen att det 

då är fler män än kvinnor som är i kontakt med missbruksvården. Bengt Svensson (1996) 

beskriver missbruksvärlden som mansdominerad. Svensson menar att det finns en manlig 

norm inom denna värld som bygger på att mannen ska ha en god inkomst och tillgång till 

drogerna. Han poängterar dock att långt ifrån alla män inom missbruksvärlden lever upp till 

dessa normer och han presenterar en variation av manliga brukare. 

Socialstyrelsen (2004) har gjort en rapport angående jämställdhet och könsskillnader inom 

socialtjänsten. Rapporten presenterar att det inom missbruksvården finns föreställningar om 

brukarna som är förknippat med dennes kön. Brukarna som deltog i rapporten beskrev att det 

fanns en stereotyp bild av de olika könen inom missbruksvården, de brukare som inte passade 

in i den stereotypa könsbilden kunde få problem i mötet med socialsekreterarna. Brukarna 

ansåg att det var svårt att bli trodd om de inte levde upp till den stereotypa bilden. Brukarnas 

beskrivning av stereotypa bilder och könsskillnader inom missbruksvården får stöd i 
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rapporten då den visar att män och kvinnor erbjuds olika behandling samt bemöts olika på 

grund av sitt kön. Rapporten uppmärksammar en skillnad i grundtanken till varför män och 

kvinnor börjar missbruka. 

På vilka grunder skapas och bedöms brukaren, beror det på tidigare tankar om hur brukaren är 

eller går socialsekreteraren in med ett tomt blad och låter klienten visa vem denne är. 

Bedömningen leder förhoppningsvis till en intervention men utgår denna ifrån brukarens 

problem eller utifrån vilket kön denne har eller båda dessa faktorer.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka det interpersonella mötet mellan socialsekreterare och 

brukare och analysera hur socialsekreteraren skapar manligt och kvinnligt genus.  

- Hur beskriver socialsekreteraren manligt och kvinnligt i mötet med brukaren? 

- Finns det några skillnader i hur socialsekreterarna upplever behandling av män och 

kvinnor med missbruksproblem? 

- Hur upplever socialsekreterarna att mötet påverkas av att det är en kvinnlig 

socialsekreterare som möter en manlig brukare? 

2. Metod 

2.1. Urval 

I detta arbete har vi valt intervjupersoner utifrån två kriterier, dels så ska de vara 

socialsekreterare inom missbruksvården och dels så ska de vara kvinnor. Anledningen till 

detta grundar sig på vår forskningsfråga som utgår ifrån deras perspektiv om möten med 

brukaren. 
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Aspers beskriver vägar in i fältet som en inträdespunkt. Dessa kan exempelvis vara personer 

eller platser (Aspers 2007). Vår inträdespunkt är en missbruksenhet inom Socialförvaltningen. 

Denna inträdespunkt väljer vi för att vi anser att det här sker många möten av den typen som 

vi vill studera i vårt arbete. Vi har även informanter där sen tidigare och då vår studie är 

tidsbegränsad så underlättar detta sökandet av intervjupersoner (Aspers 2007). 

De informanter vi har kommit i kontakt med under vår studie har fungerat som noder ut i 

fältet, då vi genom dem har fått tips om fler intervjupersoner. Detta beskriver Aspers som en 

snöbollsselektion (Aspers 2007).  

Denna urvalsstrategi passade oss bra då vi är nybörjare inom forskningsfältet och inte hade så 

många kontakter (Aspers 2007). Däremot var vi medvetna om de risker som finns med 

snöbollsselektion dvs. att man enbart kommer i kontakt med ett specifikt nätverk med ungefär 

samma tankesätt och att detta kan skada trovärdigheten. Vi tror däremot inte detta har 

påverkat vårt arbete på något negativt sätt.   

Vi har intervjuat sex socialsekreterare på en vuxenenhet inom Socialförvaltningen i en 

mellanstor stad i Skåne. Dessa har arbetat med behandlingsarbete, utredningsarbete och 

uppföljningsarbete inom missbruksvården. Vi anser att vi fått en bred bild och nog med 

information för att besvara de forskningsfrågor som vi ställt upp.   

Vårt arbete handlar om möten mellan socialsekreterare och missbrukare. Vi har dock avstått 

från att intervjua brukare. Detta har vi gjort utifrån en diskussion kring den nytta och de risker 

som finns med att utsätta redan utsatta grupper i samhället för ovana situationer (Andersson & 

Swärd 2008). Vi anser att vårt arbete som endast sträcker sig över en termin inte är tillräckligt 

samhällsnyttigt för att riskera sådana negativa effekter som de kan få för brukaren.   

2.2. Tillvägagångssätt   

Vårt arbete grundar sig i en kvalitativ undersökning i form utav intervjuer. Våra 

intervjupersoner fick vi kontakt med via e-mail och telefon. Vi fann deras e-postadresser via 

kommunens hemsida och skickade därefter ut förfrågningar om deltagande i vår 
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undersökning. Tips på intervjupersoner fick vi bland annat från våra informanter. Vi sände ut 

fler förfrågningar än vi fick deltagare. Vi fick i slutänden tag på sex personer som ville ställa 

upp på att intervjuas.  

Vi intervjuade personerna som deltog i forskningen på deras arbetsplatser antingen på deras 

kontor eller i ett besöksrum. Vi utförde fem intervjuer ihop men den sista utförde en av oss 

ensam. Intervjutiden varierade från 45-60 minuter. Sammanlagt tog intervjuerna en vecka att 

genomföra och transkribera. Vi använde oss av en diktafon vid intervjutillfällena och 

intervjuerna transkriberades samma dag. Transkribering och kodning har skett tillsammans då 

vi ansåg att detta var fördelsaktigt då vi kunde diskutera. Vi har valt att ta bort så kallade icke 

ord så som ”hmm” då vi inte ansåg att det var viktigt för helhet.     

Den intervjumetod vi har använt oss av är en semistrukturerad intervju. Anledningen till att vi 

valt denna sortens intervju är för att den ger oss en viss struktur på intervjun att förhålla oss 

till samtidigt som vi kunde ställa följdfrågor och därmed få ett djupare resonemang och 

möjlighet till dialog (May 2001). Att vi valde att inte använda en helt öppen intervju är för att 

vi inte känner oss säkra i rollen som intervjuare, och därför kände vi att vi behövde en ram för 

att få intervjun att flyta på samt i efterhand göra det enklare att jämföra de olika intervjuerna 

med varandra (May 2001). 

Handlingsutrymmet som en semistrukturerad intervjumetod ger kan få både positiva och 

negativ följder. Det var därför viktigt att vi var väl förberedda inför intervjuerna och att vi var 

på det klara med vad vi ville ha ut av intervjuerna så att vi inte hamnade i för många sidospår 

(May 2001) Vi utformade en tematisk intervjuguide och skickade ut denna till de personer 

som vi intervjuade så att de var förberedda och kunde utveckla sina svar vid intervjutillfället.   

Att delta i ett möte mellan en socialsekretare och brukare det vill säga en deltagande 

observation är inget som vi valt att använda oss av. Anledning till detta är för att vi redan av 

etiska skäl valt bort att intervjua brukare och av samma etiska skäl så väljer vi också bort en 

deltagande observation. Även om inte den etiska aspekten hade påverkat vårt val av metod så 

hade vi ändå valt att inte använda oss av en deltagande observation då data som samlas in kan 

bli väldigt omfattande och ta för lång tid att analysera (May 2001), något vi inte har utrymme 

för vid detta arbete.  
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Vårt sekundärmaterial så som tidigare forskning och teorier har vi funnit via sökning på 

Lunds Universitets bibliotek. Vi har också använt oss av sökmotorer som SocINDEX, Libris, 

Swepub och Lovisa för att finna relevant litteratur som inte gick att tillgå på biblioteket.  

Vi har valt att skriva arbetet ihop och vi har då valt att inte dela upp arbetets delar då vi finner 

att en dialog under skrivandet höjer kvaliteten på innehållet.    

2.3. Metodens tillförlitlighet  

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta (Jönsson 2010). Syftet med detta 

arbete är att belysa kön i mötet mellan socialsekretare och brukare. För att göra 

undersökningen så valid som möjligt så har vi endast intervjuat utbildade kvinnliga 

socialsekreterare. Vi har även lagt stor vikt vid våra intervjufrågor och utformat dessa så att 

de har gett oss så mycket relevant information som möjligt. Arbetsprocessen kommer vara 

noga presenterad i vårt arbete så att eventuella läsare ska kunna avgöra arbetes validitet.   

Precisionen i mätverktyget kallas för reliabilitet (Jönsson 2010). För att säkra en så god 

reliabilitet som möjligt har vi utarbeta ett frågeformulär som ska vara förankrat i arbetets 

frågeställning, som finns bifogat i slutet av arbetet. Då vi valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjumetod har vi haft möjlighet att utöver frågeformuläret även kunnat 

ställa följdfrågor samt be om förtydliganden från våra intervjupersoner. Vi har använt oss av 

en diktafon vid de tillfällen som intervjupersonen samtyckt. Utöver detta så har vi utfört alla 

våra interjuver på plats vilket vi anser ökar reliabiliteten gentemot interjuver som sker på 

andra sätt. Transkribering av inhämtat material har skett samma dag som intervjun ägt rum för 

att vi inte ska gå miste om eventuella intryck samt funderingar.  

2.4. Analys av material  

I detta arbete har vi skapat vårt eget material via intervjuer vilket gör det till vårt 

primärmaterial (Aspers 2007). Det är därför viktigt att vi hanterar och analyserar detta så noga 

som möjligt. Vi har därefter kodat materialet. Kodning betyder enligt Aspers att man bryter 

ner materialet i en mängd mindre delar d v s koder (Aspers 2007). Detta har vi gjort för att få 
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en bättre struktur på informationen vilket gjorde det möjligt för oss att jämföra dem med 

varandra samt analysera intervjuerna utifrån relevanta teorier. De koder som vi använt oss av 

är [Socialsekreteraren tankar om struktur och organisation] [beskrivning av den manliga 

missbrukaren] [beskrivning av den kvinnliga missbrukaren] [beskrivning av behandling och 

insatser] [mötet ur ett könsperspektiv]. Vi har valt att inte använda oss av några 

kodningsprogram då vi hanterar vårt material utan sköter detta istället manuellt, detta på 

grund av intervjumaterialets ringa storlek.  

I vår analys av forskningsmaterialet använder vi oss av olika rubriker som vi sedan knyter 

våra koder till. Texten har sedan analyserats med hjälp av vår valda teori sam tidigare 

forskning. Vi kommer presentera och knyta ihop resultat och analys under en och samma 

rubrik. Detta gör vi då vårt analysarbete redan började då vi inhämtade resultatet i 

intervjuerna.   

2.5. Etiska överväganden  

Ett etiskt övervägande i detta arbete var ifall vi skulle ta kontakt med brukare eller inte. Vi har 

valt att inte göra så med tanke på deras redan utsatta situation kontra nyttan med vårt arbete. 

Risken var att vi som oerfarna forskare skulle förvärra deras situation genom att sätta igång 

oönskade känslor hos intervjupersonerna (Andersson & Swärd 2008). Vi ansåg inte heller att 

det var etiskt försvarbart att ta kontakt med brukarna då arbetet endast sträckte sig över två 

månader vilket vi anser är för kort tid för att skapa en bra relation vilket behövs för att 

intervjua utsatta grupper.  

Diktafon har endast använts med den intervjuades samtycke. Vi var medvetna om att många 

personer inte tycker om att bli inspelade. Vi har därför alltid frågat våra intervjupersoner om 

tillåtelse att spela in intervjun innan vi började intervjua. Vi fick däremot godkänt av alla att 

använda diktafon.  

Vi har valt att avidentifiera intervjupersonerna och tilldelat dem fiktiva namn. Detta har vi 

gjort utifrån etiska synpunkter, främst då intervjupersonerna kommer ge sin egen syn på mötet 

med de brukare som denne möter i det dagliga arbetet. Att skriva ut socialsekreterarens namn 

kan skada dennes relation med de brukare hon möter i framtiden. Att avidentifiera 
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intervjupersonen kan även skapa en större trygghet för denne vilket leder till att vi kan få mer 

sanningsenliga svar. Vi ser heller ingen nytta för det aktuella arbetet med att skriva ut 

personernas namn.   

2.6. Presentation av deltagarna 

Här presenterar vi kort de personer som vi intervjuat.  

Astrid: Har varit examinerad socionom sen 1987. Hon har mest arbetat med missbruksvård 

inom socialtjänsten. Hon jobbar sen två år tillbaka som utredare på utredningsenheten för 

missbruk och socialpsykiatri.  

Gunvor: Har varit examinerad socionom sen 1989. Som yrkesverksam har hon bland annat 

arbetat på en mottagningsenhet samt inom barn och familj. Hon arbetar sen ca ett år tillbaka 

som utredare på utredningsenheten för missbruk och socialpsykiatri.  

Frida: Har varit examinerad socionom sen 2005. Hon har under större delen av sin 

yrkesverksamma karriär arbetat inom socialpsykiatrin. Jobbar sen ca ett år tillbaka som 

utredare på utredningsenheten för missbruk och socialpsykiatri. 

Camilla: Har varit examinerad socionom sen ca 2001. Hon har arbetat som utredare inom 

socialpsykiatrin. Hon arbetar sen ett halvår tillbaka på ett behandlingshem för missbrukande 

män där hon har en behandlande roll. 

Annika: Har varit examinerad socionom sen 2005. Har mest erfarenhet av socialpsykiatrin där 

hon bl. a arbetat på boenden samt som utredare. Jobbar sen 1,5 år tillbaka som utredare på 

utredningsenheten för missbruk och socialpsykiatri.   

Jeanette: Har varit examinerad socionom sen 2005. Hon arbetar på stöd och 

behandlingsgruppen för missbruk sen fem år tillbaka. Hon arbetar bland annat mycket med 

klientkontakt, uppföljningsarbete, kortare utredningar, kontakt med behandlingshemmen samt 

med planeringsarbete.  
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3. Tidigare forskning   

Under de senaste åren så har intresset för genusforskning ökat lavinartat inom flera områden i 

samhället. Inom socialt arbete spelar kön och genusaspekten numera en central roll och 

beskrivs mer eller mindre i de flesta kursböcker på socionomutbildning. Det är främst det 

kvinnliga genuset som blivit studerat. Vi kommer här att presentera en del forskning som vi 

anser relevant för vår uppsats. 

3.1. Om missbruk och genus 

Mats Hilte har gjort flera studier om genus i missbruksvården. I de forskningsrapporter vi 

tagit del av så har Hilte utgått ifrån kvinnliga brukare och hur de uppfattas samt behandlas 

inom missbruksvården med fokus på deras genus. Hilte (2009) beskriver 

missbruksbehandlingar som en process där syftet är att skapa en ny identitet för brukaren. 

Brukarna formas efter de normer och värderingar som finns på institutionen. Tanken bakom 

detta är att brukaren ska påverkas i riktning att leva upp till samhällets rådande normer (Hilte 

2009).   

Hilte & Laanemets (2000) har studerat kvinnor i fyra olika vård- samt behandlingsprogram 

och hur de beskriver sin väg in i vården och ut ur missbruket. De beskriver i studien 

kvinnornas förändringsprocess före, under och efter vården. Av de fyra behandlingshemmen 

så är tre frivilliga SoL hem och ett LvM hem. Studien tar upp behandlingshemmens syn på de 

missbrukande kvinnorna och deras problem där kvinnorna anses vara offer för sitt missbruk. 

Genomgående för de frivilliga behandlingshemmen i studien är att de arbetar för att kvinnorna 

ska bli mer självständiga i relation till män. Det framkom i intervjuerna att flera av kvinnorna 

hade sökt sig till behandlingshemmen var på grund av att de ville återfå sin roll som moder. 

Kvinnorna förklarade detta med att deras starka familjeorientering har gett dem styrkan att ta 

tag i sina problem. Forskarna har i studien kommit fram till att modersrollen är en roll som 

skapar problem för många kvinnor då den är förknippad med stark skam och skuld då de 

missbrukande mödrarna har svårt att leva upp till samhälleliga normer. Ur detta perspektiv 

blir rollen som mamma både något motiverande och något begränsande (Hilte & Laanemets 

2000). 
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Tina Mattsson (2005) har skrivit avhandlingen "i viljan att göra det normala". Denna belyser 

institutioner som arbetar med missbruk. Hon vill i denna avhandling visa hur 

behandlingsideologierna som de olika institutionerna utgår ifrån både är könade och könande. 

I sitt arbete utgår hon ifrån att görande av kön är sammanvävt med sexualitet, klass och 

etnicitet. Avhandlingen är baserad på samtal med behandlingspersonalen samt deltagande 

observationer. Hon fördjupar sig i makt och kontrollinslag som finns på institutionerna, och 

visar på hur dessa könskodas och uppfattas av personalen för att de ska kunna hantera 

kränkningar som de innebär. Avhandlingen analyserar också hur maskulinitet formas av 

behandlingsarbetet. Hon ser även till kvinnorna i personalgruppens roll och deras relation till 

de manliga brukarna.  

Mattsson (2005) kom fram till att sexualitet är särkilt centralt då behandlarna skapar 

brukarnas maskulinitet. Detta påvisas tydligt då personalen främst beskriver männen utifrån 

deras heterosexuella begär. Mattsson beskriver att när männen görs till män så görs de även 

till sexuella subjekt, de görs dock inte ansvariga för sin sexualitet utan detta ansvar läggs på 

kvinnorna i största allmänhet. Enligt Mattson sker detta på det motsatta hållet när kvinnor 

skapas då är sexualiteten påtagligt frånvarande. När kvinnor görs till kvinnor är det istället ett 

samspel mellan kön och klass. Kvinnorna inom behandlingarna fick ofta kritik av personalen 

för att de inte beaktade sin inre och riktiga femininet. Behandlingen av kvinnor gick till stor 

del ut på att lära kvinnorna att beakta sin femininitet genom skönhetsvård, mode och hur de 

ska ta hand om sina kroppar. Männen blir däremot inte ifrågasatta på motsvarande sätt. 

Mattson menar att männens utrymme är större och behandlingen är mindre tvingande än var 

det är för kvinnorna. Männens manlighet ifrågasätts heller inte av personalen. En förklaring är 

enligt Mattson att det är mannen som är normen. Då normen är det normala så ifrågasätts det 

inte heller. Mattson skriver man är "man" helt enkelt (Mattsson 2005). 

Bengt Svensson (1996) har som syfte med sin avhandling att analysera och försöka förstå en 

missbrukares vardagsliv utifrån de förutsättningar som de själv och det omgivande samhället 

ställer upp. De tankar som Svensson tar upp som är relevant för vår forskning är det som 

handlar om kön och identitet. Svensson (1996) presenterar en missbruksvärld som 

kontrolleras av det manliga könet. Det är männen som har kontroll över det som styr 

missbruket det vill säga pengar och droger. Han presenterar i sin avhandling också en 

normbild av den missbrukande mannen. Han ska bland annat vara stabil, målmedveten, 
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hänsynslös och intelligent. Vilket också kan härledas till normen om den icke missbrukande 

mannen. Svensson menar dock att de är långt ifrån alla män med missbruksproblem som lever 

upp till denna norm. 

3.2. Om Socialarbetaren som genus 

Mats Hilte (2000) har forskat kring ämnet genus och företagskultur. Syftet med arbetet var att 

studera hur socialsekreteraren beskrev klientens problem, vilka åtgärder som föreslogs samt 

vilka interventioner som antogs utifrån klientens kön. Hilte kom fram till att det såg väldigt 

olika ut utifrån vilket kön klienten hade, detta berodde på socialsekreterarens förutfattade 

meningar om könsskillnader. En könstypifiering som Hilte kunde urskilja var kvinnans 

stabiliserande roll som hustru och moder i familjen. Hon ses som den primära omsorgstagaren 

men får också största delen av kritiken om det brister i omsorgen av barnen.  

Tidigare när Mattssons avhandling har beskrivits i vår forskning så har vi tagit upp hur 

missbrukande kvinnors kvinnlighet ifrågasätts. I samma forskning redovisas hur den kvinnliga 

socialarbetaren genom detta blir den kvinnliga normen. Detta då hon definierar normen hur en 

kvinna bör vara och utrycka femininitet. Detta skapar två sorters kvinnor där den ena sätter 

standarden hur kvinnor bör vara och den andra är ett resultat av att ha levt i en förtryckande 

mansdominerad värld. Detta drar en klar skiljelinje dem emellan.    

3.3. Om genus i mötet 

Thomas Johansson (2006) beskriver det könsstereotypa mötet, det vill säga de könstereotypa 

uppfattningar som finns inom socialtjänsten påverkar de insatser som fördelas. Det sker en 

uppdelning mellan manliga och kvinnliga aktiviteter. Män är de som agerar medans kvinnor 

sysslar i större utsträckning med relationsarbete (Johnsson 2006). 

Margaretha Järvinen (2002) beskriver i sin forskning mötet mellan klient och system, hon vill 

påvisa hur systemet skapar klienten. Hon menar att socialtjänsten inte utgår från klientens 

behov utan ifrån institutionens serviceformer och institutionella sammanhang. Det är 

organisationen som avgör vem som är klient och i så fall vilken typ av klient samt vilken del 
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av personen som ska åtgärdas. Detta görs utifrån normer och idéer inom organisationen. Det 

är inte alltid som klienterna känner igen sig i socialtjänstens beskrivning av denna, men de har 

oftast bara ett val och det är att anpassa sig. Hon diskuterar därför att en lyckad behandling 

kanske bara är en lyckad klientanpassning utifrån institutionens normer. Ett misslyckat 

resultat kan då handla om att klienten inte kan eller vill anpassa sig (Järvinen 2002).  

4. Teorier/teoretiska utgångspunkter  

Vi har i detta arbete valt att utgå ifrån genusteorin. Genus är ett latinskt ord som syftar på ett 

föremåls art eller väsen (Hilte 2000). Den moderna forskningen beskriver genus som det 

socialt konstruerade könet.    

4.1. Genusteori i historien 

Innan 70-talet så ansågs det vi idag benämner som genus vara sammankopplat med vilket kön 

en individ hade. Då kön var biologiska skillnader mellan män och kvinnor så var genus de 

psykologiska, sociala och kulturella färdigheter som på den tiden ansågs var sammankopplade 

med könet. Forskare och lekmän talade om naturliga könsskillnader (Zimmerman 1987). 

Dessa tankar som grundade sig på biologisk determinism ledde till att män och kvinnor 

behandlades olika i samhället utan att någon ifrågasatte detta. Skillnaderna var väldigt tydliga 

på arbetsmarknaden och finns kvar än idag inom alla sektorer i samhället (Mattson 2002).  

Det var på mitten av 70 - talet som genus började användas som begrepp. Tankar om ett genus 

skiljt från könet uppstod ur kvinno- och feministisk forskning som började bedrivas under 

denna tid. Denna forsknings syfte var att skilja det biologiska könet från det socialt 

konstruerade genuset. De ville påvisa att det som innan benämnts som könsskillnader 

egentligen var socialt konstruerade skillnader som grundade sig på sexuella och reproduktiva 

relationer. De forskare ville med dessa studier var att bevisa att de könsskillnader som ansågs 

legitima på denna tiden var socialt konstruerade och bidrog till att förtrycka det ena könet. 

Feministisk forskning anser att vår kropp är vad vi tillskriver den, tvärt emot det som gjordes 

förr och även idag är att vi beskriver det biologiska som man och kvinna och sedan tillskriver 
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dessa kön genusaspekter som i sin tur är knutna till sociala och kulturella sammanhang 

(Mattsson 2002). 

4.2. Genus i nutid 

Idag är genusvetenskap ett välbeforskat område inom stora delar av socialt arbete så väl som 

många andra områden i samhället. Fokus ligger inte längre på kön utan har spridit sig till 

många andra faktorer som påverkar en persons sätt att vara. Det läggs stor vikt på de 

relationer och institutioner som individer verkar inom (Connell 2002).  Den moderna 

forskningen utgår från att genus hela tiden förändras i takt med att individer och institutioner 

kommer i kontakt med nya normer och förväntningar som passar in på det aktuella könet 

(Hirdman 2001). Vi kommer till största del utgå ifrån tre teoretiker och deras tankar kring 

genus. Dessa teoretiker är Dan Zimmerman, R.W. Connell och Yvonne Hirdman. I teorierna 

de presenterar finns tanken om att vi skapar genus, mannen som norm samt tankar kring hur 

samhället uppfattar manligt och kvinnligt utifrån förutfattade meningar.  

Dan Zimmerman (1987) beskriver i artikel ”doing gender” genus som ett socialt konstruerat 

ting som är både reflexivt och komplext. Med sitt uttryck "doing gender" menar Zimmerman 

att vi skapar olikheter mellan flickor och pojkar, skillnader som inte är naturliga, nödvändiga 

eller biologiska. Han skiljer mellan kön och genus där kön är biologiska skillnader och genus 

är de sociala, psykologiska och kulturella skillnader som skapas mellan individer. Genus 

skapas av de normer som är förknippade med ett visst biologiskt kön. I sin artikel utgår han 

från Goffmans rollteori, han menar att det finns manliga och kvinnliga roller i samhället som 

styrs av normer. Några exempel på detta är rollen som sjuksköterska, denna menar 

Zimmerman är en kvinnlig roll. Ett bevis på detta är enligt Zimmerman att vi lägger till 

"manlig" sjuksköterska om denna roll innehas av en man. Det sker samma sak om en kvinna 

är doktor då hon blir en "kvinnlig" doktor (Zimmerman 1987).  

Den svenska professorn Yvonne Hirdman har skrivit mycket om genusvetenskap, precis som 

Zimmerman menar Hirdman att genus är något som är kulturellt konstruerat. Hon presenterar 

ett dagens samhälle där mannen är norm. Hon beskriver den traditionella patriarkiska synen 

på de olika könen där mannen är norm utifrån tre historiska formler. Grundformen "A - icke 

man" handlar om man och icke man. Den andra formeln "jämförelse formeln" "A - a" där 
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kvinnan ses som en icke utvecklad man exempel på detta är historien om Adam och Eva i 

Bibeln där kvinnan konstruerades av ett manligt revben och den tredje normativa formeln "A - 

B" där de två könen jämförs utifrån förutfattade meningar, exempel på detta är att mannen är 

själ och kvinnan är kropp. I alla dessa tre formler så beskrivs kvinna som det lägre könet 

(Hirdman 2001).  

Connell (2002) menar att det finns en allmän uppfattning om att det existerar stora biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Män antas vara biologiskt starkare och snabbare än 

kvinnor, män är även mer tekniskt skickliga än kvinnor som i sin tur anses vara bättre på 

petgöra. Andra skillnader som presenteras som allmängiltiga är att män har en starkare 

sexualdrift än kvinnor. Connell menar även att fritidsintressen delas upp efter kön då män 

antas gilla sport och kvinnor skvaller. Utöver detta presenterar Connell personlighetsdrag och 

egenskaper som benämns som manligt och kvinnligt. Män antas vara aggressivare, envisare, 

mer tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa än vad kvinnor är. Kvinnor antas vara 

omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala. Alla dessa 

föreställningar om hur kön är anser Connell är förenliga med det socialt konstruerade genuset 

(Connell 2002).       

R. W. Connell (1995) är en av de forskare som inriktat sig på att forska om det manliga 

genuset. Då många genusforskare försöker förstå kvinnan ur ett genusperspektiv så försöker 

Connell belysa mannen ur detsamma. Connell presenterar ett manligt genus som är lika 

dynamiskt och föränderligt som det kvinnliga. Connell anser att det idag finns en förvrängd 

syn på maskulinitet i samhället där "sann" maskulinitet utgår ifrån mannens kropp. Enligt 

denna bild är det kroppen som antingen driver på eller förhindrar en mans handlande, mannen 

har ingen kontroll över sin kropp vilket gör honom aggressivare och mer impulsiv än kvinnor. 

I sin forskning presenterar han flera olika manliga genustyper som motsäger den rådande 

synen (Connell 1995). Enligt Connell (2002) så har allt för mycket tid lagts åt att forska om 

könsskillnader då de enligt honom knappt existerar några naturliga skillnader mellan könen.  

Det finns en tanke om att män alltid tjänar på de rådande genusskillnaderna i samhället. Detta 

motsätter sig Connell då han menar att de manliga genus som avviker från den maskulina 

normen som grundar sig på heterosexuella vita män ofta utsätts för psykisk misshandel, 

diskriminering samt fysiskt våld (ibid). 
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5. Analys/Resultat 

5.1. Ojämn könsfördelningen inom socialtjänsten  

Statistik från SCB (2009) visar att socialt arbete är ett starkt kvinnodominerat yrke. Detta var 

något som framkom tydligt i vår forskning då vi diskuterade könsfördelningen med 

intervjupersonerna. Intervjupersonernas tankar om den ojämna könsfördelningen var 

varierande, några hade inte funderat så mycket på det andra önskade en jämnare 

könsfördelning i arbetsgruppen. 

 Jag tror att det hade varit bättre, framför allt för klienterna, men även 

 organisatoriskt om det hade varit mer 50/50, (Jeanette). 

 Jag har en bra arbetsgrupp men ser dock en styrka i en mixad arbetsgrupp, både 

 i kön, etnicitet och ålder (Annika) 

 Jag har inte reflekterat över det egentligen, det är ju så oftast i socialtjänsten att 

 det är mest kvinnor (Astrid) 

Socialförvaltningens ledningsgrupper representeras av 54 procent män (SCB 2009). Detta är 

en signifikant skillnad emot könsfördelningen i stort inom organisationen. Detta återspeglades 

i vår forskning då det framkom att könsfördelningen var mer jämlik på de högre posterna 

inom den socialförvaltning vi var på.  

En institutions genusordning återspeglas oftast av hur det ser ut i resten av samhället (Connell 

2002). SCB:s (2009) statistik påvisar att könsfördelningen inom socialförvaltningen är 

förenlig med samhället i stort då de presenterar att 88 procent av de ledande positionerna 

inom näringslivet innehas av män. 

 Om man letar efter män så är det i toppen man ska leta (Frida). 

 Jag tror att en man har lättare att se sig själv i en sån position. En man har större 

 tilltro till sig själv och kan söka arbete som chef, en kvinna känner att hon måste 

 vara jätteduktig för att få ett sånt jobb, en man är mindre blygsam i det 

 avseendet. Det verkar inte som det är så svårt för män att få chefsjobb inom 

 socialtjänsten heller (Gunvor)  
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Då vi diskuterade hur könsfördelningen såg ut bland klienterna så framkom det att de kunde 

tänkas vara fler manliga än kvinnliga klienter. Vissa ansåg däremot att de träffade lika många 

manliga som kvinnliga brukare och det fanns även de som var osäkra. 

Resultaten visar att det finns en ojämn könsfördelning inom socialtjänsten då det är en högre 

procent män inom ledningsgruppen än vad det är på golvet. Detta indikerar att det är lättare 

för män att få chefsjobb inom socialförvaltningen. Att fler män procentuellt blir chefer kan 

härledas till Hirdmans (2001) syn på det manliga könet som norm. Som norm har mannen 

alltid ett försprång på kvinnan som ses som det avvikande könet, icke - mannen. Det kan även 

tolkas utifrån Connells (2002) tankar angående de socialt konstruerade manliga och kvinnliga 

personlighetsdragen där mannens personlighet matchar chefsrollen bättre.  

Det framkom att det talades alldeles för lite om genus på arbetsplatserna.  

 Det har kommit upp men det var ett tag sen. Det brukar komma upp när vi 

 anställer folk då man gärna vill få in killar och då helst yngre killar (Jeanette). 

Intervjupersonerna berättade att de ibland kunde diskutera genus på raster och då i samband 

med om det hänt något i media som berörde genus. Genusdiskussionen kunde även vara 

närvarande då ny personal skulle anställas. Hirdman (2001) beskriver likt socialsekreterarna 

mannen som det normativa könet. Hirdman menar att då någonting är norm så tenderar man 

att ta det för givet och det normer ifrågasätts sällan. Detta kan vara en förklaring till att genus 

inte diskuteras i någon större utsträckning på arbetsplatserna. 

 5.2. Könsliga förklaringar angående orsaken till missbruk 

Ur intervjuerna kunde vi urskilja en uppfattning om att orsaken till att en person börja 

missbruka inte främst har med deras kön att göra. Det presenterades tankar om att det ofta inte 

bara berodde på en orsak utan flera, så som biologiska, sociala och psykologiska orsaker som 

var könsneutrala. En faktor som många pratade om var personens uppväxtförhållande. Det vill 

säga de kommer från familjer med missbruks- eller andra sociala problem. En mening var att 

vissa personen kunde använda sig av droger för att dämpa sin ångestproblematik.  

 Nej det tror jag väl egentligen inte utan det handlar nog om samma sak. Det kan 

 handla om en trasig uppväxt, om man kommer från en familj som inte fungerar 
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 och har föräldrar som missbrukar själva. Även att man som barn inte blir sedd 

 eller hörd, sen tror jag att det handlar mycket om självkänslan och hur den 

 utvecklas. Ja det finns säkert tusen skäl (Camilla). 

Intervjupersonernas förklaringar stämmer bra in på Connell (2002) samt andra 

genusteoretikers tankar om att det inte finns några större skillnader mellan könen utan att vi är 

socialt konstruerade individer. De små könsskillnader som uppmärksammas är bara en liten 

del av de individuella skillnader som finns mellan de 6,2 miljarder människokroppar som 

vandrar runt på denna jord. Detta kallar Connell för socialt förkroppsligande. Varje 

människokropp har sin egen speciella resa genom livet och det är detta som formar den. 

Connell menar dock att ingen människa är sin egen ö utan alla är förbundna med varandra 

utifrån sociala praktiker i allt det som människor gör i sina dagliga liv (Connell 2002). 

Orsaken till en individs missbruk kan förklaras utifrån resonemanget ovan med att familjen 

och den sociala uppväxten är individens sociala praktik från vilket han blir socialt 

förkroppsligad.   

Intervjupersonerna beskrev att det fanns många faktorer som bidrog till att en individ börjar 

missbruka. De flesta faktorer var könsneutrala men de belyste även faktorer som var 

könsspecifika. Den mest återkommande faktorn som våra intervjupersoner tog upp var att en 

kvinna kunde börja missbruka då hon gick in i en relation med en missbrukande man. Samma 

diskussion fanns inte om en man startade en relation med en missbrukande kvinna.  

 En skillnad som kan vara är i de fallen då en tjej träffar en missbrukande man 

 och börjar missbruka på grund av det, men när man ser längre tillbaka så 

 kommer dessa tjejer oftast från socialt dåliga förhållanden (Jeanette). 

 Kvinnor tror jag är lite mer känslomässiga än män. De råkar ut för något eller 

 hamnar i en dålig relation, kanske att ett förhållande tar slut eller något annat 

 känslomässigt påfrestande med barn till exempel (Astrid).   

Tidigare redovisad forskning av Hilte och Laanemets (2000) beskriver hur mycket av 

behandlingsarbetet med missbrukande kvinnor går ut på att arbeta med kvinnans relationer till 

män. Detta visar att det kan finns en uppfattning i samhället att just kvinnors relation till män 

kan vara en orsak till deras missbruk. Detta kan förklaras utifrån Connell (2002) då han menar 

att kvinnor ofta beskrivs som lättpåverkade och känslosamma vilket gör att de lätt kan 

övertalas av en stark man. Tankarna kring kvinnans känslomässiga personlighet kom även 

upp under en intervju. Dessa tankar utgick då utifrån att kvinnors känslor spelade in på deras 

benägenhet att börja missbruka.  
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5.3. Socialsekreterarnas uppfattning om könens 

konsumtionsmönster 

Intervjupersonerna menar att det i stort sett inte uppmärksammat några skillnader mellan 

könen vad gäller vilka typer av droger som används. Det finns tunga missbrukare av båda 

könen. Däremot presenterar de en skillnad i män och kvinnors konsumtionsmönster där 

männen missbrukar större mängder. Detta förklarade en del av våra intervjupersoner som rent 

fysiska skillnader. De menade att män konsumerar mer då de rent fysiskt tål större mängder 

och över lag är större än kvinnor.  

 Jag tror att kvinnor tar mindre droger, de tål mindre, jag vet inte om det är så 

 men jag tror det (Gunvor). 

Intervjupersonernas tankar får stöd av Socialstyrelsens (2004) rapport om jämställdhet i 

socialtjänsten där det framkommer att män konsumerar större mängder men att det inte finns 

några större skillnader i de preparat som konsumeras. Det framkommer inte i rapporten varför 

män konsumerar större mängd än kvinnor. 

Connell (2002) beskriver tanken om mannen utifrån normen att han ska vara stark och 

handlingskraftig. Kopplar man detta till påståendet att män konsumerar större mängder droger 

och alkohol så kan förklaringen även vara socialt konstruerad. Förklaringen till att män 

använder en större mängder då de missbrukar kan då förklaras med att det finns sådana 

förväntningar på dem. Då vi diskuterade anledningar till mäns missbruk tenderade vissa att 

presentera normativa förväntningar på de manliga missbrukarna såväl som på män i övrigt.  

 Män är mer att de ska vara tuffa, de ska visa att de tål att dricka. Det är liknande 

 tankar inom militären då de gör värnplikten (Astrid). 

Att det inte finns några skillnader mellan könen angående vilka droger som används kan man 

tolka på flera sätt. Man kan se det som att könen i samma utsträckning blir beroende av 

samma droger av samma orsaker. Det framkom även andra förklaringar i intervjuerna.  

 Många av de tyngre kvinnliga missbrukarna tas om hand om av manliga 

 missbrukare som förser dem med droger. På grund av det så har de samma 

 missbruk. (Jeanette)  
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Att det är männen som har makten över drogerna och pengarna är något som Bengt Svennson 

(1996) belyser. Det är därför inte helt orimligt att anta att det är männen som förser de 

kvinnliga missbrukarna med droger.  

Trots alla dessa likheter i konsumtionsmönster så var det två stycken preparat som stack ut 

och som en del socialsekreterare trodde att antingen män eller kvinnor konsumerade mer av. 

Det första var tablettmissbruk, där socialsekreterarna som tog upp detta trodde att det var mer 

kvinnor som missbrukade detta.   

 Möjligen har jag fått för mig att kvinnor missbrukar tabletter i lite större 

 utsträckning. Men om det verkligen är så eller om det är en upplevelse jag har 

 det vet jag inte (Annika). 

Att kvinnor i större utsträckning missbrukar psykofarmaka är något som stärks av statistik 

från Socialstyrelsen (2004) rapport. Det kan vara förenligt med Connells (2002) teori om att 

det kvinnliga genuset ses som känslomässigare, svagare och psykiskt skörare. Det blir då mer 

accepterat för en kvinna att ta tabletter mot exempelvis sin ångest.      

Den andra drogen som sticker ut ur mängden är anabola steroider som används för att bygga 

muskler. Då denna drog diskuterades så framkom det att socialsekreterarna ansåg att detta var 

en drog som män i större utsträckning använde sig av.   

 Kanske att män tar anabola steroider vilket inte är vanligt bland kvinnor 

 (Jeanette).  

Forskningen har inte kunnat styrka detta påstående, men det skulle inte vara otroligt om vi 

utgår från tanken om den starke mannen som Connell (2002) presenterar. Då kan man se 

anabola steroider som ett sätt för mannen att snabbt kunna bli starkare och då mer förenlig 

med den ideala bilden av mannen som utgår från kroppen.   

5.4. Mannens roller och kvinnans roll som utsatt 

Vår forskning visar att det finns tydliga genusroller i missbruksvärlden, detta är något som 

Bengt Svensson (1996) också presenterar i sin forskning. Han beskriver en patriarkalisk värld 

byggd på tydliga könsroller där mannen har makten och kvinnan är i en beroendeställning till 

mannen. Dessa roller bygger på de normer och förväntningar som finns på de olika könen i 
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samhället i stort där mannen ses som den handlingskraftiga och förnuftiga medans kvinnan är 

den känslomässiga och svaga (Connell 2002). Intervjupersonerna ombads att beskriva de 

olika könen i missbruksvärlden det vill säga manligt och kvinnligt utifrån egen uppfattning. 

Socialsekreterarnas uppfattning om könen skiljde sig inte från den allmänna synen på kön 

som presenteras i tidigare forskning. Kvinnor har en mer entydig roll som främst grundar sig 

på deras underordnade position mot mannen. De beskrivs oftast som beroende, svaga, utsatta, 

känslomässiga, rädda samt som offer.  

 Jag tror att könsrollerna är väldigt starka i den världen alltså att det manliga och 

 kvinnliga blir mer tydligt på något sätt, det är nog inte så jätte jämlikt (Camilla). 

 Jag tror att kvinnor är en extra utsatt grupp, de är mer utsatta än männen 

 (Jeanette). 

 Jag vet inte men det kanske är lite mer kvinnor som går in i behandling. De är så 

 sköra och det är mycket annat än spriten och drogerna, de har blivit utnyttjade 

 och utsatta för våld, de är mer komplext, de kan ha barn eller vänta barn 

 (Astrid).  

I citaten ovan så beskriver socialsekreteraren inte missbruket som den kvinnliga brukarens 

primära problem. Det är istället deras komplexa livssituation och inre trauman som ligger i 

fokus. Kvinnan görs tydligt till ett offer för de omständigheter som råder i hennes liv. 

Mattsson (2005) har tagit upp detta i sin forskning där hon beskriver hur behandlingen av 

missbrukande kvinnor inte utgår från hennes problem med missbruk utan ifrån samhälliga 

normer om hur en kvinna är och ska vara (Mattsson 2005).  

Mannens roll beskrivs som mer flexibel, då mannen både kan vara på toppen av hierarkin och 

längre ner. Han är dock alltid överordnad kvinnan i deras beskrivningar. Termer som används 

då mannen beskrivs är dominant, kaxig, tuff, karlar karl, överordnad, kriminell och våldsam. 

Men flera intervjupersoner beskriver dem också som blyga, osäkra, små mm.  

 Det är ju så att män är mer benägna att hålla på med sådana grejer, de har ju 

 andra hormoner i kroppen som gör att de är mer så, lite aggressiva om man ska 

 säga så. Det är många fler män som är kriminella än kvinnor och utsätter sig för 

 risker och knark. Det är ingen manlig egenskap men mannens egenskaper gör 

 honom mer benägen till att hålla på med sånt (Gunvor).  

 Jag tror att den manliga rollen kan vara allt från att vara utsatt och våldtagen till 

 att ha mer makt. Jag skulle gissa att den manliga rollen är mer varierad än den 

 kvinnliga. Det finns män som blir fruktansvärt utsatta med, lägst i rang inte så 

 klipsk, så desperat att de går med på allt (Jeanette).  
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Det visar sig att våra intervjupersoner har en liknande uppfattning om könen och deras olika 

roller. Deras syn skiljer sig inte i stort från resten av samhällets syn på kön och deras 

egenskaper. De påstådda skillnaderna mellan könen var inget som vi märkte att 

intervjupersonerna reflekterade över utan tog för naturliga könsskillnader. Utifrån citaten 

ovan så kan vi urskilja en tanke om att mannen är normen även i missbruket och han beskrivs 

i intervjuerna oftast som en aktiv deltagare i sitt missbruk medans kvinnan är ett offer för 

missbruket. Dessa tankar om de olika könsrollerna gör sig också påmind i behandling, 

Mattsson (2005) beskriver hur man i vissa behandlingar arbetar med att förändra kvinnas roll i 

sammanhanget medans då man arbetar med män jobbar med deras missbruk. Här ser vi tydligt 

återigen hur mannen ses som norm och kvinnan som avvikande, då mannens roll inte 

ifrågasätts. Han är alltid man (Mattsson 2005). Vi märkte tydligt när intervjupersonerna 

diskuterade kön så tenderade man att jämföra kvinnor emellan medans när man diskuterade 

män så beskrevs männen men de jämfördes inte med andra män. 

 De är sämre ställda än kvinnor i allmänhet, det finns även välutbildade kvinnor 

 som trampar snett och hamnar i missbruk. Det är som om det är någonting 

 osjälvständigt över de här kvinnorna (Gunvor).  

De skillnader som en del av våra intervjupersoner beskriver finns mellan könen kan förstås 

med Dan Zimmermans (1987) teori om att skapa genus. De skillnader som beskrivs mellan 

manligt och kvinnligt är socialt skapade och upprätthålls av de normer som finns i samhället. 

Tanken om missbruksvärlden är byggd kring den manliga rollen, kvinnan blir då i detta 

sammanhang avvikande. Kvinnor som är missbrukare blir då inte bara stämplade som 

missbrukare utan även som avvikande kvinnor. En av våra intervjupersoner hade ställt sig 

själv några intressanta frågor kring manligt och kvinnligt i missbruk. Hon hade gjort detta då 

hon upptäckt att de flesta behandling riktade sig till manliga missbrukare. 

 Kvinnor blir hela tiden undantaget, insatserna är utformade för männen och de 

 kvinnliga alternativen ligger efter i utvecklingen. Missbruksbehandlingen är 

 manlig och kvinnlig missbruksbehandling blir ett alternativ till 

 missbruksbehandling. Ser man missbruk som ett manligt fenomen som kvinnor 

 ibland hamnar i? Är det manligt att missbruka? (Frida). 

Det hon kom fram till var att det finns andra förväntningar på den kvinnliga rollen, där 

kvinnor utifrån samhällets syn borde veta bättre än männen.  
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Utifrån avsnittet ovan visar forskningen att brukarna tilldelas olika roller utifrån kön. Rollerna 

stämmer överrens med de rådande uppfattningar om genus som samhället tillskrivit de olika 

könen (Connell 2002). Mannen beskrivs av våra intervjupersoner som den dominanta av de 

två könen och han beskrivs som norm. Detta stämmer överrens med Connells (1995) 

diskussion om den ideala mannen och Hirdmans (2001) A - icke man begrepp där mannen är 

norm och kvinnan är det avvikande könet.   

5.5. En missbruksbehandling baserad på könsnormer   

I behandling av missbruk är tolvstegs behandling den vanligaste. I dessa behandlingar följer 

brukarna samma teoribildning och intervjupersonerna anser inte att man skiljer på manligt och 

kvinnligt utan det är missbruket som är i fokus. I de behandlingar som intervjupersonerna 

nämnde där män och kvinnor skiljdes åt så framkom det att fokus likt Mattsson (2005) låg vid 

olika aspekter beroende på kön. Det framkom att ämnet kriminalitet oftast var en del i 

behandlingar av manliga missbrukare men att ämnet inte togs upp i samma utsträckning vid 

behandling av kvinnliga missbrukare. I kontrast var samtal om känslor, relationer och 

föräldrarollen någonting som belystes mer frekvent vid behandling av kvinnor.  

 Kriminalitet diskuteras inte på kvinnobehandlingar, man pratar ofta om 

 kriminalitet som ett manligt ämne trotts att många kvinnor är kriminella. Jag tror 

 att känslor, relationer etc. förstärks mer när det kommer till kvinnobehandlingar 

 (Frida). 

 Jag har sett att det kan finnas vissa tendenser att det blir lite av hemkunskap på 

 vissa kvinnobehandlingar som saknar en tydlig metod och teori. Det talar 

 mycket om att man ska baka, det kan till och med gå så långt att det har bakning 

 på schemat flera gånger i veckan, det blir mycket fokus på att laga mat, ta hand 

 om hälsan, prata relationer och föräldraskap (Annika). 

 Manliga behandlingar (utan klar teoribildning) handlar mer om att det ska 

 engagera sig i ett sportintresse, skaffa sig ett fritidsintresse och att diskutera 

 kriminalitet och ett kriminellt beteende (Annika). 

I socialförvaltningens rapport (2004) så diskuteras hur behandlingar inom missbruk imiterar 

normativa föreställningar om "Svensson livet". Genom att behandla brukarna utifrån rådande 

normer och föreställningar om deras kön så förstärker och vidmakthåller man den traditionella 

könsuppdelningen i samhället. Detta kan härledas Thomas Johansson (2006) då han menar att 

det sker en uppdelning av manliga och kvinnliga aktiviteter.   



26 

 

5.6. En patriarkalisk missbruksvärld  

En bild som presenteras av relationer i vår studie är att det är en ojämn fördelning av makt i 

relationerna mellan män och kvinnor i missbruksvärlden. Kvinnan beskrivs som beroende av 

mannen då det är han som förser henne med droger samt försörjer henne. Mannen fungerar 

även som ett skydd för kvinnan. Samtidigt så framkommer det att kvinnan ofta utsätts för våld 

och sexuella övergrepp i den direkta relationen till mannen 

 I vuxen ålder tror jag att det är fler kvinnor än män som blir utsatta för våld i 

 relationer (Annika). 

 De blir ganska dominerade av männen och får utstå rätt mycket. De får tassa på 

 tårna och är i väldigt mycket beroendeställning till männen. De har svårt att 

 bryta sig ur missbruket om de har en man som missbrukar. De är beroende av 

 männen, männen förser dem med drogerna. Utan man blir de utsatta, de kan 

 tvingas prostituera sig osv. Männen blir deras skydd. (Jeanette) 

Svensson (1995) beskriver relationerna inom missbruket på ett liknande sätt som 

socialsekreterarna. I hans forskning framkommer att kvinnan är i en stark beroendeställning 

till mannen i relationerna i missbruksvärlden, då det är han som förser henne med droger och 

skydd. Analyseras detta utifrån Connells (2002) så är detta ingen naturlig fördelning utan 

bygger på samhällets förväntningar på de olika könen. Mannen ska i det här avseendet vara 

försörjaren och beskyddaren. Missbruksvärlden fungerar som resten av välden där männen är 

normen och sitter på de starkaste positionerna (Hirdman 2001). För att stärka sin position i 

missbruksvärlden är det därför naturligt för kvinnan att starta en relation med en man. 

En annan relation som diskuterades under intervjuerna var den mellan kvinnor i 

missbruksvärlden. En syn på denna relation var att det fanns en stark konkurrens mellan 

kvinnor i denna värld. Det framkom att kvinnor hellre ingick vänskapliga relationer med män 

än med andra kvinnor. Anledningar till konkurrensen mellan kvinnor kunde vara brist på 

förtroende och tidigare taskiga relationer. 

 Det jag tänker på spontant är att man tror att kvinnliga missbrukare skulle hålla 

 ihop. Jag tror inte det är vanligt att kvinnor i missbruk håller ihop utan det blir 

 nog mer konkurens dem emellan. Detta kan bero på taskiga relationer sen 

 tidigare kanske. Brist på förtroende man kan inte lita på någon (Camilla). 
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Svensson (1996) beskriver också att kvinnor i missbruk sällan skapar nätverk mellan 

varandra, kvinnor ser istället ofta en manlig missbrukare som sin bästa vän. Svensson menar 

likt våra intervjupersoner att detta har med konkurrans och svartsjuka att göra.   

5.7. Könet och dess påverkan på mötet med socialtjänsten 

I flera av våra intervjuer framkom det att kön påverkar mötet med brukaren. Den första 

aspekten är när kvinnliga och manliga brukare tar kontakt med socialtjänsten. En del ansåg att 

kvinnor i större uträckning väntar längre med att ta kontakt med socialtjänsten än vad män gör 

när de får problem. Det kom också upp att kvinnor hade mindre tilltro till socialtjänsten och 

förväntade sig mindre av deras tjänster.  

 Jag upplever att kvinnors tillit är mer skadad när det kommer till 

 socialtjänsten och de är mer skeptiska, ifrågasättande och skräms lättare 

 iväg. Män i större utsträckning litar på att jag vill dem väl och att jag presenterar 

 det alternativ som är bäst för dem (Annika). 

Utifrån de intervjuer vi utfört så kom det fram tre förklaringar till varför kvinnor kan ha 

svårare att be om hjälp av socialtjänsten än män. Det tre förklaringarna grundade sig på 

normer i samhället, färre behandlingsalternativ samt rädsla för att förlora ett eventuellt barn.  

 Kvinnor kan kanske skämmas mer för hur de har det och har därför svårare att 

 fråga om hjälp. Anledningen är att samhället tycker att det är mer skamligt att en 

 kvinna missköter sig än en man. Det är värre för en kvinna att föra ett 

 missbruksliv (Gunvor) 

 Min uppfattning skulle kunna vara att män är mer nöjda än kvinnor när det 

 gäller missbruksvården. Det är vad jag hör omkring mig på möten. Detta kan 

 stämma då vi inte har samma alternativ för kvinnor som män (Frida). 

 Man måste jobba väldigt mycket mer med tillit och väldigt tidigt ta upp hur vi 

 jobbar och ser på omvårdnaden av barn. Vi försöker ofta lugna ner kvinna i 

 fråga och skapa trygghet och förklara att vi är här för att hjälpa familjen och inte 

 för att ta barnet ifrån dem (Annika). 

De tre förklaringarna kan kopplas till teorier om genus. Att missbruka är inte lika förenligt 

med den kvinnliga normen som med den manliga. Mattsson (2005) menar att det finns 

strängare ramar kring det kvinnliga genuset än det manliga. Kvinnans kvinnlighet ifrågasätts i 

större utsträckning när hon missbrukar. Det kan kopplas till Hirdmans (2001) tankar om 

mannen som norm, där mannen inte ifrågasätts i sin manlighet. Att det inte finns samma utbud 



28 

 

av behandlingsinsatser för kvinnor som det finns för män kan knytas till att missbruk ses som 

ett manligt fenomen där kvinnan blir undantaget (Hirdman 2001). Det kan motiveras med 

statistik som visar att det är 75 procent av alla tunga missbrukare som är män (Socialstyrelsen 

2004). Det framkom i undersökningen att fler kvinnor än män har vårdnaden om sina barn, 

detta kan knytas till teorin om den goda modern (Connell 2002). När dessa kvinnor har 

kontakt med socialtjänsten ökar risken för att deras barn blir omhändertagna. Blir barnen 

omhändertagna så stämplas de som dåliga mödrar då de missbrukar och bryter mot normerna 

för moderskapet. Att bryta mot normerna för moderskapet är förenligt med stark skam och 

skuld (Hilte & Laanemets 2000). 

Ytterligare en aspekt där det framkom att kön kan påverka är i det direkta mötet mellan en 

socialsekreterare och en brukare. En del ansåg att det var lättare som kvinnlig 

socialsekreterare att möta en kvinnlig brukare och andra ansåg det var lättare att möta en 

manlig brukare. De som menade att det var lättare att möta en kvinnlig brukare hade tankar 

om att kvinnor lättare relaterar till varandra och att de kvinnliga brukarna har lättare att öppna 

sig i dessa möten.  

 Man kan nog känna igen sig mer i en kvinnlig socialsekreterare. Brukaren 

 känner igen hur man fungerar och hur man tänker. Möter man en manlig 

 socialsekreterare är man nog inte lika fri då man pratar, utan man håller 

 nog tillbaka mer, men det finns undantag (Astrid).   

   Det är lättare att i början relatera till en kvinna. När det kommer in ett nytt 

 ärende så känner jag mig mer bekväm om det är en kvinna. Dels så är det 

 samma kön men sen även det här med hotsituationen (Jeanette). 

Uppfattningen om att det är lättare för kvinnor att relatera till varandra kan förstås ur Connells 

(2002) teori om att det finns normativa föreställningar om hur män och kvinnor är. Att anta att 

kvinnor förstår varandra bättre är ett antagande om att kvinnor över lag är lika. De som istället 

menade att det var lättare att möta en manlig brukare förklarade detta med att det fanns risk 

för att rivalitet och avundsjuka skulle uppstå i mötet med en kvinnlig brukare. De trodde även 

att en manlig brukare hade lättare att öppna sig gentemot en kvinna då han inte behövde agera 

tuff.  

 Kvinnors inställning är att andra kvinnor ska man passa sig för. De är 

 konkurrans mellan kvinnor. Att vara kvinnlig socialsekreterare kan vara 

 provocerande för brukaren, man symboliserar ett liv som är långt ifrån deras och 

 kommer med råd (Frida). 
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 Många av de manliga brukarna vill ha en kvinnlig socialsekreterare, de menar 

 att de har lättare att tala med kvinnor. Jag tror att många av brukarna tycker att 

 de blir mjukare hanterade av kvinnliga socialsekreterare (Gunvor). 

Påståendet om att kvinnliga brukare kan känna sig provocerade av den kvinnliga 

socialarbetarens livssituation kan härledas till Mattssons (2005) forskningsresultat. Mattsson 

kommer fram till att då en kvinnlig brukare möter en kvinnlig socialsekreterare så blir 

socialsekreteraren en representation av den kvinnliga normen. Hon beskriver detta som att en 

skiljelinje dras mellan de båda kvinnorna (ibid). Att manliga brukare vill ha en kvinnlig 

socialsekreterare kan bero på de normativa kvinnliga personlighetsdragen som Connell (2002) 

beskriver, då kvinnor uppfattas som mer omvårdande, känslosamma och mjuka.  

5.8. Upplevelser om den hotfulle mannen 

På enheten där vi gjorde vår undersökning så framkom det att hot inte var något vanligt 

förekommande. Det visade sig att endast ett fåtal av socialsekreterarna vi intervjuade hade 

blivit hotade i tjänsten och då endast vid enstaka tillfälle. Vid de tillfällen då de känt sig 

hotade hade det både varit i kontakt med manliga och kvinnliga brukare. Däremot så var det 

fler socialsekretare som kände ett potentiellt hot från manliga brukare. Detta förklarades med 

att män är fysiskt starkare än vad kvinnor är.  

 Ja det kan jag väl, inte så ofta som då jag möter en man. Mannen är starkare och 

 kan vara rätt så verbal och skrika och gapa. Det kan även kvinnor förvisso men 

 jag har mer respekt för en man (Astrid) 

 Jag har haft situationer i rummet då jag suttigt med en kollega och haft en 

 kvinnlig brukare som varit jättearg och svurit och varit verbalt utåtagerande där 

 jag har kunnat få en lite puls, men inte lika hög puls som då jag varit med en 

 man i samma situation. Det är den fysiska styrkan där jag kanske har tänkt att 

 jag inte känt samma sak mot kvinnan (Jeanette). 

 Det ända jag skulle kunna tänka på om jag ska göra en skillnad så skulle det 

 vara om man får in ett ärende och ska träffa en person för första gången så 

 kanske jag inte tänker på det här med en hotfull situation om det är en kvinna 

 vilket jag gör om det är en man. Är det en man så blir man mer nyfiken på hur 

 han ser ut, hur stor han är samt om han är farlig (Jeanette). 

Socialsekreterarna beskriver de manliga brukarna som fysiskt starkare än de kvinnliga och 

detta är något som ses som hotfullt. Detta kan kopplas till Connells (1995) teori om synen på 

en man som aggressivare och mer impulsiv. Utifrån den fördomen är det mer troligt att en 
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man skulle kunna genomföra sina hot om våld. Tanken om mannen som mer aggressiv hade 

även påverkan på hur några av våra intervjupersoner förberedde sig inför ett möte med en 

man.  

5.9. Männen i hierarkin och kvinnorna på botten 

Det framkommer utifrån intervjuerna att kvinnor och män försörjer sig på olika sätt i 

missbruksvärlden. Enligt intervjupersonerna beskrivning så försörjer sig manliga missbrukare 

på ett mer differentierat sätt än kvinnor. Männen kan sysselsätta sig med exempelvis 

drogförsäljning, stölder, prostitution, rån etc., medans kvinnornas alternativ beskrivs som 

antingen att de blir försörjda av en man, prostitution och mindre brott. Att mannen hade fler 

försörjningsalternativ berodde enligt intervjuperson på vilken status mannen hade i 

missbruksvärlden. De som var på toppen av hierarkin var de som hade kontakter och stadigt 

inflöde av droger som kunde säljas vidare. Det fanns även män som var på botten och deras 

ända möjlighet till försörjning var att utföra vad intervjupersoner benämnde som vedervärdiga 

handlingar. Att kvinna hade färre försörjningsmöjligheter förklarades med att hon alltid var på 

botten av hierarkin. 

 Många kvinnor prostituerar sig för att försörja sig, sen kommer de i kontakt med 

 killar som de blir förtjusta och beroende av och måste då ställa upp på både det 

 ena och det andra (Astrid) 

 Det kan väl vara exempel om han har kontrollen över droger och säljer 

 drogerna. Även om de själva är i missbruk så har de ändå någon form av 

 kontroll över sitt liv. De har en viss maktposition mot de andra då de har ett 

 inflöde av pengar som de sen kan köpa nya droger för (Jeanette). 

 De på botten tror jag är de gamla missbrukarna som har ett stort behov av sin 

 dagliga dos, både män och kvinnor som måste begå ganska vedervärdiga saker 

 för att få sin drog. De där nere har inte lika mycket förmåga (Jeanette). 

Svensson (1996) beskriver samma försörjningsmönster mellan könen i sin avhandling. Detta 

kan återigen kopplas till att mannen är norm i missbruket. Han är alltid över kvinnan i 

hierarkin och styr både droger och pengar. Citatet ovan visar dock att det finns män som 

också är i botten av hierarkin och som är lika utsatta som kvinnorna. Tidigare framkom det att 

båda könen ägnade sig åt brott exempelvis stölder för att försörja sitt missbruk. En åsikt var 

att kvinnor inte lika ofta blev tagna för de brott de begick och detta förklarades med att de var 

listigare och mer planerande än männen.  
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 Jag upplever att kvinnorna är betydligt listigare än männen när det berättar om 

 det liv de lever. De är uppfinningsrika och ofta väldigt duktiga på stölder och 

 bedrägerier som aldrig upptäcks. Detta kan bero på att män mer agerar på 

 impuls och kvinnor mer planlägger vad de ska göra (Annika). 

Tanken om att mannen är mer impulsiv och kvinnan agerar på intuition kan direkt härledas till 

Connells (2002) beskrivning om samhällets syn på de två könen.  

5.10. Den normativa modersrollen  

Av intervjupersonerna framkommer det att både manliga och kvinnliga brukare betonar rollen 

som förälder som en viktig del av deras liv. Föräldrarollen är enligt socialsekreterarna en 

motivationsfaktor för brukarna i behandling då de antingen vill behålla eller återfå kontakten 

med sina barn.  

 Många kvinnor kanske vill göra behandling för att få tillbaka vårdnaden eller 

 kontakten med sina barn (Frida)      

 Det är en man som inte träffar sitt barn just nu och det påverkar honom mycket 

 för att han har haft bra kontakt med sitt barn innan (Camilla). 

Att båda könen betonar vikten av föräldraskapet kan tolkas som att det inte finns några 

skillnader i könens syn på sin föräldraroll. Detta är enligt Zimmerman (1987) en självklarhet 

då hans uppfattning är att det inte finns några direkta skillnader mellan könen. Det är inte det 

biologiska könet som avgör hur man ser på sin föräldraroll utan detta är individuellt. 

Det framkom däremot att kvinnans roll som moder påverkade hennes benägenhet att söka 

hjälp i större utsträckning än vad mannens roll som fader gjorde. Missbrukande mödrar 

uppfattades vänta längre med att söka hjälp och istället upprätthöll de en fasad om att allting 

var som det skulle. Förklaringen till detta var att mödrarna var rädda för att barnen skulle bli 

omhändertagna.  

 Många kvinnor kämpar hårdare för att upprätthålla en fasad än vad män gör, 

 dels för att många har vårdnaden av ett barn som de är rädda för att få 

 omhändertaget. Även för att de vet att många ser ner mer på en kvinna som 

 missbrukar än en man (Annika). 

Hilte & Laanemets (2000) beskriver modersrollen som både något motiverande och 

begränsande för den missbrukande kvinnan. De menar att synen på modern är att hon är den 
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primära omsorgsgivaren, när hon inte lever upp till normerna om moderskapet så får hon ta 

mycket kritik och blir stämplad som en dålig moder. Hon kan då känna stark skam och skuld. 

Det framkom att man i en del behandlingar lade större vikt vid kvinnans roll som moder än 

mannens roll som fader.  

 Det blir mycket fokus på att laga mat, ta hand om sin hälsa, prata relationer samt 

 föräldraskap (Annika).  

 Om man tänker just där jag är nu då så är det bara män, men många av dom har 

 ju barn och där tar man någonstans för givet att männen här inte, hur ska man 

 säga, att de inte ska vara en så stor del i barnens liv som kvinnan, man ser det 

 inte som konstigt så men de är ju faktiskt många av dem har ju barn. Hade det 

 varit kvinnor bara som bott här så hade man kanske fokuserat mer på umgänget 

 med barnet tror jag (Camilla).  

Citaten ovan visar en skillnad i synen på könen då det kommer till deras ansvar som föräldrar. 

Kvinnan som moder anses vara den omhändertagande och omvårdande och förväntas vara 

den primära omsorgsgivaren. Det finns inga liknande krav på den manliga föräldern (Connell 

2002). 

6. Slutdiskussion  

Vi kommer i detta kapitel diskutera våra forskningsfrågor utifrån vårt resultat samt analys. Vi 

ville först och främst undersöka hur kön skapas och beskrivs av de socialsekreterare som 

arbetar inom missbruksvården. Detta för att undersöka om kön hade någon påverkan på mötet 

mellan socialsekreterare och brukare.  

Det framkom i vår studie att kön kan ha en påverkan på mötet då det kom till 

socialsekreterarens syn på brukarens livssituation och bedömning av denna. 

Intervjupersonerna tillskrev de båda könen olika egenskaper samt förutsättningar. 

Intervjupersonernas syn kunde ofta utgå från samma bild av kvinnor och män som finns i 

samhället i stort, det vill säga utifrån normer och förväntningar om hur kvinnor och män 

fungerar. 
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Vår forskning visar att intervjupersonerna anser att mannen kan ha många roller i missbruket. 

Socialsekreterarna kunde beskriva honom som allt från dominerande och förtryckande till den 

utsatta och blyge mannen. Denna beskrivning gjorde att hans position i hierarkin kunde skifta 

från att vara i toppen till att vara på botten. De män som var i toppen av hierarkin kunde vara 

de som hade god tillgång till både droger och pengar, och de som var i botten kunde vara de 

äldre missbrukarna som var beroende av en hög dos narkotika varje dag. Vi anses att detta 

visar på att mannen uppfattas som mer kapabel än kvinnan att klara sig i ett missbruk. Enligt 

oss kan detta leda till att den manliga missbrukaren uppfattas som mer ansvarig för sitt 

missbruk och inte i lika stor utsträckning ifrågasätts. Resultatet av vår forskning visar även på 

att det finns en uppfattning hos vissa socialsekreterare att män inte i lika stor utsträckning som 

kvinnor är utsatta då de missbrukar. Då flera av socialsekreterarna beskriver den manliga 

brukaren som mindre utsatt så frågar vi oss hur mäter man utsatthet?       

Kvinnans roll i missbruksvärlden beskrevs som mindre varierande än mannens. Hon hamnade 

alltid på botten av hierarkin i socialsekreterarnas beskrivning. Hon var enligt många 

socialsekreterare beroende av männen och ansågs ofta fara illa i relationer till dem. Den 

missbrukande kvinnan ansågs även vara mer känslomässig och psykiskt skörare. Vår 

uppfattning utifrån resultatet är att kvinnans roll som förälder uppmärksammades mer än vad 

mannens roll som förälder gjorde. Kvinnan beskrivs av socialsekreteraren som ett offer för 

missbruket då hon anses vara mer känslomässig och skör. Kvinnans missbrukssituation 

gjordes mer komplex än mannens och det är oftast inte kvinnans missbruk som kommer i 

fokus då hennes livssituation tolkas. Vi ser en brist i att göra kvinnliga missbrukare till offer 

då detta kan ses som att man tar ifrån dem deras självständighet, deras ansvar för missbruket 

samt för sina liv.     

Då socialsekreterarna diskuterade könen så gjordes de till motpoler. Vår tolkning av 

skapandet av kön är att kvinnan inte i lika stor utsträckning som mannen hör hemma i 

missbruksvärlden, hon blir mer ett offer för omständigheter som försatt henne i missbruk. 

Detta kan härledas till tidigare redovisade tankar om att kvinnan börjar missbruka då hon går 

in i en relation med en missbrukande man. Uppfattningen om att kvinnan inte hörde hemma i 

missbruksvärlden kan även knytas till beskrivningen av kvinnan som mjuk och känslosam 

samtidigt som missbruksvärlden anses hård och tuff. Beskrivningen av den missbrukande 

kvinnans egenskaper passar dåligt ihop med synen på missbruksvärlden. Socialsekreterarnas 
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uppfattning om den manliga brukarens egenskaper stämmer i större utsträckning överrens 

med deras tolkning av missbruksvärlden. Utifrån socialsekreterarnas beskrivning av 

missbruksvärlden och könen så blir mannen i större utsträckning norm och kvinnans ses som 

något avvikande. 

Våra resultat visar på att det kan finnas skillnader då socialsekreteraren beskriver och skapar 

det genus hon möter, skillnaderna kan förknippas med en normativ syn på deras respektive 

kön. På behandlingshem som riktade sig till kvinnor framkom det utifrån socialsekreterarnas 

svar att det fokuserades mer på känslor, relationer, kvinnorollen samt på föräldraskap. Dessa 

teman kan vara starkt förenliga med synen på det kvinnliga genuset. På de behandlingar som 

fanns för män så låg fokus enligt socialsekreterarna på kriminalitet, fritidsintressen och 

mindre på känslor samt föräldraskap. Detta kan vi tolka som att en del behandlingar är 

uppbyggda runt normativa uppfattningar om könen. Behandlingarna kan tänkas återspegla en 

samhällelig syn på manligt och kvinnligt och behandlingarna kan därmed upprätthålla den 

rådande genusordningen. Utbudet av behandlingar är enligt socialsekreterarna större för män 

än för kvinnor. Detta kan vi se som ännu indikator på att männen är normgivande i missbruk 

och att kvinnan ses som avvikande. 

I mötet mellan socialsekreteraren och brukaren så kan brukarens kön utifrån våra resultat få 

en betydelse. Socialsekreterarna hade dock delade meningar om vilket av könen som hade 

lättare att öppna sig för den kvinnliga socialsekreteraren. I de fallen då en manlig brukare 

mötte en kvinnlig socialsekreterare så ansåg en del att mannen hade lättare att öppna upp sig 

och slappna av än om brukaren hade träffat en manlig socialsekreterare. Vi gör tolkningen att 

den manliga brukaren likt socialsekreteraren kan ha en normativ föreställning om könen där 

han möjligtvis upplever en kvinna som mer omvårdande, förstående och känslosam. Något 

som resultatet visar är att intervjupersonerna var mer vaksamma då de skulle möta en manlig 

brukare. Ett möte med en manlig brukare kunde ses som mer potentiellt hotfull än om de 

skulle träffa en kvinnlig brukare. Detta förklarades med att mannen var fysiskt starkare. Vi 

kan båda förstå och ifrågasätta socialsekreterarnas uppfattning om den potentiellt farligare 

mannen. Vi tänker oss att kvinnor i lika stor utsträckning kan vara ett hot, både då hon kan 

vara rent fysiskt stark men även vara beväpnad.     
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Utifrån vår studie som visar på att det kan finns en skillnad i de intervjuade 

socialsekreterarnas syn på de olika könen i missbruksvården så ställer vi oss frågan vad detta 

får för påverkan på den enskilde brukaren. Kan det vara så att klienten måste anpassa sig till 

synen på dennes kön för att det ska bli ett bra möte? Är behandlingarna bara effektiva för ett 

fåtal könsstereotyper? Vart går den missbrukande mannen som gillar att baka eller kvinnan 

som är intresserad av sport och träning? Studien visar att missbruksvård som beskrivits i 

undersökningen tenderar att förstå sina klienter utifrån deras kön. Socialsekreterarnas tankar 

om könen kan förstås med att de är en del av socialförvaltningen som i sin tur representerar 

samhället. Då de representerar samhället så kan det vara så att de är präglade av samhällets 

normer och tankar angående kön. 
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Bilaga  

Intervjuguide 
Presentation av intervjuperson 

- Hur länge har du jobbat inom denna enhet?  

- Har du några andra erfarenheter inom missbruksvården? 

- Vad har du för arbetsuppgifter på denna enhet? 

 

Allmänt organisation 

- Hur många jobbar inom denna enhet? 

- Hur ser könsfördelningen i personalgruppen ut? Vad tänker du om detta? 

- Hur könsfördelningen ut bland de högra uppsatta i organisationen? Vad tänker du om det? 

- Hur ser könsfördelningen ut bland klienter? Vad tänker du om det? 

- Diskuteras det någonsin köns/genusfrågor inom organisationen? vad diskuteras m.m 

 

Kön och genus: Skillnader kvinnligt samt manligt 

- Kan man säga att det finns några skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk? i så fall 

vilka? konsumtionsmönster? (rapport missbruk) 

- Vad beror dessa skillnader på? Biologiska eller konstruerade? 

- Tror du att det finns olika orsaker till att män och kvinnor börjar missbruka? Kan du 

beskriva? Får de olika behandling då de anses ha olika missbruk? 

- Om det är så : Vilket kön är mest benäget att påbörja en behandling utifrån dina 

erfarenheter? Vad beror detta på? 

- Finns det skillnader i behandling av män och kvinnor(I behandling)? 

- Finns det olika interventioner för män och kvinnor och hur skiljer sig dessa åt? 

- Finns det skillnader i manliga och kvinnliga brukares inställning till socialtjänsten? 

- Är det fler män än kvinnor som blir omhändertagna jml LVM? 

 

Kvinnan 

- Hur skulle du beskriva kvinnorollen inom missbruksvärlden utifrån din erfarenhet,, hur ser 

den typiska kvinnliga missbrukaren ut? personlighetsdrag, psyke, försörjning . 

- Tror du att det underlättar för den kvinnliga brukaren att möta en kvinnlig socialsekreterare? 

(istället för en manlig soc sek, i så fall varför?) 

- Hur känns det som socialsekreterare att möta en kvinnlig brukare?  

- Känner du dig någonsin hotad av dina kvinnliga brukare? erfarenheter av det? 

- Har många av dina kvinnliga klienter har barn? Hur påverkar detta missbruket, behandlingen 

och relationen till socialtjänsten?  

- Hur se den kvinnliga brukarens relation till män ser ut? förhållande 

 

Mannen 

- Hur ser den manliga rollen ut inom missbruksvärlden? Hur ser den typiska manliga 

missbrukaren ut? personlighetsdrag, psyke, försörjning,   

- Ser du några fördelar eller nackdelar då en manlig missbrukare möter en kvinnlig 

socialsekreterare.  

- Hur är det som kvinnlig socialsekreterare att möta en manlig brukare?  

- Känner du dig någonsin hotad av dina manliga brukare? erfarenheter av det? 

- Hur många av dina manliga klienter har barn? Hur påverkar detta behandlingen? 

- Hur anser du att den manliga brukarens relation till kvinnor ser ut? förhållande 
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Mötet brukare och socialtjänst 

- Bemöts män och kvinnor lika när de kommer till socialtjänsten ? om inte, varför inte?, 

skillnader. 

- Känner du att det är lättare att relatera till det ena könet? vilket av dom och varför? 

- Hur ser du på makt i mötet, vilken makt anser du att du har? 

- Hur upplever du att brukarna ser på sin beroendeställning till dig och skiljer det sig mellan 

könen? 

- Tror du att män har svårare att be om hjälp än kvinnor?  

- Skiljer sig interventioner åt för kvinnor och män? på vilket sätt? 

- Hur ser du på manligt och kvinnligt i mötet med manliga klienter och dig som kvinna? 

- Tror du att brukaren anpassar sig i mötet med dig för att leva upp till förväntningar på 

honom för att lättare få hjälp? 


