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Abstract 
Studien har för avsikt att finna gemensamma faktorer som finns hos missbrukande 
kvinnor och därigenom få en uppfattning om vad man bör tänka på med kvinnor i 
behandling.  Undersökningen visar både internationellt och nationellt att 
missbrukande kvinnors utsatthet är procentuellt stor då det gäller misshandel, 
sexuella övergrepp och prostitution i jämförelse med mannen. Ekonomisk 
fattigdom, i kombination av barnmisshandel och försummelse, drogmissbruk och 
uppförandestörning kan resultera i posttraumatiskt stressyndrom, det är därför 
viktigt att behandla underliggande problem relaterad till barnmisshandel, vilket 
bör ingå i missbruksbehandling för kvinnor. Uppsatsen tar upp 
missbruksproblematikens komplexitet utifrån bakgrundsfaktorer, etniska, genus 
och socioekonomiska perspektiv. Ekonomiska svårigheter kan vara en bidragande 
orsak till försämrad fysisk, psykologisk och kognitiv funktion.  
Sammantaget visar studien att 93% av kvinnorna har växt upp under svåra 
missförhållanden. Kvinnor utsatta för misshandel och/eller sexuella övergrepp 
uppgick till 63%  och det var 15% som prostituerat sig. Undersökningen visar att 
personal från behandlingshem anser att det finns stora skillnader mellan könsroller 
i missbrukskulturen och att vissa behandlingsgrupper bör vara könsseparerade. 
Den sista delen av studien är en halvstrukturerad intervju med en kvinna, vars 
erfarenhet belyser verkligheten inifrån en missbrukares vardag.  

 

Nyckelord: prostitution, missbruk, misshandel, könsdifferentiering, sexuella övergrepp 
och kulturella aspekter 
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Inledning 
 

        Undersökningen har fokuserat sig på vilka faktorer som är viktiga att tänka på för att 

missbrukande kvinnor ska få den mest effektiva missbruksbehandlingen. Vad skiljer sig 

mellan kvinnor och män och på vilket sätt är kvinnor mer utsatta än män. Genusperspektivet 

är ett område som berörs för att få insikt i eventuella stereotypa uppfattningar om 

missbrukande kvinnor och män. 

       För att finna belägg för faktorer som man bör ha i åtanke när man arbetar med 

missbrukande kvinnor har studien utgått från patientutredningar som är genomförda av 

legitimerad psykolog på ett utrednings- och behandlingshem för dubbeldiagnos klienter.       

Studien visar att det finns bakgrundsfaktorer såsom sexuella övergrepp, misshandel och 

prostitution som man bör beakta i behandling med missbrukande kvinnor. Därtill är det inte 

ett påstående som innebär att alla som blivit utnyttjade som barn eller misshandlade slutar 

som missbrukare eller att alla som missbrukar har prostituerat sig. 

       Som missbrukare i behandling är det primära själva missbruket, men frågan är varför 

individen började missbruka. Missbruksproblematiken behöver inte ha uppstått på grund av 

barndomshändelser utan kan ha uppkommit som en självmedicinering för dåligt mående. 

Denna problematik urskiljer studien genom att ta upp kulturella aspekter i egenskap av 

invandring och socioekonomiska perspektiv. Missbruket kan vara en kombination utav andra 

diagnoser såsom psykiatriska sjukdomar och/eller personlighetstörningar.    

Dubbeldiagnosproblematiken tas upp med utgångspunkt i personlighetstörningarna borderline 

personlighetsstörning (BPD) och antisocialpersonlighetsstörning (ASPD). Dessa 

personlighetsstörningar brukar kopplas ihop med genus, kvinna (BPD) kontra man (ASPD), 

vilket är anledningen till att de berörs i uppsatsen. Dubbeldiagnosproblematiken, missbruk i 

kombination med psykiatriska problem, är så ofantlig mycket större än två 

personlighetsstörningar, vilket inte uppmärksammas i denna studie. 

Litteratur och forskningsöversikt 

       De översikter som publicerats om kvinnor med alkoholproblem ger nästintill inget stöd 

för att köndifferentierad behandling skulle ge bättre resultat än behandling med både män och 

kvinnor (Beglund et al., 2000). Däremot visar sig behandling något mer effektivt om man 

inkluderar behandling av problem som är mer vanligt hos kvinnor, vilket är oberoende av 

könsblandad eller samkönad behandlingshem Mycket är outforskat och forskningen har sina 

brister, (Trulsson, K. & Segraeus, V. 2008) det finns bara ett fåtal randomiserade 

kontrollerade studier när det gäller könsdifferentierad behandling. Sammanfattningsvis visar 
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studierna ingen signifikant skillnad mellan kvinnor i blandad behandling, med specifik 

kvinnobehandling, med undantag för den svenska EWA- studien från 1989 (Scheffel Birath & 

Borg, 2011) som har visat bättre resultat gällande såväl missbruk som socialanpassning än 

den kontrollgrupp som behandlats utanför projektet (Beglund, Andréasson, Bergmark, 

Blomqvist, Lindström, Oscarsson et al., 2000). Enligt Lena Dahlgren, som var en av de 

drivande för öppnandet av EWA kliniken (Early Treatment of Women with Alcohol 

Addiction) 1981 vid Karolinska sjukhuset, berodde de goda resultaten i Ewa-studien 

förmodligen på de långa behandlingstiderna (Hasselgren, 2011). Ett randomiserat och 

kontrollerat experiment, med långsiktigt uppföljningsregister visade en signifikant lägre 

dödlighet hos experimentgruppen (EWA – behandling för kvinnor med alkoholmissbruk) i 

jämförelse med kontrollgruppen (TAU – könsblandad behandling). Skillnad kvarstod 

nästintill i 20 år efter påbörjat behandling. I varje grupp fanns 100 deltagare, och ingen hade 

genomgått någon behandling tidigare. EWA gruppen hade ett mer omfattande 

missbruksprogram, fler läkare och psykologer än TAU gruppen, vilket gör det svårt att veta 

om det var själva programmet eller könsdifferentieringen som var anledningen till den goda 

effekten i EWA – gruppen (Gjestad, Franck, Lindberg & Haver, 2011).  

       En studie från Sverige som bygger på 14000 ASI intervjuer med klienter från 50 olika 

missbruksenheter, visar att den dominerande problemdrogen är alkohol (57%), narkotika 

(37%), både narkotika och alkohol (6%). Undersökningen visar ingen nämnvärd skillnad 

mellan män och kvinnor i detta avseende. Däremot är det vanligare att män får behandling för 

alkoholmissbruk och kvinnor för psykiska besvär. Trots differensen av behandling mellan 

könen motsvarar det inte skillnaden i upplevda besvär mellan könen. Detta skulle kunna bero 

på att det är lättare för män att få missbruksbehandling eller att de har benägenhet att söka 

vård för alkoholmissbruk, till skillnad från kvinnor som verkar ha lättare att få behandling 

eller söker mer vård inom psykiatrin i jämförelse med män (Armelius & Armelius, 2011). 

ASI,  Addiction Severity Index, är en intervju som används för bedömning och kartläggning 

av resurser och problem för personer med missbruksproblem (IMS, 2007). 

Kulturella aspekter 

        I en studie som undersöker etniska och socioekonomiska riskfaktorer relaterad till 

olagligt drogmissbruk hos andragenerations invandrare i Sverige, visar att andragenerations 

immigranter och adoptivbarn ligger i en högriskzon för olaglig drog missbruk i Sverige. En 

viktig förklaring till denna höga risk bland andragenerationsinvandrare kan förklaras genom 

den socioekonomiska levnadsstandarden och minoritetsstatus (Hjern, 2006).  I Europa 

identifiera man konsekvent en sammankoppling mellan demografisk och socioekonomiska 
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faktorer och rapportering av alkohol relaterade ogynnsamma konsekvenser (Kuendig, Plant, 

A., Plant, L., Kuntsche, Miller, Gmel, Ahlström, Bergmark, Ólafsdóttir, Elekes, Csemy & 

Knibbe, 2008) vilket innebär att ökande arbetslöshet bland invandrar kan resultera i en 

framtida ökning av missbrukare bland andragenerations immigranter. Om man bortser från 

socioekonomiska faktorer är det de adopterade ungdomar som ligger i den största riskzonen 

då det handlar om sjukhusvistelse på grund av droganvändning (Hjern, 2006). 

        Det finns stora kulturella variationer i mönstret mellan män och kvinnors alkohol 

användning och dryckbeteendet, vilket fortsätter vara väsentligt och finns i alla kulturers 

undersökningar (Holmila & Raitasalo, 2005). Unga män vars föräldrar är födda i 

Mellanöstern eller andra icke Europeiska länder visar en signifikant högre risk att använda 

droger i jämförelse med unga kvinnor från dessa områden. Sammantaget av Sveriges 

befolknings sjukhusintag som är relaterad till droganvändning uppgår till 0.55% män och 

0,32% kvinnor. De flesta av dessa är afrikanska män och minoriteten är kvinnor från 

mellanöstern (Hjern, 2006).  

Genusperspektiv  

      Det som anses typiskt för en man eller en kvinna blir ofta stereotypa beskrivningar vars 

konsekvenser kan innebära att man är mer benägen att beskriva skillnader mellan könen än 

eventuella likheter (Scheffel Birath & Borg, 2011). Trots vissa likheter mellan manligt och 

kvinnligt missbruk, är det skillnaderna mellan män och kvinnor som är övervägande enligt en 

genomgång beträffande kvinnor och mäns missbruk (Trulsson & Segraeus, 2008). Bland 

annat är alkoholmissbruk mer stigmatiserande för kvinnan eftersom omgivningen har en mer 

fördömande och negativ attityd jämfört med mannens missbruk, (Berglund et al., 2000) vilket 

kan innebära att kvinnor hamnar i konflikt mellan samhällets könsidentifierade värderingar 

och deras eget beteende (Wilde, 2005).  

        Psykologiska och sociala studier visar att kvinnor och män har olika behov, anledningar 

och motivation i relation till alkohol. I en finsk undersökning om dryckesvanor berättar 

kvinnor att deras drickande hjälpte dem ordna upp interpersonella problem hemma och på 

arbetsplatsen, att de kände större optimism i fråga om livet och att de kunde uttrycka deras 

känslor bättre. Män anser att drickandet hjälpte dem bli roligare, vitsigare och att de vågade 

närma sig kvinnor. Männen tenderar att percipiera mer hedonistiska fördelar och kvinnorna 

percipierar mer funktionella vinster och rapporterar ett mer obekymrad beteende i 

dryckessituationer (Holmila & Raitasalo, 2005).  

       I förhållande till idealbilden i samhället om kvinnan som nykter, kontrollerad och som 

den sammanhängande länken mellan hem och familj utgör den missbrukande kvinnan en 



 

6 

 

motbild. De förknippas med sexuellt lösaktighet och ”dålig mamma”, vilket bidrar till skam, 

skuld och svag självkänsla (Trulsson & Segraeus, 2008).  Många män bär en bild av att man 

som man ska vara stor, stark och inte visa känslor, att de ska sätta sig i respekt och vara 

beredda att slåss för sin plats i hierarkin. Dessutom finns ett stort förakt mot kvinnor, svaghet 

och homosexualitet bland unga män i missbruksmiljöer (Laanemets & Kristiansen, 2008) och 

bland de yngre manliga heroinisterna finns ett starkt förakt gentemot de prostituerade 

kvinnorna. ”jag tänker fan inte på dom som brudar. Jävla fittor och horor är dom rätt av.” 

(Svensson, 2005, s.120). 

       Enligt Tuchman visar missbrukande kvinnor en högre grad av ätstörningsproblematik i 

jämförelse med missbrukande män (Tuchman, 2011). Detta kan bero på att män och kvinnors 

copingstrategier skiljer sig åt i hantering av psykiska påfrestningar. Kvinnor brukar 

internalisera deras trauma, vilket kan resultera i självdestruktiva beteenden och männen 

externaliserar genom våld och kriminalitet. Detta innebär enligt Wilde att män och kvinnor 

har olika behandlingsbehov och bör därför tillmötesgås på olika sätt i behandlingen. Däremot 

ska man inte förglömma att det finns många faktorer i egenskap av socioekonomisk status, 

social- och kulturell bakgrund som är väsentliga faktorer i behandlingsfasen (Wilde, 2005). I 

psykosociala toxiska miljöer förekommer ofta försummad barndom, ofredande och inslag av 

normgivande våld. Låginkomsttagare och marginaliserade hemmafruar är speciellt sårbara för 

låg självkänsla, fattig självförverkligande, ogynnsam hälsa och psykisk ohälsa. Studier visar 

att ihållande ekonomiska svårigheter kan vara bidragande orsak till försämrad fysisk, 

psykologisk och kognitiv funktion (Belcher & Herr, 2005). 

Behandling 

       Könsdifferentierad behandling har i Sverige haft störst genomslag inom SiS (Statens 

institutions Styrelse, som är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och 

behandling). Anledningen har varit att undvika kärleks- och sexuella förhållanden mellan 

könen och minska risken för att manliga klienter ska förgripa sig på de kvinnliga klienterna 

(Scheffel Birath & Borg, 2011). I en intervjustudie om kvinnors behandlingserfarenheter 

framkom det att kvinnor ofta upplevde att det fanns sexuella trakasserier i könsblandade 

behandlingar. Förutom rädslan för sexuella trakasserier är rädslan att förlora vårdnaden, 

bristen på barnomsorg och brist på insatser för gravida, hinder som stoppar kvinnan i att söka 

sig till behandling (Trulsson & Segraeus, 2008; Tuchman, 2010).  

       Personal på tre SiS institutioner svarar genomgående att kvinnor och män har olika behov 

av vård och att de bör vårdas separat (Laanemets & Kristiansen, 2008). Könsblandad 

behandling kan anses som problematisk på flera sätt. Tjejer vill gärna bli bekräftade utav 
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killar och eftersom man är väldigt skör och känslig i behandling är det lätt att strunta i sina 

problem och istället gå in i en relation, vilket stör kvinnornas möjligheter att koncentrera sig 

på sig själv och de problem de har att bearbeta (Holmberg et al., 2005).  

       Institutioner specialinriktade på kvinnor arbetar i grupper där teman kring relationer och 

våld tas upp (Holmberg et al., 2005) och behandlingen ger utrymme för att fritt kunna ge 

uttryck för sina behov och erfarenheter (Trulsson & Segraeus, 2008; Scheffel Birath & Borg, 

2011). Kvinnor känner ofta mer skuld och skam för sitt missbruk, lider oftare av depressioner 

och har många gånger ett läkemedelsmissbruk i kombination med alkoholen vilket skiljer sig 

från mannen. (Agerberg, 2004). Behandlingen bör också bearbeta trauman efter psykiska, 

fysiska och sexuella övergrepp (Trulsson & Segraeus, 2008). 

       Det finns en stor undersökning som tyder på att erfarenhet utav sexuella övergrepp och 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är klinisk relevanta då man behandlar klienter med 

missbruksproblem. Evidens indikerar att sexuella övergrepp är mer utbredd bland 

missbrukande kvinnor än i den övriga befolkningen, och är en riskfaktor för en fortsatt 

storkonsumtion av alkohol. PTSD involverar en konstellation av obehagliga symtom såsom 

mardrömmar, ihärdiga återupplevelse av händelser, allmän känslolöst engagemang, 

undvikande och ökad rädsla och ångest arousal. Dessa symtom kan temporärt avledas med 

hjälp av alkohol och andra droger som producerar avkoppling, eufori, minnesförlust och ger 

en drömlös sömn – ortosömn (Pilar, Sanjuan, Langenbucher & Labouvie, 2009). 

      Kvinnor som slutar med prostitution kan behöva stöd i att emotionellt och kognitivt skapa 

en förståelse för sina erfarenheter i prostitutionslivet. De bör också finna strategier för att 

hantera den skam som är förknippad med prostitutionsrollen och lära sig hantera intima och 

nära relationer (Laanemets, 2007). Många prostituerade kvinnor från fattiga stadsdelar i USA 

har obehagliga erfarenheter av våldtäkter, hemlöshet och våldsamma händelser, vilket 

framkallar psykologisk utmattning.  Ihållande ekonomisk fattigdom, i kombination av 

barnmisshandel och försummelse, drogmissbruk och uppförandestörning kan resultera i 

posttraumatiskt stressyndrom (Belcher & Herr, 2005). Det är därför oerhört viktigt att kvinnan 

erbjuds ett aktivt omhändertagande just då hon råkat ut för någon form av kris, kommer 

hjälpen senare är risken stor att hon inte längre är mottaglig (Holmberg et.al., 2005). 

       Det framgår inte att effektiviteten skulle vara större hos genusspecifik behandling i 

jämförelse med könsblandad behandling som har genussensitiva inslag, såsom föräldraroll, 

relationer, sexualitet, kroppsuppfattning och psykiska problem, vilket är bra 

behandlingsgrupper för kvinnor. Enligt kvinnor är individuella inslag med möjlighet att få en 

nära relation, bearbeta trauman, väninneskap i grupp med fokusering på stöd i föräldrarollen 
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och i relationen till sina barn, centrala inslag som är grundförutsättning för ökad 

självförtroende och trygghet (Trulsson & Segraeus, 2008).  

Sexuella övergrepp och våld  

       Ett stort antal retrospektiva undersökningar har konsekvent dokumenterat en korrelation 

mellan fysisk misshandel i barndomen och missbruk som vuxen (Dunlap, Golub, Johnson & 

Benoit, 2009). I en undersökning från USA fann man signifikanta association mellan 

misshandel eller sexuellt övergrepp i barndomen och framtida alkoholkonsumtion (Lown, 

Nayak, Korcha & Greenfield, 2011). Evidens indikerar att sexuella övergrepp är mer utbredd 

bland missbrukande kvinnor än i den övriga befolkningen och en stor undersökning tyder på 

att erfarenhet utav sexuella övergrepp och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är klinisk 

relevanta då man behandlar klienter med missbruksproblem (Pilar, Sanjuan, Langenbucher & 

Labouvie, 2009). Resultaten poängterar behovet i att behandla underliggande problem 

relaterad till barnmisshandel och bör ingå i missbruksbehandling för kvinnor (Lown, Nayak, 

Korcha & Greenfield, 2011).  

       Rapporter från tidigare öppenvårdsteam för drogproblem, ”Qvinnoteamet” i Stockholm 

visade en hög förekomst av psykisk och/eller fysisk misshandel och sexuella övergrepp såväl 

under kvinnornas uppväxt som i det vuxna livet. 10 av 44 (23%) kvinnor över 35 år, vars 

huvuddrog var alkohol och tabletter, uppgav att de utsatts för sexuella övergrepp i unga år. 

Kvinnor under 35 år, där även narkotika förekom, hade sammanlagt 10 av 15 (67%) kvinnor 

varit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld och sexuella övergrepp (Johansson & Wirbing, 

2005). I årsrapport DOK 00 (SiS 3/01) redovisas data för 661 utav 1070 kvinnor på samtliga 

SiS institutioner. Denna visar att det är 50% som har en tung social bakgrund med missbruk 

och/eller psykiska problem och två av tre kvinnor har utsatts för sexuella eller andra 

övergrepp (Fridell, Billsten, Jansson & Amylon, 2009). 

       Kvinnor bagatelliserar alltid det våld de utsätts för oberoende om de missbrukar eller inte. 

Skillnaden är att missbrukande kvinnors möjlighet för stöd och behandling i kvinnoseparata 

grupper är ett fåtal. Kvinnojourer tar inte emot missbrukande kvinnor och en misshandlad 

missbrukande kvinna ses av samhället som missbrukare och inte som en misshandlad kvinna. 

Våld tillhör normaliteten bland missbrukare och det är inte bara män som utsätter kvinnor för 

våld utan även kvinnor. Våldtäkter är inget ovanligt så trots pojkvännens slag och sexuella 

övergrepp föredrar kvinnan att stanna kvar i relationen för att slippa bli ett ”lovligt byte” för 

många män. (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson 2005). 

       Även i samkönade relationer förekommer sexualiserat våld, hot och/eller misshandel som 

kan bidra till missbruk och beroende. I USA finns erfarenhet som visar att våld och sexuella 
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övergrepp i samkönade relationer är lika vanliga som i heterosexuella förhållanden 

(Johansson & Wirbing, 2005).  

      I en undersökning bland kvinnor som varit aktuella inom missbrukarvården framkom det 

att 94%  någon gång i vuxen ålder blivit utsatt för våld och övergrepp, och 40% hade blivit 

utsatt för sexuellt våld. Det handlar inte om enstaka tillfällen utan om upprepad utsatthet. 

(Laanemets, 2007). Utsatta kvinnor har lätt för att känna skuld- och skamkänslor och tar som 

regel på sig skulden för det inträffade, (Holmberg et al., 2005) de är ”multiutsatta” för fysiska, 

psykiska och sexuella övergrepp, och det är inget ovanligt att man utsätts av våld från kunder 

om man är involverad i prostitution, och i vissa fall även från professionella yrkesgrupper 

(Laanemets, 2007). 

Prostitution 

       En undersökning från USA visar att kvinnor med låg inkomst byter sexuella tjänster i 

utbyte mot pengar, mat, skydd och droger. Det finns många faktorer som medverkar till 

kvinnans prostitution såsom att vara ung och leva i en stad med hög fattigdom, negativt 

inflytande från föräldrar, psykiska sjukdomar, droger, hemlöshet och exploatering. Våld, 

hopplöshet, exploatering, ständig kris och genomträngande brist på resurser är normalitet för 

fattiga kvinnor som gatuprostituerar (Belcher & Herr, 2005). Beslutet att välja prostitution 

bland Malmös heroinister underlättas av det normsystem som finns i heroinvärlden, där 

prostitution anses som lättförtjänta pengar för kvinnan utan risk för fängelsestraff. Heroin tar 

bort alla känslor, dödar sexualiteten och är en kostnadskrävande drog, vilket tvingar 

kvinnorna att bortse från det hälsomässiga, sociala och psykologiska pris som prostitution 

innebär (Svensson 2005). För många kvinnor blir prostitution den vanligaste 

missbruksförsörjningen, bland LVM-kvinnorna från Lunden hade 39% av kvinnorna 

prostituerat sig (Jansson, 2010). På en vårdavdelning, var det 24 av 25 heroinister som blivit 

sexuellt utnyttjade under barndomen och som nu försörjde sig genom prostitution (Johansson 

& Wirbing, 2005). Osäkerheten är stor då det gäller dold prostitution, såsom att sälja sex mot 

droger till manliga missbrukande bekanta eller deras vänner (Jansson, 2010).  

Missbruk och psykiatri 

       Dubbeldiagnosproblematiken som innebär bekräftad psykisk sjukdom/störning och 

alkohol/drog missbruk finns framförallt inom två gruppindelningar. Den ena är att psykisk 

sjukdom/störning föregår missbruket, och den andra är att missbruk föregår psykisk 

sjukdom/störning (Rimpler, 2005). En studie från Sverige visar att dubbeldiagnos såsom 

psykisk- och beteendestörningar på grund av användning av droger och andra psykoaktiva 

ämnen, är vanligast bland adoptivbarn, västeuropéer och blandade grupper (Hjern, 2004).  
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       Dubbeldiagnosproblematik är inget ovanligt hos missbrukare och huvudmännen inom 

psykiatrin och socialtjänsten ska samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för psykiskt sjuka 

missbrukare. Svårigheterna är att man har svårt för att acceptera en behandling inom 

psykiatrin då man anser att det primära är missbruket, vilket innebär att man lägger över 

ansvaret på socialtjänsten som har hand om missbrukare. Inom socialtjänsten finns det väldigt 

lite kunskaper om psykiska störningar, och en misstro mot psykiatriska diagnoser. (Jansson, 

2010). SIS forskningsrapport (2009) visar att det bland drogmissbrukare finns 50-90% som 

har en personlighetsstörning, 30-60% har depressions- och ångest- tillstånd och 15-20% har 

psykosstörningar (Fridell et al., 2009). Hos narkotikamissbrukare är personlighetsstörning den 

vanligaste diagnosen, men man har på senare år börjat uppmärksamma ADHD-problematik, 

detaljkunskaper om psykiska sjukdomstillstånd och begåvningshandikapp. (Fridell et al., 

2009). Enligt Agneta Örjehagen är de flesta psykiatriska diagnoser vanligare bland 

missbrukande kvinnor än bland män (Agerberg, 2004). 

       Personlighetsstörningar är störningar av personlighetens utveckling som speglar sig i 

individens livsstil, hur personen ser på sig själv, hur de relaterar till sin omgivning och i deras 

impulskontroll (Ottosson, 2004). Personlighetstörningar delas in i tre kluster enligt DSM IV 

(Jansson, 2010). DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders som ger allmän 

diagnostiska kriterier för att fastställa en diagnos (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2006). 

Antisocialpersonlighetsstörning och borderline personlighetsstörning är två av fyra som ingår 

i kluster B (de dramatiska, emotionella eller impulsiva störningarna) och är de vanligaste 

psykiska störningar då det gäller drogberoende personer (Jansson, 2010). Till stor del bygger 

kunskapen om sociala och psykologiska faktorer för personlighetsutvecklingen på 

erfarenheter från drogkulturens missbrukare, som ofta har instabila och antisociala 

personlighetsstörningar (Ottosson, 2004).  

       Antisocialpersonlighetsstörning är en ren beteendediagnos som innebär att den antisociala 

kan visa grova avvikelser mot samhällets normer men ändå uppträda ansvarsfullt gentemot 

sina närmaste (Jansson, 2010). Den antisociala störningen visar sig redan i tidig ålder och de 

sociala problemen fortsätter upp i vuxen ålder och ” en stor del av rättspsykiatriska 

undersökta har antisocial personlighetsstörning” (Ottosson, 2004, s.491). De anpassar sig bäst 

inom vården som inte ställer höga krav och har efter en tid svårt att inordna sig disciplinen. 

Många med antisocial personlighetsstörning finns inom missbruksvården (Ottosson, 2004) 

och av alla vuxna män i Stockholm beräknas 5 procent ha en tydlig antisocial problematik och 

motsvarande för kvinnor beräknas till 0,5 procent. Denna grupp av personer begår en 

majoritet av alla brott som begås i Stockholm (Scheffel Birath & Borg, 2011). I ett 
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slumpmässigt urval från 11 LVM-hem, (n=54) hade ca.50% av klienterna en antisocial 

personlighetsstörning, vilket även liknar profilen på behandlingshem utanför tvångsvården 

(Jansson, 2010). Tunga narkotika missbrukare med diagnosen antisocial personlighetsstörning 

har fler fängelsedomar, är mer bidragsberoende och har färre perioder utan missbruk än dem 

utan antisocial personlighetsstörning. Antisocial personlighetsstörning dominerar i material 

där män ingår och kvinnor har oftare borderline personlighetsstörning (Fridell et al., 2009).  

       Borderline personlighetsstörning – BPD är en personlighetsstörning som är vanlig hos 

narkomaner, betydligt vanligare hos kvinnor än hos män (Jansson, 2010). Borderline 

personlighetstörning innebär bland annat att man handlar impulsivt utan att tänka på 

konsekvenser, är oförmågen att kontrollera sitt beteende och har en instabil och lynnig 

sinnesstämning. De har en benägenhet att bli inblandade i intensiva och instabila relationer 

som leder till emotionella kriser eftersom de är rädda att bli övergivna. Det finns en osäkerhet 

om självbild, kronisk känsla av tomhet och återkommande självdestruktiva handlingar.  Den 

mest lovande behandlingen är DBT – dialektisk beteendeterapi, som ges både individuellt och 

i grupp (Ottosson, 2004).  

Syfte 
Syftet är att hitta gemensamma faktorer som eventuellt kan finnas hos missbrukande kvinnor, 

och därigenom visa vad man bör ha i åtanke då man behandlar missbrukande kvinnor. 

Undersökningen gör jämförelse mellan män och kvinnor med missbruksproblematik för att 

finna element som skiljer missbrukande kvinnor från missbrukande män.  

 

Metod 
Patientutredningar 

       Studien har amvänt sig utav 42 individers utredningar, 27 kvinnor mellan 20-54 år 

(M=34) och 15 män mellan 24-55 år (M=36). Patientutredningar vars utredningstid ligger 

mellan 10-12 veckor är genomförda av en psykolog på ett behandlingshem i Skåne mellan 

åren 2005 – 2008. Innan studien fick ta del av patientutredningarna var de avidentifierade och 

fullständig anonymitet var säkerställt. Undersökningen började med att ta fram fjorton 

variabler, som ansågs vara av vikt i missbrukssammanhang. Studien erhöll data utifrån 

klienternas anamnes och den kliniska bedömningen som bland annat innefattar de 

psykiatriska intervjuerna SCID-I och SCID-II. 

       SCID I och SCID II är diagnostiska intervjuer som utformats för DSM- och ICD- 

diagnostik vars syfte har varit att förbättra den diagnostiska validiteten och reliabiliteten 
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genom en standardiserad bedömningsprocess. Dessa verktyg är hjälpmedel i den diagnostiska 

proceduren och avsedda för dem som är välbekanta med metodiken. Den slutgiltiga diagnosen 

fastställs alltid utifrån en klinisk bedömning (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2006). 

       SCID I är en semistrukturerad intervju för diagnostik av kliniska syndrom för DSM-IV, 

Axel I. Den är indelad i sex moduler: Förstämningsepisoder, Psykotiska symtom, Psykotiska 

syndrom, Förstämningssyndrom, Drogproblem samt Ångestsyndrom och andra störningar.        

SCID II är en av de mest internationellt använda intervjuerna för personlighetsdiagnostik som 

syftar till att belysa eventuella personlighetsdrag eller personlighetsrelaterade problem som 

kan peka på att det föreligger en eller flera axel II-diagnoser enligt DSM IV. Axel II 

diagnoser är personlighets- eller utvecklingsstörningar (ibid).  

       Svarsalternativet ”nej” förekommer inte i patientutredningarna. Det nekande svaret i 

studien antogs när inte motsatsen kunde utläsas utifrån personens anamnes. Genom att 

försöka synliggöra möjliga undanhållanden lade man till olika svarsalternativ i tabellen, 

exempelvis att man inte vill prata om sin barndom eller att man växt upp med aggressiv 

förälder. 

       Utifrån utredningarna har studien använt sig utav 14 variabler som är kategoriska, och 

man har därför använt sig utav Chi-square test for independence i SPSS. Testet visar inte 

någon signifikant association mellan könen och de 14 variablerna, vilket troligtvis beror på 

för få deltagare och att könen inte är jämnt fördelade. Däremot tyder frekvenserna på att det 

procentuellt finns vissa samband mellan kön och variabler som kommer att redovisas i 

studien.  

      Samplens urval var slumpmässig, då det gällde val av patientutredningar. Däremot kan 

man ifrågasätta giltigheten i randomiseringen eftersom att alla utredningar är utförda av 

samma psykolog och på samma behandlingshem.  

      Studien använde sig utav begreppet partner under variabeln ”misshandlad av sin partner” 

eftersom att det är en neutral könsidentifiering. Detta för att åskådliggöra att relationer inte 

alltid behöver vara tvåkönade. I denna studie har det framkommit att en av de kvinnliga 

klienterna är homosexuell och en är bisexuell. Alla män i studien framför inget annat än att de 

är heterosexuella.  

       Förutom att visa procentuella jämförelser, kommer studien även att ta fram personliga 

erfarenhet genom att referera utifrån klienternas anamnes. Detta ger en kvalitativ fördjupning 

kring missbrukande kvinnors problematik. 

Frågeformulär 

       Undersökningen utifrån behandlingspersonal är en kvantitativ studie, också denna med 
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kvalitativa inslag i form av egna kommentarer. Frågeformuläret bestod av nio frågor som 

inkluderade möjlighet för egna kommentarer. Tio personer som arbetar på behandlingshem 

antingen som behandlingsassistent, sjuksköterska eller psykolog besvarade frågorna. En 

person arbetar på ett könsdifferentierat behandlingshem, de andra nio på ett 

dubbeldiagnoshem. Blanketten erhöll inga uppgifter om kön eller ålder och full anonymitet 

erhölls. Svaren gav en uppfattning om hur personalen ställde sig till kvinnobehandling och 

vilka behandlingsgrupper man ansåg vara av vikt för kvinnor respektive män tillsammans 

eller var för sig. Det visade sig att många tyckte frågeformuläret var krångligt vilket resulterar 

i dålig reliabilitet på frågeställningarna och undersökningen hade väldigt få deltagare vilket 

minskar dess validering. Trots det visar svaren indikation på hur man ställer sig angående 

könsdifferentierad och könsblandad behandling och hur man anser att kvinnan är utsatt inom 

missbrukssfären och i behandling. 

Case ”Emelie” 

       Studien har en kvalitativ del som består av en halvöppen intervju, som utgår från 23 

frågor till en kvinna som varit aktiv heroinmissbrukare i många år. För att erhålla anonymitet 

är namn, plats och ålder fiktiva. ”Emelie” fick information om vad intervjun skulle användas 

till och fick se frågorna innan intervjun påbörjades. ”Emelie” informerades om att hon inte 

behövde svara på de frågor hon inte ville besvara och underrättades om sin anonymitet och att 

hon kunde avsluta intervjun när ville. 

 

Resultat 

Patientutredningar 

       Undersökningen eftersträvar att se om det finns likheter mellan kvinnors problematik och 

gemensamma händelser i livet och om det finns något man bör tänka på i behandling med 

kvinnor förutom deras missbruk. För att se om det just är ett samband mellan kvinnor och inte 

ett allmänt samband som finns bland både män och kvinnor med missbruksproblematik 

kommer studien att jämföra variablerna mellan könen.  
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Tabell 1. Data visar den procentuella skillnaden mellan kvinnor och män utifrån fjorton variabler.  
Beräkningarna är gjorda på alla i urvalet och utgår från patientutredningarna. 
 

Variabler    Kvinnor: n=27 (64.3%) Män: n=15 (35.7%)     

___________________________________________________________________________ 

MHB = Misshandlad i barndomen: 
1. Ja     6 (22,2%)    2 (13,3%) 
2. Nej   18 (66,7%)  11 (73.3%) 
3. Våldsam förälder    2 (7,4%)    2 (13,3%) 
4. Vill inte prata om sin barndom      1 (3,7%)    0 (0%)    
MHP = Misshandlad av partner: 
1. Ja   11 (40,7%)    0 (0%) 
2. Nej   16 (59,3%)  15 (100%) 
Aggressiv: 
1. Ja     8 (29,6%)    8 (53,3%) 
2. Nej   19 (70,4%)    7 (46,7%) 
Kriminalitet:    
1. Ja   10 (37%)    8 (53,3%) 
2. Nej   17 (63%)    7 (46,7%) 
Prostitution: 
1. Ja     4 (14,8%)    0 (0%) 
2. Nej   23 (85,2%)  15 (100%) 
Suicid försök:    
1. Ja   12 (44,4%)    6 (40%) 
2. Nej   15 (55,6%)    9 (60%) 
Sexuella övergrepp:  
1. Ja, som barn      3 (11,1%)    0 (0%) 
2. Nej   16 (59,3%)  15 (100%) 
3. Ja, som vuxen      2 (7,4%)    0 (0%) 
4. Både som barn och vuxen    6 (22,2%)    0 (0%) 
Beroende: 
1. Narkotika beroende    9 (33,3%)    2 (13,3%) 
2. Alkoholberoende    7 (25,9%)    4 (26,7%) 
3. Blandberoende      9 (33,3%)    9 (60%) 
4. Lösningsmedelsberoende    1 (3,7%)    0 (0%) 
5. Narkotika missbruk    1 (3,7%)    0 (0%) 
BPD = Borderline Personality Disorder: 
1. Ja   13 (48,1%)    1 (6,7%) 
2. Nej   14 (51,9%)  14 (93,3%) 
APSD = Antisocial Personality Disorder: 
1. Ja      2 (7,4%)    5 (33,3%) 
2. Nej   25 (92,6%)  10 (66,7%) 
Omhändertagna barn: 
1. Ja   13 (48,1%)    3 (20%) 
2. Nej     4 (14,8%)    3 (20%) 
3. Har varit     1 (3,7%)    0 (0%) 
4. Har inga barn       9 (33,3%)    9 (60%) 
Ätstörningar:   
1. Ja   11 (40,7%)    1 (6,7%) 
2. Nej   16 (59,3%)  14 (93,3%) 
Drogdebut ålder: 
1.   8-10 år     2 (7,4%)    0 (0%) 
2. 11-13 år     7 (25,9%)    6 (40%) 
3. 14-16 år     9 (33,3%)    3 (20%) 
4. 17-19 år     5 (18,5%)    3 (20%) 
5. 20-22 år     1 (3,7%)    2 (13,3%) 
6. 23-25 år     1 (3,7%)    0 (0%) 
7. över 25 år     2 (7,4%)    0 (0%) 
8. framkommer inte    0 (0%)    1 (6,7%) 
Hemlös: 
1. Ja     7 (25,9%)  10 (66,7%) 
2. Nej   20 (74,1%)    5 (33,3%) 
____________________________________________________________________________________________________ 
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       Tabell 2 visar den procentuella frekvensen mellan könen. För att få mer inblick i 

personliga faktorer kommer studien att ge ett kvalitativt perspektiv på några ovanstående 

variabler utifrån svar som framkommit i personernas utredningar.  

       Variabeln MHB - Misshandlad som barn & MHP – Misshandlad av sin partner visar att 6 

(22%) kvinnor och 2 (13%) män blivit misshandlade fysiskt som barn. Däremot har ingen av 

männen påstått sig blivit misshandlad av deras partner, vilket däremot uppgår till 11 (40,7%) 

kvinnor. Eftersom 4 kvinnor har misshandlats både som barn och vuxen är det 13 (48%) av 

kvinnorna som har erfarenhet av misshandel från antingen förälder, styvförälder eller partner. 

       Variabeln sexuella övergrepp indikerar att inga män varit utsatta för sexuella övergrepp, 

däremot har 11 (40,7%) kvinnor någon gång varit utsatt för sexuella övergrepp. Det är 17 

(63%) kvinnor som antingen varit utsatta för sexuella övergrepp och/eller blivit misshandel 

som barn eller vuxen.  

       Förutom de kvinnor som ingår i ovanstående variabler är det 8 kvinnor som har växt upp 

under otrygga förhållanden med kriminell eller psykisk sjuk förälder, missbrukande och/eller 

aggressiva föräldrar. Totalt är det 25 (93%) kvinnor som har växt upp under svåra 

missförhållanden. Det är svårt att erhålla någon utförlig anamnes på en kvinna eftersom att 

hon uppvisat omfattande tankestörningar samt uppger att hon inte minns. Det är en kvinna 

som säger sig ha haft en ganska bra barndom trots att hon växt upp med en kronisk somatisk 

sjuk mamma. 

       Variabeln ätstörning handlar om personer som inte har eller har haft ett ”normalt” 

förhållande till mat. I studien är det 1(7%) man och 11(41%) kvinnor som har eller har haft 

ätstörningar. Däremot är det bara 1 (4%) kvinna som fortfarande har en ätstörningsdiagnos. 

En kvinna beskriver hur hon tröstäter trots att hon känner sig överviktig, någon har ätit och 

kräkts under många år och en annan har missbrukat mat. Två kvinnor har haft anorexi och 

varit inlagda för detta, tre kvinnor berättar om deras kroppsfixering och ständig missnöje med 

deras utseende. De har tränat mycket, ätit för lite och en har påbörjat sitt missbruk med 

Helsingörspiller för att gå ner i vikt.  

       När det gäller variabeln kriminalitet ska man ha i åtanke att den har en bred spännvidd, 

från att ha blivit dömd för snatteri till att ha fått fängelsestraff för misshandel och/eller 

narkotikabrott. 10 (37%) kvinnor och 8 (53%) män har blivit dömda för brott.  

8 (80%) kvinnor har de milda domarna som innefattar drogförsäljning, drograttfylleri, ringa 

narkotikabrott, snatteri, och inbrott. 2 (20%) kvinnor har grövre domar bakom sig varav den 

ena har försörjt sitt missbruk genom inbrott, bilstölder och drogsmuggling och den andra har 

utvecklat en kriminell identitet och utfört en hel del kriminella handlingar.  
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Alla männen har blivit dömda för grövre brott såsom misshandel, rån och vapeninnehav och 

två av männen har en stark kriminell identitet och kan inte se sig själv som icke kriminell. 

       Variablerna BPD och ASPD visar att det totalt är 13 (48,1%) kvinnor som har diagnosen 

borderline personlighetstörning, BPD, varav 2 av dessa kvinnor även har diagnosen ASPD. 11 

(72%) kvinnor med BPD har blivit utsatta antingen för misshandel och/eller sexuella 

övergrepp och 1(8%) har växt upp med våldsam förälder, men vill annars inte prata om sin 

barndom, denna person har även diagnosen APSD. Totalt har 2 (7%) kvinnor, och 5 (33,3%) 

män diagnosen ASPD.  

       Variabeln omhändertagna barn uppvisar att 18 (66,6%) kvinnor och 6 (40,0%) män har 

barn varav 13 (72%) kvinnor och 3 (50%) män har omhändertagna barn. 

En kvinna berättar att hon höll sig drogfri i nio år då hon fått barn men började missbruka 

igen efter skilsmässan och lämnade över vårdnaden till barnens far. Kvinnan säger att det är 

det värsta hon gjort, men hon ville inte att deras barn skulle växa upp med en missbrukande 

mamma, och tog då detta beslut för att hon älskar sina barn. Andra kvinnor berättar om deras 

barn som blivit familjehemplacerade på grund av deras missbruk, psykiska ohälsa eller 

förlossningspsykos. De flesta har väldigt lite kontakt med sina barn, har skuldkänslor och 

känner en viss rädsla att återuppta kontakten eftersom de är rädda för att de ännu en gång ska 

göra dem besvikna.  

       Sammantaget utifrån patientutredningarna visar att 93% av kvinnorna har växt upp under 

svåra missförhållanden. Kvinnor utsatta för misshandel och/eller sexuella övergrepp uppgick 

till 63%  och det var 15% som prostituerat sig. Ingen av männen har uppgett att de blivit 

misshandlad av sin partner, varit utsatt för sexuella övergrepp eller prostituerat sig. Kvinnor 

med BPD visar att (72%) har blivit utsatta antingen för misshandel och/eller sexuella 

övergrepp och ätstörningsproblematik och skuldkänslor gentemot sina barn framkommer i 

studien som en kvinnlig företeelse.  

Behandlingspersonal  

       Eftersom att erfarenheter finns ute på arbetsplatserna ville studien visa hur personal som arbetar 

på behandlingshem ställde sig till könsseparerad behandling alternativ könsseparerad grupper i 

samkönad missbruksbehandling. Tio personer svarade på nio frågor som inkluderade möjlighet 

för egna kommentarer.  
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Tabell 2. Data utifrån svar på frågor, från10 personer som arbetar på behandlingshem. 

 
Personalens svar:         N = Svarat N = Ja  N = Nej 
____________________________________________________________________________________________________ 
  

∗∗∗∗1Könsdifferentierad behandling 
beroende på kvinnans problematik (10) 100% (5) 50% (5) 50% 
 
∗2Könsdifferentierad behandling 
oberoende problematik  (10) 100% (5) 50% (5) 50% 
 
∗1Kvinnobehandling är bäst för kvinnan om hon har prostituerat sig, varit utsatt för sexuella övergrepp och/eller  
  misshandel.  
∗2Oberoende problematiken är könsdifferentierad behandling bäst för kvinnor 

 
∗Kärleksrelationer hotar  
behandlingens framgång  (10) 100% (10) 100% (0) 0% 
 
∗Anledningar: Tar bort fokus på behandlingen, destruktiva beteenden förstärks och förhållanden mellan två  
  missbrukare gör det svårare att hålla sig drogfri.  

 

∗Män och kvinnor behöver  
olika behandlingsmetoder  (9) 90% (7)78%  (2)22% 
 
∗Anledningar: 
Eftersom att kvinnan oftast sätter sina behov i andra hand. Kvinnor får mer utrymme att arbeta med sig själva när män inte är med. 
Kvinnor har lättare att prata och öppnar sig mer om det bara finns kvinnor i gruppen. 
 

 
∗Behandlingsgrupper för män och  
kvinnor tillsammans:  

• alltid var för sig, oberoende grupp (10) 100% (3) 30% (7) 70% 
• möjlighet att välja tillsammans 

eller var för sig.  (10) 100% (7) 70% (3) 30%  
 
∗ Behandlingsgrupper man kunde välja mellan var mindfulness, kroppskännedom, sexologi, stärka självkänslan,  
relationskunskap och bildterapi.  Alla 10 ansåg att denna typ av behandlingsgrupper skulle vara bra för både män och 
kvinnor. 
 

∗∗∗∗1Finns det skillnad i tjejens och  
killens roll i missbrukarsamfund   (7) 70% (7)100% (0) 0% 
 
∗∗∗∗2Narkomanlivet innebär andra  
konsekvenser för kvinnor än för män (8) 80% (8) 100% (0) 0% 
 
Kommentarer:  
∗1Kvinnan använder sin kropp och blir sexuellt utnyttjad. Mannen har mer makt, gör fler inbrott och våldshandlingar och är 
högre upp i hierarkin.  
∗2 Prostitution vanligare bland kvinnor och de är mer sårbara. Förutom att kvinnan är mer utsatt, är det också mer 
stigmatiserande att vara kvinna och missbrukare, särskilt om hon har barn. 
 

        

       Översikten visar att all personal som svarat på frågeformuläret, anser att det finns stora 

skillnader mellan könsroller i missbrukskulturen och att vissa behandlingsgrupper bör vara 

könsseparerade.  
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Case ”Emelie” 

       Den sista delen av studien är en halvstrukturerad intervju med en kvinna vars erfarenhet 

belyser verkligheten inifrån en missbrukares vardag.  

       Jag kan inget annat än beundra ”Emelies” inre styrka som trots allt hon genomgått 

fortfarande visar ödmjukhet och värme gentemot sig själv och andra. ”Emelie” låter oss ta del 

av hur livet kan se ut för en kvinna som alltid varit så mycket mer än en missbrukande kvinna. 

Case - Emelie 

” Om du lyckas sluta knarka, då är du en oerhört stark människa och det ska du vara stolt 
över” 

Dessa ord är till Emelie från hennes mamma, som gick bort kort tid därefter. 

 

”Jag tänker inte på mig själv som en sämre människa, utan jag har hamnat i situationer då 
jag fått göra saker jag inte är stolt över, men det handlade om överlevnad”. 

 

”Mitt missbruk var en verklighetsflykt” 

       Emelie som är i 40-årsåldern, började missbruka när hon var 13 år, hennes huvuddrog är 

heroin. Emelie fick för fyra år sedan en lägenhet, men har innan dess varit hemlös elva år i 

Stockholm. ”Jag har gått på streetan, sålt knark, stulit och gjort inbrott, det är inget man är 

stolt över”.  

       Emelie har förträngt sin barndom, morbrodern har utnyttjat Emelie sexuellt sen tidig 

barndom, från 4-6 årsåldern, fram till 18-årsåldern. ”Det tog mig många år innan jag slutade 

anklaga mig själv”.  Ända upp till 25-årsåldern hade Emelie svårt att uppskatta sig själv som 

tjej, vilket ledde till att hon sökte bekräftelse från män.  

”Man vill så gärna bli omtyckt och accepterad som ung tjej att man har svårt att tänka på sitt eget 

bästa. Trots att man har en inre styrka och stark vilja hamnar man i destruktiva förhållanden och det 

är kanske just på grund av min styrka som jag åkt på stryk, just för att man klarat sig själv och sluppit 

underkasta sig mannen”. 

 Relationer och barn 

       Emelie har tvillingar som hon lämnade ifrån sig till deras pappa, strax innan de fyllde två 

år, på grund av hennes missbruk. Har sedan bara haft sporadisk kontakt med dem, eftersom 

hon ville vara nykter då hon skulle träffa dem, ”jag har varit urdålig mamma, men jag har 

besparat dem en massa elände”. Strax därefter flyttade Emelie till Stockholm tillsammans 

med sin pojkvän, blev gravid och var drogfri i 14 månader. Mannen misshandlade henne både 

fysiskt och psykiskt under många år och när han inte fick någon respons, ”misshandlade” han 
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Emilie via dottern, ”han höll vår dotter i benet, höll henne utöver balkongräcket, och hotade 

med att släppa taget”.  Emelie tog återfall strax efter att hon och dottern flyttade från mannen, 

flickan omhändertogs efter några månader och har bott i samma fosterfamilj alla år. Emelie 

säger att det är en mycket bra familj som dottern har växt upp hos och att hon har haft 

kontinuerlig kontakt med dottern som idag är 18 år. 

       Emelie träffade ännu en man som misshandlade henne i tre och ett halvt år. Emelie tror 

att kvinnomisshandel är lika vanligt utanför missbrukskretsen som inom missbrukssfären. 

Men en missbrukare ”golar” inte till polisen. Emelie var inte i någon beroendeställning till sin 

man, tvärtom, men hon var ”livrädd” för vad som skulle hända om hon lämnade honom. 

Missbrukarlivet 

       När man missbrukar heroin lever man ett väldigt inrutat liv, man gör samma sak varje 

dag. Vardagen handlar om att införskaffa pengar till heroin. Som heroinist är man inte social, 

man gör det man ska. Man har hela tiden ”kniven på strupen” för att skaffa heroin, ”så att 

man inte blir försatt i en situation, så man blir dålig. Blir man sjuk på fel plats kommer man 

aldrig därifrån, man skiter och spyr ner sig, har inga krafter att ta sig vidare”.  Heroin är så 

dyrt att var och en skaffar sitt, man ”bjuder” inte varandra på heroin. 

       Amfetaminister är sociala och ”fladdrar runt överallt”, de kan ”bjuda" varandra på 

amfetamin eftersom att det inte är så dyrt. Det är ofta mannen som har knarket och tjejen är 

den kuvade som är beroende av sin man, och gör som mannen vill.  

”Hjälpen ska finnas när man ber om den” 

       Emelie har aldrig fått respons de få gånger hon bett om hjälp, ”det är ingen som har 

lyssnat”. När man ber om hjälp hos socialen, måste de lyssna och omedelbart bistå med 

åtgärder. ”När man mår dåligt och känner sig utsatt orkar man inte tjata, utan då ger man 

upp”. Man klara sig en viss tid utan heroinet, då man tar andra droger, men det fungerar en 

kort tid och man är sedan tillbaks i heroinmissbruket med allt vad det innebär. Emelie har 

under många år varit säker på att hon skulle kunna ta sig ur sin problematik, utan stöd från 

andra. Med tiden har hon insett att det inte fungerar. 

       I missbrukskulturen har man en identitet, ”att komma från gatan in i samhället, är som 

att komma till en ny kultur, man vet inte vad människor pratar om”.  

Behandling 
       Emelie tror inte att det är någon idé med behandlingsinsatser förrän man är redo till 

förändring, man måste ha ”knarkat klart”. Det finns en hel del som använder sin 

behandlingsperiod till att ”vila upp sig”, för att sedan gå rakt ut i missbruket igen. Andra säger 
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ja till behandling för att slippa bo på gatan det finns inga alternativ. Man får ingen lägenhet 

om man inte slutar missbruka.  

       När man verkligen bestämt sig för att sluta knarka är det viktigt att man får rätt stöd av 

samhället. Det första är enligt Emelie självfallet ett eget boende, man kan inte vara hemlös, bo 

på härbärgen och samtidigt hålla sig drogfri.  

       Substitutionsbehandling är ett livsviktigt stöd för en heroinist, ett måste för att 

överhuvudtaget kunna fungera efter nästintill 30-års missbruk. ”Jag är sönder knarkat 

inombords, kroppsligt och psykiskt, med substitutionsbehandling kan jag kliva upp ur sängen 

på morgonen, orkar duscha och kan umgås med andra människor”.  

       Ett annat essentiellt stöd, är att få kontakt med en samtalsterapeut som man fungerar bra 

ihop med. Emelie har förträngt hela sin barndom och anser att hon måste få professionell 

hjälp att bearbeta traumatiska händelser för att ha mod att gå vidare. Att kunna ringa någon 

man känner tillit till på professionell nivå under hela dygnet är något annat som Emelie anser 

sig vara i stort behov av. ”När man börjar minnas och analysera sig själv i en kultur man inte 

känner till krisar det inte bara till sig på kontorstid”.  

Könsblandad eller könsspecifik behandling 

       ”För att kunna klara av att vara drogfri är det viktigt att man inte tänker på vad andra 

tycker om en. Att man moraliskt vet vad som är rätt och fel och att man kan se sig själv i 

spegeln för att man gör det man tycker är rätt”. 

       Emilie tror att kvinnobehandling är det bästa för tjejer som ännu söker bekräftelse genom 

mannen. Det handlar om hur långt man kommit med sig själv och hur stor osäkerheten är. Det 

är lätt att känna sig ensam när man är på behandling, så är man inte tillräckligt stark i sig själv 

är det lätt att inleda förhållanden. Emelie anser att för hennes del hade det inte varit bra med 

könsblandad behandling innan 35 årsåldern. Att hitta en man som själv är på behandling för 

sitt missbruk är aldrig bra.”Startar man relationer på behandlingshem, har man inte knarkat 

klart”. I narkomanlivet blir många kvinnor sexuellt utnyttjade och misshandlade och det är 

därför viktigt med könsdifferentierade behandlingsgrupper även på ett könsblandat 

behandlingshem. 

       ”Jag har formats av mitt missbruk och allt jag har gått igenom. Jag försöker vända det 

till något gott, en erfarenhet som jag kanske kan använda för att ge någonting till andra i 

framtiden” (Emilie).  
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Diskussion 

Metod 

       Studien använder sig av kvantitativ och kvalitativ data, för att kunna framställa en mer 

neutral och en subjektiv bild av ämnet. Nackdelen är att det kan kännas rörigt när man läser 

uppsatsen genom skillranden från siffror till detaljerande beskrivningar.  

Patientutredningar 

       Utredningarna är gjorda på en behandlingsinstitution, där utredningstiden ligger mellan 

10-12 veckor. Detta innebär att det bara är i sällsynta fall som klienten kan fortsätta sin 

psykologkontakt under resterande behandlingstid. Därför tror jag att man får räkna med ett 

visst mörkertal när det gäller variablerna; misshandlad som barn (MHB), misshandlad av sin 

partner (MHP), sexuella övergrepp och prostitution. Det är känsliga områden som kan omfatta 

både skuld och skam och kan för många handla om en lång process innan man vågar prata 

med någon om sina traumatiska upplevelser.  

       Nackdel med studien är att det randomiserade urvalet är begränsat eftersom att alla 

patientutredningar är utförda på ett privat behandlingshem för personer med 

dubbeldiagnostik, och utförda av samma psykolog. En annan kritik är att det är lätt att förlora 

sig i alla detaljer som redovisas utifrån studiens variabler. Fördelen är att man får inblick i 

klientens liv och bakgrundsvariabler som inte framkommer genom siffror.  

Frågeformuläret till personal 

      Frågan angående behandlingsgrupper som skulle passa män och/eller kvinnor bäst är inte 

reliabel. Det finns inga begreppsförklaringar på de olika gruppförslagen, vilket innebär att 

svaren uppkommit utifrån individuell tolkningar som inte är kontrollerbara. Det borde ha 

funnits en kort beskrivning vad de olika gruppalternativen innebar i studien. Studien borde ha 

använt sig utav ett frågeformulär med specifika frågeställningar vars svarsalternativ skulle 

utgått från en skala mellan 1-5. Samma frågeformulär skulle ha använts till personal och 

klienter på olika behandlingshem med en kohort på minst 30 personer. Härigenom hade man 

fått en bredare bild och uppfattning om personal och klienters inställning kring genussensitiva 

krav på behandling. 

       Fördelen med frågeformuläret är att studien ger inblick i personalens uppfattning om 

separat könsbehandling och kan därigenom jämföra personal på SiS hem, som oftast är 

könsdifferentierad med personal på könsblandat behandlingshem. Behandlingspersonal på SiS 

hem anser att kvinnor och män har olika behov av vård i likhet med personalen i studien. Det 

som skiljer behandlingspersonal på SiS hem från studiens behandlingspersonal är 
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övertygelsen om att de bör vårdas separat, vilket säkerligen beror på våra ”färgade glasögon” 

utifrån det vi känner till. 

       Nackdelen är att kohorten är alldeles för liten och deltagarna kommer från samma 

behandlingshem förutom en person. Det bästa hade varit om 30 personer från olika 

könsblandat missbrukshem hade varit med i undersökningen, vilket hade stärkt validiteten. 

Resultat 

       I början av studien fanns förhoppningar om att hitta forskning och litteratur som skulle 

indikera en signifikant skillnad mellan könsdifferentierad och könsblandad 

missbruksbehandling för kvinnor. Tyvärr visade det sig att det finns väldigt lite 

randomiserade experiment studier inom området missbruksbehandling samkönad och/eller 

könsblandad.  

      Däremot finns det internationella och nationella studier som visar att kvinnan skiljer sig 

från mannen kulturellt, psykologiskt och socialt och att medverkande krafter som misshandel, 

sexuella övergrepp och prostitution är faktorer som man bör beakta och behandla i samband 

med kvinnor i missbruksbehandling.  

       Uppsatsen visar starka indikationer på att missbrukande kvinnor behöver genussensitiv 

behandling, både individuellt och i grupp med andra kvinnor. I behandling är det viktigt med 

utrymme för att bearbeta trauman efter psykiska, fysiska och sexuella övergrepp och den 

kvinnoinriktade undervisning bör handla om föräldraroll, relationer, kroppskännedom, 

sexualitet och psykiska problem. Däremot finns det inga belägg i uppsatsen som tyder på att 

genusspecifika inslag bör ske i könsseparerad missbruksbehandling. 

       Studien visar att kvinnor är mer utsatta än män, då det gäller sexuella övergrepp, 

misshandel, prostitution. Däremot kan vi inte veta hur stort mörkertalet är bland män som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp, misshandel eller hur många som har prostituerat sig. Att 

mannen måste vara stor och stark och inte visa känslor kan vara stereotypa idéer som skulle 

kunna innebära att tjejers närvaro ökar detta genusperspektiv hos killar. Detta kan innebära att 

missbruksnormens könsstereotypi stärks för både kvinnor och mön i könsblandad 

missbruksbehandling.  

      Uppsatsen åskådliggör att många missbrukande kvinnor varit utsatta för sexuella 

övergrepp, misshandel och prostitution, internationellt och nationellt. Vissa studier tyder på 

att dessa faktorer kan vara medverkande krafter till att kvinnan börjat missbruka vilket kan 

medföra posttraumatiskstressyndrom som bör behandlas parallellt med missbruket för att 

uppnå den bästa effekten i kvinnans tillfrisknad.  
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       Det bästa i missbruksbehandling kan vara att börja med könsdifferentierad behandling 

med fokus på bearbetning av stereotypa könsidentifieringar i kombination med 

missbruksbehandling. Efter tre månader har man förmodligen större kännedom om kvinnans 

bakgrundserfarenhet och behandlingsbehov och de kan därefter övergå i könsblandad 

missbruksbehandling för att uppnå en normaliserande miljö innan hemflytt. 

        Det finns antydning på ett samband mellan socioekonomiska omständigheter och 

traumatiska upplevelser såsom dåliga levnadsförhållanden, våld och övergrepp, Vilket bör 

synliggöras i förebyggande insatser mot missbruk. Att finna faktorer som kan ha orsakat en 

viss problematik borde innebära större kunskaper för preventiva insatser. 

       Att inte beröra dubbeldiagnosproblematiken i en studie som handlar om missbruk och 

behandling, vore inte rättvist varken mot kvinnor eller mot män som söker hjälp för sitt 

missbruk hos socialtjänsten eller för sin psykiska sjukdom, hos psykiatrin. Det borde alltid 

finnas ett starkt samarbete mellan socialtjänst och psykiatri eftersom att de är professionella 

på två olika områden och många missbrukare behöver stöd från båda distanser. Utan 

samarbete är det lätt att klienterna hamnar ”mellan stolarna” som resulterar i vidare 

försämring.  

       Studien tog upp personlighetsstörningar eftersom att det kan vara faktorer som är av 

betydelse i diskussioner om kvinnor ska ha könsdifferentierad behandling. Enligt Ottoson 

(2004) är borderline tjejer sårbara inför relationer och de har en benägenhet att bli inblandade 

i intensiva och instabila relationer som leder till emotionella kriser eftersom att de är rädda att 

bli övergivna. Detta kan vara förödande i samkönad missbruksbehandling, vilket innebär att 

vi måste se hela människans sjukdomsbild för att kunna ge den mest effektiva behandling.  

Framtida forskning  

       Undersökningar gällande missbruk och kön, borde bestå av tre grupper, en grupp med 

kvinnor, en grupp med män, och en grupp med både män och kvinnor. Behandlingen för de 

olika grupperna bör ha ett identiskt behandlingsutbud, likvärdig personalstyrka, liktydig 

struktur på individuella samtal och samma behandlingstid. Resultaten efter behandling och 

uppföljning borde visa om könsdifferentierad missbruksbehandling är bäst för kvinnor 

och/eller för män.  

      Det unika hos varje individ är fantastiskt men är också den faktorn som utgör 

komplexiteten i behandling. Detta stärker min tro på att individuell behandling i kombination 

av gupp sessioner skulle leda till den allra bästa prepareringen för kvinnor vars problematik är 

så mycket mer än ett missbruk.  
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