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Sammanfattning 

 

Denna studie syftar till att ge fördjupad kunskap kring skillnader i personalens attityder 

och bemötande inom missbruksvården baserat på klienternas kön. Genom en 

litteraturstudie av 15 artiklar hittades gemensamma teman vilka analyserades med hjälp 

av teorierna om genusperformativitet och genusordningen. Resultatet visar att det finns 

könsskillnader i attityd och bemötande mot klienterna hos personal inom 

missbruksvården. Vidare visar resultatet på att dessa skillnader i bemötande kan 

innebära att typiska könsroller förstärks och att individen ibland riskerar att behandlas 

utifrån sin könstillhörighet snarare än att få individuellt anpassad vård. Studien 

understryker vikten av att personal inom missbruksvård får en fullgod utbildning inom 

genusfrågor och att organisationen ger utrymme att aktivt reflektera över dessa frågor 

för personalen. 
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Abstract 

 

The purpose of the following study is to provide further knowledge about the existence of 

gender differences in treatment-personnel attitudes towards clients in substance abuse 

treatment. Through a literature study of fifteen articles we found common themes which 

were analyzed with the theories of Gender Performativity and the Gender Order. The result 

indicates that there are gender differences in the staffs attitudes towards their clients. 

Furthermore the results indicates that these differences in attitudes could strengthen 

stereotypical gender roles and that the client risks being treated based upon their sex 

rather than based on their individual treatment needs. The study stresses the importance 

of giving the personnel proper education in gender issues and that the organisation gives 

the staff opportunities to actively reflect on issues of gender. 
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Inledning 

År 2016 tvångsvårdades 384 personer med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM), knappt en tredjedel av dessa var kvinnor. Samma år vårdades 1904 personer 

under frivilliga former för sitt missbruk, cirka en fjärdedel av dessa var kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Svensk missbrukarvård har traditionellt sätt varit mer omfattande än många andra länders och 

har en tradition av att i stor utsträckning bygga på institutionsvård (Blomqvist, 2002). Synen på 

missbruksvården har gradvis skiftat från att främst ha en samhällsskyddande funktion till att bli 

alltmer behandlingsinriktad (Edman, 2004). Institutionsvården fick också alltmer kritik för att 

vara passiviserande och stigmatiserande, men det var först av besparingsskäl som öppenvården 

på 90-talet byggdes ut (Blomqvist, 2002). Den svenska missbrukarvården har genom historien 

vårdat män och kvinnor på institution av olika anledningar och på olika sätt, där målet har varit 

att göra män ansvarsfulla och kvinnor trevliga och pyssliga. På detta sätt agerade institutionerna 

som stora ”genustvättar”, med syfte att lyfta fram hur könen borde vara (Edman, 2004). 

Missbruksforskare har också uppmärksammat att majoriteten av de studier som gjorts har varit 

på manliga missbrukare och missbruksvården har därför varit dåligt förberedd för att möta 

kvinnliga missbrukares situation och behov (Blomqvist, 2002). 

 

Skillnader inom behandling och forskning kvarstår än idag. Enligt Trulsson och Segraeus 

(SOU, 2011) är de flesta behandlingsmetoder utformade för män och vad som är de bästa 

insatserna för kvinnor tenderar att förbises. Detta styrks av Socialstyrelsen (2015) som i sina 

nationella riktlinjer uppger att de studier som ligger till grund för dessa riktlinjer saknar viktiga 

perspektiv rörande kön. Trots detta skriver Socialstyrelsen att missbruksvården ska vara 

individanpassad och ha ett brett utbud av kunskapsbaserade insatser (Socialstyrelsen, 2015). 

Mannen kan alltså ses som normen för en missbrukare både gällande forskning och behandling, 

på kvinnans bekostnad. 

 

Att mannen är norm och kvinnan ses som avvikare från denna norm är utgångspunkten i 

feministisk teori. Samhället präglas av en maktordning där mannen är överordnad kvinnan. Att 

mannen är norm medför att mannen blir könsneutral och osynliggjord medan kvinnan 

synliggörs och blir avvikande (Mattsson, 2010). Att forskningen inom missbruksvården främst 

utgår från män kan därför ses som en följd av denna könsmaktsordning. Att de nationella 

riktlinjerna för missbruksbehandling saknar viktiga perspektiv rörande kön kan ses som en 

förlängning av den manliga normen. 

 

Butler (2006) har utvecklat en feministisk teori om genusperformativitet. Hon menar att 

könsidentiteter skapas och förstärks genom sociala uppträdanden. Därmed är kön en roll vi 

ikläder oss och något vi aktivt gör, hela tiden. Vid varje tillfälle som något uppfattas som 

manligt eller kvinnligt reproduceras könet och dess tillhörande könsidentitet. Våra möjliga 

könsroller bestäms av könsmaktsordningen och vårt agerande bidrar till att reproducera 

mannens överordning av det kvinnliga. Det finns möjlighet att göra motstånd och på sikt kan 

föreställningen om vad som anses manligt eller kvinnligt förändras, men detta kräver ofta 

medvetna handlingar (Butler, 2006). Ett tydligt exempel på en sådan medveten handling är 

#metoo-rörelsen. #Metoo-rörelsen har funnits sedan 2006 och uppmanat till att uppmärksamma 

hur vanligt förekommande sexuellt ofredande mot kvinnor är. Kampanjen är i sig ett resultat av 

många års försök att synliggöra detta problem. Men nu, 2017, har denna rörelse och dess 

berättelser uppmärksammats över hela världen och lett till krav på stora förändringar. 
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Föreställningarna om kön reproduceras även inom missbruksvården; aktiviteter i verksamheter 

läggs upp för att uppfylla behov som både manliga och kvinnliga klienter antas ha (Laanemets 

& Kristiansen, 2008). Forskning visar att personal på behandlingshemmen själva bidrar till att 

upprätthålla en könad miljö och stereotyper kring manligt och kvinnligt (Mattsson, 2005; 

Laanemets, 2002). Mattsson (2005) fann att personalen på ett behandlingshem framställde 

männen som överdrivet sexuella och kvinnorna uppmärksammades kontinuerligt på att de var 

objekt för männens begär, samtidigt ignorerades män som hade avvikande beteende. Annan 

forskning påvisar att trots att det finns många uppfattningar om femininitet och kvinnlighet 

formar missbruksbehandling kvinnor till att uppvisa en mer traditionell och “lagom” nivå av 

femininitet (Laanemets, 2002). 

 

Problemformulering 

 

Klienter inom missbruksvården har rätt till en individanpassad vård (Socialstyrelsen, 2015). 

Trots detta tyder tidigare forskning på att män och kvinnor bemöts olika av personalen inom 

missbruksvården, baserat på stereotypa attityder kring kvinnor och män (Mattsson, 2005). 

Detta gör att klienternas vård riskerar att inte baseras på deras individuella behov och 

beprövad vetenskap utan istället formas av deras könstillhörighet. En tidigare renodlad 

översikt av forskningen inom detta område tycks inte finnas. Det finns därför ett behov att 

göra en genomgång inom forskningsområdet för att därmed kunna belysa kunskapsläget och 

se behov av ytterligare forskning. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en litteraturstudie av kvantitativa och kvalitativa studier: 

* granska kunskapsläget kring skillnader i attityder och bemötande mot klienter inom 

missbruksvården utifrån klientens kön 

* tolka och analysera studiernas resultat utifrån teorierna om genusperformativitet och 

genusordningen 

 

Frågeställning 

Visar studier på skillnader i bemötande och attityder mot klienter inom missbruksvården utifrån 

klientens kön? I så fall på vilket sätt? 

Föreslår studierna sätt att förbättra bemötandet inom missbruksvården? I så fall hur? 

Hur kan vi förstå studiernas resultat utifrån teorierna om genusperformativitet och 

genusordningen? 
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Relevans för socialt arbete 

Missbruk är sedan lång tid ett av de mest allvarliga och omfattande problemen inom det sociala 

arbetets fält (Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 2013). Det är därför ett 

område som i högsta grad är relevant för socialarbetare och för forskningen inom socialt arbete. 

Mycket av forskningen rör vilka metoder som är effektiva för att få klienten att komma ur sitt 

missbruk. Samtidigt tyder forskning på att den viktigaste faktorn för klientens motivation och 

minskade missbruk är relationen till behandlarna. Fiorentine, Nakashima och Angin (1999) 

jämförde 302 klienter i 25 kliniker i USA med syfte att se vad som påverkade klientens 

motivation och behandlingsutfall. Studiens resultat visade att det som allra mest påverkade 

klientens utfall och motivation var både klientens uppfattning om hur användbar behandlingen 

var och ifall behandlaren mötte klienten med respekt, empati och en vilja att lyssna. En 

socialarbetare kan agera som både hjälpare och förtryckare (Skau, 2007) och vårt bemötande 

kan på samma sätt motivera till förändring eller i värsta fall skada klienten. 

 

Ett bra bemötande kan ses som en del i en god yrkesetik (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

En yrkesetisk kod innehåller etiska normer och riktlinjer kring arbetet för att uppmärksamma 

etiska problem och motverka dessa. Men hur ska vi kunna motverka etiska problem som vi 

har svårt att uppmärksamma? Då normer ofta är förbisedda, är de också svåra att utmana utan 

förståelseramar som synliggör och utmanar dem. 

 

Som tidigare nämnts i denna studie har mannen varit norm i missbruksbehandling och det 

mesta av forskningen har inte problematiserat frågor om manligt och kvinnligt. Detta innebär 

att inte heller behandlarnas roll i att skapa manligt och kvinnligt har uppmärksammats eller 

hur deras bemötande kan skilja sig mellan män och kvinnor. Då bemötandet kan ses som en 

viktig del både i behandlingsutfall och god etik är det därför relevant att undersöka detta 

närmare.  

 

Vidare så står det tydligt att det saknas renodlade forskningsöversikter med detta fokus. En 

forskningsöversikt ger möjlighet att samla in flera perspektiv och jämföra det nuvarande 

kunskapsläget på området. Detta arbete är därför ett försök att tillhandahålla en sådan. 
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Metod 

Nedan kommer studiens metodologiska val och tillvägagångssätt att beskrivas. Avsnittet 

innehåller följande: den systematiska litteratursökningen, inklusions- och exklusionskriterier, 

urvalsmetod, studiens kvalitet, källkritik, analysprocess samt etiska överväganden. 

 

Datainsamlingsmetod 

Den metod som har tillämpats för att svara på föreliggande studies syfte och frågeställningar är 

en integrativ litteraturstudie som inkluderat både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar. 

Att både kvalitativa samt kvantitativa artiklar och avhandlingar använts är dels på grund av att 

det ansågs kunna ge en bredare bild över området och dels att det fanns svårigheter att finna 

relevanta artiklar och avhandlingar för det valda området. 

En litteraturstudie använder sig av tidigare studier som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter 

och kan utifrån dem ta reda på kunskapsläget över valt område (Booth, Sutton & Papaioannou, 

2016). Eftersom tidigare publicerade studier används kan resultaten jämföras och påvisa om 

resultaten är samstämmiga eller inte. Med en litteraturstudie kan även luckor i tidigare forskning 

påvisas och det finns möjligheter att presentera förslag för framtida forskningsprojekt (Booth 

m.fl., 2016). Det som skiljer en allmän litteraturstudie från en integrativ litteraturstudie är att 

en integrativ litteraturstudie innehåller en slutsats och verifiering över hur data är 

sammankopplade (Friberg, 2017). 

Systematisk litteratursökning 

I denna litteraturstudie har data hämtats den 6-23 november 2017. Genom Örebro 

universitetsbibliotek användes databaserna Social services abstract, psykINFO och Cinahl för 

att inhämta relevanta studier. Även Libris, svenska bibliotekens söktjänst, användes. 

Sammanlagt gjordes sju sökningar som gav användbara artiklar och avhandlingar. Nedan 

presenteras en tydlig genomgång av litteratursökningen. 

 

Sökning Databas Sökord Träffar Använda 

Sökning 

1 

6/11-17 

Libris Missbruk, gender 17 

böcker/avhandlingar 

2 

avhandlingar 

och 1 studie 

Sökning 

2  

14/11-

17 

Social 

services 

abstract 

(addict* OR ”substance 

abuse”) AND treat* AND 

(”Gender difference*” OR 

”Sex difference*”) AND 

relationship* 

59 artiklar 1 artikel 
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Sökning 

3  

15/11-

17 

Social 

services 

abstract 

(addict* OR ”substance 

abuse”) AND treat* AND 

(”Gender difference*” OR 

”Sex difference*”) AND 

(consequence* OR issue*) 

59 artiklar 2 artiklar 

Sökning 

4  

15/11-

17 

Cinahl "sex differences" or 

"gender differences" AND 

“addict*” OR “substance 

abuse” OR “drug 

treatment” 

249 artiklar 1 artikel 

Sökning 

5  

15/11-

17 

Social 

services 

abstract 

(addict* OR ”substance 

abuse”) AND treat* AND 

(”Gender difference*” OR 

”Sex difference*”) AND 

counselor* 

3 artiklar 1 artikel 

Sökning 

6  

16/11-

17 

Social 

services 

abstract 

“Counselor” AND 

("substance abuse" OR 

addict*) AND gender 

689 artiklar 2 artiklar 

Sökning 

7  

23/11-

17 

PsykINFO (addict* OR "substance 

abuse") AND treat* AND 

("Gender difference*" OR 

"Sex difference*") AND 

attitude* 

143 artiklar 1 artikel 

 

Till en början söktes artiklar utifrån tidigast publiceringsår 2000, efter påbörjad sökning visade 

det sig dock vara svårt att finna relevanta artiklar utifrån det valda årtalet. Fortsatt sökning 

skedde därför med sökningar utan ett tidigast publiceringsdatum. De två första sökningarna på 

databasen social services abstract är därmed sökta utifrån tidigast publiceringsår 2000 medan 

resterande sökningar inte haft denna begränsning. I resultatdelen presenteras artiklarna i en 

tablå där artiklarnas författare, urval, land, design samt syfte och resultat framkommer. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Att ha tydliga inklusion- samt exklusionskriterier i en litteraturstudie underlättar för läsaren 

(Booth m.fl., 2016). För att inkluderas i föreliggande litteraturstudie skulle studierna vara 

vetenskapligt granskade, så kallade “peer reviewed” och vara skrivna på svenska eller engelska. 

Vi har även endast valt ut studier som har genomförts i västvärlden. Kulturerna antas då ligga 

närmare varandra vilket medför att studiernas resultat blir lättare att jämföra och förstå i 

förhållande till varandra. Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats i 

litteraturstudien. Detta för att få en bredare förståelse för undersökningsområdet. 

Då vår studie syftar till att granska kunskapsläget kring könsskillnader i personalens attityder 

och bemötande inom missbruksvården har forskning som berör det området inkluderats i vår 

litteraturstudie. Flertalet studier berörde delvis vårt område. Exempelvis undersökte dessa 

studier skillnader mellan könen i bemötande och attityder men missbruksområdet saknades eller 

så undersöktes skillnader mellan könen i missbruksvården utifrån utfallen av vården men 

saknade bemötande- eller attitydområdet. De studierna som bara delvis berörde vårt område 

blev därmed exkluderade.  

Vi har också inkluderat artiklar från ett långt tidsspann. Detta blev gradvis en nödvändighet då 

vi i vårt sökande först begränsade oss till artiklar från 2000talet. Men det fanns, framförallt 

internationellt, få artiklar inom vårt valda område. Vi behövde därför besluta mellan att 

inkludera färre artiklar, vilket skulle minska studiens generaliserbarhet, eller inkludera äldre 

artiklar, vars resultat kanske är förlegade. Vi har försökt använda oss försiktigt av de äldre 

artiklarna och lägga mer vikt vid de nyare. 

Vidare har vi även inkluderat en artikel som sticker ut från de övriga. Eliasson och Hughes 

(2004) undersöker behandlares attityder till LGBT-klienter. Vår studie har egentligen inte som 

huvudfokus sexualitet, även om Butlers teori om den heterosexuella matrisen anser detta vara 

nära kopplat till kön. Vi har ändå valt att inkludera denna studie, då den även undersöker 

behandlarnas attityder till transpersoner, alltså personer som har en könsöverskridande identitet. 

Vi anser detta vara ett värdefullt perspektiv och något som tyvärr inte undersöks i någon av de 

andra inkluderade studierna. 

 

Urvalsmetod 

Litteratursökningen utmynnade i sammanlagt 1219 träffar. Av dessa var 17 träffar på 

Librissökningen där majoriteten var faktaböcker och därmed inte kunde inkluderas i denna 

studie. Tre träffar i Librissökningen var dock studier vilka var relevanta för vår litteraturstudie 

och kunde inkluderas. Resterande 1202 träffar var på databaserna Social services abstract, 

Cinahl och psykINFO, vilka var artiklar. Efter att ha läst igenom artiklarnas titlar och/eller 

abstract kunde 1111 stycken exkluderas. De exkluderade studierna handlade exempelvis om 

könsskillnader vid en partners påverkan på motivationen inför en läkemedelsbehandling samt 

om risker med frekvent användning av kokain. Vissa av de exkluderade studierna var även 

dubbletter. Av de resterande 91 artiklarna var det åtta stycken som inte gick att läsa i fulltext, 

vilket innebar att de blev exkluderade. De kvarvarande 83 artiklarna lästes i fulltext. Av de 

genomlästa artiklarna exkluderades 76 stycken då de bara delvis behandlade vår studies 

undersökningsområde. De exkluderade studierna handlade om bland annat patienters 

engagemang i behandlingen och hur behandlingsutfallet påverkas av relationen med 

behandlaren utifrån en könsaspekt. Artikelsökningen samt Librissökningen gav sammanlagt tio 

studier, varav två avhandlingar, och en avhandling som inkluderades i litteraturstudien. 

Då vi ansåg att tio artiklar var för få för att göra en litteraturstudie granskade vi de inkluderade 

artiklarnas referenser. Utifrån dessa fann vi fem relevanta artiklar som inkluderades i studien. 
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Sammanlagt blev då 13 artiklar, två rapporter och två avhandlingar grunden till föreliggande 

litteraturstudie. 

 

Validitet och reliabilitet 

En studie ska både ha hög validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär att studiens metod är så 

pass tydligt beskriven att det ska kunna gå att återskapa studien (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014). I en litteraturstudie är det viktigt att inte välja studier utifrån att studiens resultat stämmer 

överens med vad författaren har för uppfattning eller föreställning om undersökningsområdet 

(Booth m.fl., 2016). Vi måste därför inkludera studier utifrån deras relevans till vårt ämne. Även 

de studier som motsäger vårt resultat måste inkluderas. I föreliggande litteraturstudie har 

studierna valts utifrån relevans till undersökningsområdet, oberoende av studiernas resultat. I 

vårt fall innebär detta att vi tydligt måste redogöra för hur vi gått tillväga metodiskt, så att det 

är framstår uppenbart för en person som gör samma sökningar att vi inte gjort ett selektivt urval 

i våra artiklar. Vi behöver också på ett förståeligt sätt visa den teoretiska kopplingen för att visa 

att vi gör rimliga slutsatser.  Validitet innebär att studien mäter det som avses (Hjerm m.fl., 

2014). Här handlar det om att vi håller oss till vårt syfte. Vårt empiriska material behöver vara 

relevant för detta syfte och vår analys behöver vara begränsad till just dessa frågeställningar. 

 

Rapporter och källkritik 

För uppsatsens trovärdighet är det viktigt att använda arbeten som håller hög standard. 

Därmed är samtliga artiklar som inkluderats peer reviewed. Avhandlingar genomgår 

granskningar i flera steg innan de publicerats. Båda dessa kan antas hålla en hög vetenskaplig 

kvalitet. Kvar blir då de rapporter vi inkluderat. Rapporter behöver inte genomgå samma sorts 

granskningsprocess som andra vetenskapliga arbeten och vi har därför behövt läsa dessa 

kritiskt och fundera kring ifall de haft en tillräckligt hög vetenskaplig standard. Båda dessa 

rapporter Aspekter av kvinnosynen i missbruksbehandling: empiriska exempel och teoretiska 

funderingar (Holmberg, 2000) och Kön och behandling inom tvångsvård: En studie av hur 

vården organiseras med avseende på genus (Laanemets & Kristiansen, 2008) är utförda av 

erkända forskare som doktorerat och tidigare gjort flera vetenskapligt granskade arbeten. De 

redovisar också tydligt sina metoder och den teoretiska ram de använder. Vi anser det därför 

motiverat att inkludera dessa rapporter då de bör hålla en hög vetenskaplig nivå. 

 

Sammanställning och analysprocess 

Oavsett vilka data som studeras behöver de alltid bearbetas för att kunna analyseras (Hjerm 

m.fl., 2014). Ett sätt att bearbeta data är att kartlägga hur olika begrepp och teman knyts samman 

i materialet, en så kallad tematisk kodning. Vi bearbetade materialet genom att först läsa igenom 

artiklarna och avhandlingarna noggrant och anteckna de viktigaste resultaten från varje studie. 

Utifrån de nedtecknade resultaten kodade vi systematiskt texterna efter teman. Efter 

uppdelningen av alla artiklar/avhandlingar i teman sammanställde vi dessa för att finna vilka 

gemensamma teman som framträdde. De huvudteman som använts i litteraturstudiens 

resultatdel för att dela upp innehållet är: Olika attityder, olika behandling, Skam och 

skuldkänslor, Föräldraskap, Lika allvarligt missbruk får olika konsekvenser, Olika sexualitet 

och heterosexualitetsnorm, Män och kvinnor som komplement och förebilder, Olika aktiviteter 

och Personalens makt. 
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Etiska överväganden 

På forskare ställs krav för att forskningen de bedriver ska vara etiskt försvarbar. Det finns 

därmed etiska regler en forskare ska förhålla sig till under forskningsprocessen, så kallade 

kodex. Helsingforsdeklarationen är en kodex som haft stor inverkan på nationella 

forskningsregler. Helsingforsdeklarationen menar bland annat att forskaren ska inhämta 

samtycke från individer som deltar i forskningen, att information om individer som deltar i 

forskningen ska behandlas konfidentiellt och att nyttan med forskningen ska vara större än den 

eventuella kränkningen forskningen innebär för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). Då vi i 

denna litteraturstudie endast använt oss av tidigare publicerade studier som blivit vetenskapligt 

granskade och godkända avhandlingar har vi förutsatt att forskarna har förhållit sig till de 

forskningsetiska reglerna. Vi har bara använt oss av studier som genomgått en 

utvärderingsprocess, antingen genom peer review eller, gällande avhandlingar, liknande 

kvalitetssäkrande processer. Vi antar därmed att dessa har hållit god etisk standard och att de är 

tillräckligt väl genomförda för att kunna användas i detta arbete. Trots detta har vi också försökt 

läsa studierna kritiskt och övervägt om de innehåller eventuella brister. Vi har även försökt se 

till att beskriva studierna rättvist och att använda dem på ett ärligt och ej missvisande sätt. 

 

 

 

Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning på valt område att presenteras. Fyra av litteraturstudiens 

inkluderade studier kommer att beskrivas djupgående för att ge en övergripande bild över 

nuvarande forskningsläge. De tre svenska har främsts valts ut då de har djupgående analyser, 

god metodik och dessutom beskriver tidigare forskning på området. DeJong, Van den Brink 

och Jansens (1993) studie har istället valts ut för att visa en mer internationell bild, men också 

för att ge kvantitativ bild för att kontrastera de övriga tre kvalitativa studierna. 

 

Kön och behandling inom tvångsvård: En studie av hur vården organiseras med 

avseende på genus 

Laanemets och Kristiansen (2008) har gjort en studie på tvångsvård i Sverige som bedrivs av 

Statens institutionsstyrelse (SiS). Syftet med studien var att beskriva, problematisera och 

analysera hur hanteringen rörande kön/genus såg ut i tvångsvård bedriven av SiS. 

Datainsamlingsmetoden bestod av observationer samt enkäter på tio avdelningar, tre för vuxna 

och sju för ungdomar. 

 

Laanemets och Kristiansen (2008) fann att pojkar och flickor bemöttes olika i ungdomsvården. 

Flickorna ansågs vara skörare och de bemöttes försiktigare än pojkarna. Flickor skulle stärkas 

medan pojkar skulle veta sin plats och disciplineras. Flickor fick uttrycka känslor på ett sätt 

pojkarna inte fick möjlighet till. Pojkarna lärdes att inte visa oro eller osäkerhet, eller vara små. 

De skulle bli stora, starka och ansvarstagande. Flickorna fick ett större handlingsutrymme 

utifrån beteende och känslor. Pojkarna fick hårdare konfrontationer och regelbrott som utfördes 

av en pojke tenderade att få påtagligare följder än om en flicka utförde dem. 

 

På vuxenavdelningarna fann Laanemets och Kristiansen (2008) att verksamheterna bidrog till 

att befästa rådande könsföreställningar och könsstrukturer. Klienterna erbjöds att delta i olika 

aktiviteter beroende på könstillhörighet. Kvinnorna hade mer stillsamma aktiviteter som 
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handarbete, sömnad, hälsa och skönhet medan männen fick erbjudan om att delta i aktiviteter 

som idrott och styrketräning. 

 

Utifrån observationer och samtal med personalen framkom att kvinnor och män sågs som 

komplement till varandra och till viss del som motsatspar. Kvinnliga och manliga klienter 

beskrevs i förhållande till varandra, medan olikheter inom könen blev osynliggjorda. Inom 

tvångsvården kunde tolkningen göra att männen sågs som den normala klienten medan kvinnan 

sågs som avvikande. Klienterna ansågs behöva både manliga och kvinnliga förebilder. 

Klienterna beskrevs stereotypiskt utifrån kön där pojkar/män sågs som aktiva och ansvarig för 

sina handlingar medan flickor/kvinnor beskrevs mer som offer. Männen i personalen hade för 

vana att aldrig vara ensam med en kvinnlig klient eller gå in i deras rum. Detta medförde enligt 

Laanemets och Kristiansen (2008) en distansering mellan manlig personal och klient. Att 

männen inte stod för den nära kontakten till kvinnliga klienter kan, enligt Laanemets och 

Kristiansen (2008), bidra till att synen på hur den traditionella mannen bör bete sig förstärks. 

 

I viljan att göra det normala: en kritisk studie av genusperspektivet i missbruksvården 

Mattsson (2005) gjorde en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer samt 

observationer som datainsamlingsmetoder. Datainsamlingen skedde på två svenska 

missbruksvårdsinstitutioner; ett LVM-hem som enbart tog emot kvinnor och ett 

behandlingshem som tog emot både kvinnor och män. Intervjuerna gjordes med 19 anställda, 

som bestod av både kvinnor och män, på institutionerna.  Syftet med studien var att “identifiera, 

tolka och förstå situationer och händelser som gör kön” (Mattsson, 2005, s. 54). 

 

Mattsson (2005) finner att både aktiviteter, personal och utrymmen på LVM-hemmet är 

könande. Hon menar att behandlingen i sig är passiv där den centrala sysslan är köksbestyr. 

Författaren jämför sina observationer med annan forskning på området, där det var en 

tvångsvård för män som undersöktes (se Svensson, 2003). Till skillnad mot kvinnorna i 

Mattssons studie, som förväntades vilja vara ifred och få tänka för att förstå sitt missbruk, blev 

männen sysselsatta med skötsel av fastigheter och trädgård för att undvika drogsuget. Detta 

tolkar Mattsson som att behandlingen är könande. Med detta menar hon både att vissa 

aktiviteter är könskodade, och att aktiviteten att utföra dem bidrar till att förstärka synen på kön 

som olika. Personalen gör även kön när de delar upp arbetsuppgifter mellan kvinnor och män. 

Inom personalgruppen finns en uppfattning om att kvinnlig personal lättare skapar relationer 

med de kvinnliga klienterna, vilket av personalen ses som “genuint kvinnligt”. Det är även 

endast kvinnlig personal som tröstar klienterna genom fysisk beröring som till exempel en kram 

eller uppmuntrande klapp på ryggen. Manlig personal undviker detta då de, utöver eventuellt 

obehag från klienten, inte vill riskera att bli anklagad för sexuella trakasserier. Mattsson (2005) 

menar att detta medför stereotypa manliga och kvinnliga förebilder för klienterna. Personalen 

uttrycker själva att de ser sig som förebilder för klienterna. Den kvinnliga personalen ”med sina 

matchande kläder, sminkade ansikten och färgade hår” blev förebilder för de kvinnliga 

klienterna. Klienterna fick därmed lära sig hur kvinnor ”bör använda sina kroppar för att 

betraktas som kvinna”. På institutionen anordnades även speciella spadagar för kvinnorna där 

de, enligt personalen, skulle kunna få göra sådant som tjejer tycker om. 

 

Mattsson (2005) fann även att aktiviteter och personal på behandlingshemmet är könade. 

Behandlingen utgår från den psykodynamiska teoribildningen där tanken om en kärnfamilj 

används i terapin. Personalen uttrycker att mamman och pappan i familjen, och därmed kvinnor 

och män, står för olika delar i familjen. Kvinnan antas stå för mer värme och kärlek medan 

mannen antas stå för gränssättning och auktoritet. Mattsson (2005) menar att just dessa olikheter 

mellan könen kan ses i personalens bemötande mot klienterna, vilket även påvisar en 
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maktskillnad mellan könen. Personalen anser att maskulinitet och femininitet är viktig att 

använda sig av i behandlingen, då de komplementerar varandra. 

 

I studien framkommer att männen blir synliggjorda och betraktade som män utifrån deras 

sexualitet. Männens sexualitet riktade sig mot kvinnorna, kvinnorna blir därmed objekt för 

männens sexualitet. På detta sätt menar Mattsson (2005) att maskulinitet och femininitet 

upprätthålls. 

 

Sex role stereotypes and clinical judgment: How therapists view their alcoholic patients 

DeJong m.fl. (1993) genomförde en kvantitativ studie med syftet att se vilka attityder 

missbruksterapeuter hade till sina missbrukspatienter utifrån patienternas könstillhörighet. 

Forskarna lät 98 terapeuter i Nederländerna svara på frågor angående sina attityder till 

manliga missbrukare och kvinnliga missbrukare samt beskriva sina egna egenskaper, allt 

utifrån InterPersonal Checklist (ICP). ICP mäter personlighet från skalorna dominans-

undergivenhet och fientlighet-vänlighet. Utifrån dessa två skalor bildas subkategorier såsom 

rebellisk/misstänksam eller osjälvständig/inaktiv. Forskarna kom fram till att terapeuterna 

ansåg det finnas klara könsskillnader mellan manliga och kvinnliga klienter. Kvinnliga 

missbrukare uppfattades som vänliga och undergivna, medan männen uppfattades som mer 

dominanta och fientliga än kvinnorna (DeJong m.fl., 1993). Dessa resultat stämmer överens 

med de klassiska stereotyperna kring manligt och kvinnligt och kan enligt forskarna leda till 

att männen bemöts mer konfrontativt, medan kvinnorna bemöts med mer empati och stöd 

(DeJong m.fl., 1993). På grund av studiens upplägg går det dock inte att utesluta att detta 

resultat också skulle kunna bero på faktiska skillnader i manliga och kvinnliga missbrukares 

beteende (vår anmärkning).  

 

Aspekter av kvinnosynen i missbruksbehandling 

Holmberg (2000) har genomfört semistrukturerade intervjuer med personal från sex 

behandlingshem för vård av kvinnliga missbrukare. Tre av behandlingshemmen var LVM-

hem med tvångsvård, medan tre var öppenvård. Syftet med studien var att beskriva och 

diskutera aspekter av kvinnosynen på dessa institutioner samt att jämföra de missbrukande 

kvinnorna med svenska kvinnor mer generellt. 

 

Holmberg (2000) fann i studien att personalen på behandlingshemmen har en liknande syn på 

den kvinnliga missbrukaren och hennes behov, trots olika orsaksförklaringar för missbruket och 

olika behandlingsmodeller. Kvinnor sågs i missbruket som mer lika män och att de inte helt 

hade fått lära sig kvinnlighet. De kvinnliga missbrukarna sågs också som beroende av sitt 

sociala nätverk och framförallt deras relation till sina barn och/eller en man. I rollen som 

mamma ansågs de kunna hitta motivering att bryta missbruket, att bli mamma istället för 

missbrukare. Mannen däremot ses som sättet för kvinnan att få bekräftelse på sin kvinnlighet, 

men också den som håller kvar henne i beroendet. Kvinnorna sågs också som mer utsatta än 

män, med många tidigare kränkningar ofta sexuella, och med låg självkänsla. Det fanns också 

en klar skillnad mellan manliga och kvinnliga klienter, där kvinnorna ansågs behöva bearbeta 

sitt förflutna, medan männen mestadels behövde hjälp att organisera deras kommande liv 

bortom missbruket (Holmberg, 2000). 

 

Summering tidigare forskning 

Ovanstående studier har på olika sätt undersökt personalens bemötande och attityder gentemot 

klienterna och ifall de skiljer sig beroende på klienternas könstillhörighet. Alla studier är 

överens om att personalens bemötande och/eller attityder skiljer sig åt beroende på klientens 

könstillhörighet. Detta har framkommit i studierna utifrån både intervjuer, enkäter och 
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observationer. I studierna ansågs kvinnor och män ha olika behov och egenskaper på grund av 

sin könstillhörighet. Kvinnliga klienter ansågs mer beroende av sitt sociala nätverk och mer 

utsatta (Holmberg, 2000), vara mer undergivna (DeJong m.fl., 1993) och behöva mer tid för att 

tänka (Mattson, 2005). Män sågs som mer aggressiva (DeJong m.fl., 1993), bemöttes mer 

konfrontativt (Laanemets och Kristiansen, 2008), gavs mer praktiska sysslor (Mattsson, 2005) 

och sågs inte som lika utsatta (Holmberg, 2000). Dessa skillnader ansågs vara baserade på 

stereotypa uppfattningar och inte på faktiska uppvisade beteenden. 

 

Teori 

Nedan beskrivs teorierna genusperformativitet samt genusordningen, vilka används för att 

analysera de inkluderade studiernas resultat. 

Genus 

Genus är ett svenskt ord som började användas av kvinnoforskare på 1980-talets mitt. Ordet 

betyder från början slag eller sort, men användes av kvinnoforskarna för att beskriva de sociala 

konstruktionerna kring kön och skilja dessa från de biologiska könen (Hirdman, 2001). Detta 

gjordes för att den tidigare användningen av ordet kön och könsroller gjorde det svårt att skilja 

på vad som var en social konstruktion och vad som var biologiskt bestämt. Målet med att 

använda ordet genus var att visa på hur begreppen man och kvinna skapas av samhället genom 

uppfostran och att det pågår ett ständigt skapande av vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

Med detta neutrala ord var det lättare att sätta ord på de olika sociala fenomen som skiljer på 

kvinnor och män och skapar ett system där vi begränsas utifrån vårt uppfattade kön (Hirdman, 

2001). 

 

Genusperformativitet 

Butler (2007) är den som formulerat teorin om genusperformativitet i sin numera klassiska text 

“Genustrubbel”. Butler har en poststrukturalistisk grundsyn och anser därmed att det inte finns 

en objektiv sanning, att det inte finns någon ”essens”. Vårt språk och vår förförståelse formar 

hur vi ser verkligheten. Det kan finnas en objektiv verklighet, men hur vi uppfattar den är 

genomsyrad av vårt språk och sätt att kommunicera. Det finns därför ingen kunskap som är 

neutral utan vi förstår alltid kunskap utifrån ett sammanhang. 

 

Butler använder sig av Foucalt för att lyfta fram att det i samhället finns maktsystem vilka 

kontrollerar språket och formar vår förståelse av olika fenomen (Butler, 2007). Vi agerar inom 

dessa system och kan inte frigöra oss från dem, då de är en del av hur vi uppfattar vår omvärld. 

Den heterosexuella matrisen är namnet som Butler ger till maktsystemet som kontrollerar vår 

förståelse av kön, sexualitet och begär. Den heterosexuella matrisen är den normativa 

könssynen som utgår ifrån att det finns två kön, manligt och kvinnligt, att dessa två kön 

attraheras av varandra och att de är olika men komplementära till varandra. Hela vår syn på kön 

och sexualitet formas och tolkas i förhållande till denna norm. Den heterosexuella matrisen 

begränsar oss oavsett vår sexualitet och könsidentifikation, då den ger en väldigt avgränsad 

könsroll (Butler, 2007). 

 

Den heterosexuella matrisen är, enligt Butler (2007), inte ett abstrakt system som agerar i 

bakgrunden, den skapas och förstärks i varje handling som en person gör och är en del av vår 

identitet. Vår identitet skapas, enligt Butler, genom vad vi själva gör och vad vi ser andra göra. 

Varje person har en kropp som tolkas som manlig eller kvinnlig och varje gång denna person 

gör något är detta ett uppträdande för oss själva och andra, där vi följer den heterosexuella 
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matrisens manus. Varje gång vi agerar i enlighet med könsrollerna bekräftar vi för oss själva 

och de som ser att matrisen är korrekt. Vi skapar alltså vad som är manligt och kvinnligt aktivt 

i varje interaktion. Vi internaliserar i vår tur andras beteenden och tal, vilket blir till en del av 

vår identitet. 

 

Det går således inte att frigöra sig från den heterosexuella matrisen enligt Butler, då vi aldrig 

kan frigöra oss från vår samhälleliga kontext. Men att vår identitet och de kontrollerande 

maktsystemen uppstår i vår vardag ger oss samtidigt verktygen att utmana systemet. Vår 

förståelse av kön förstärks och bekräftas av våra vardagliga interaktioner och kan också 

förändras på samma sätt. När någon i sitt beteende avviker från normen ger detta en möjlighet 

att förändra normen och gradvis förändra vår förförståelse. Detta kallar Butler subversiva 

handlingar. Butler menar att vi genom dessa subversiva handlingar kan bredda på vad vi ser på 

som naturlig sexualitet och naturliga könsuttryck. Att om vi istället för att ignorera tar tillvara 

på de exempel som utmanar systemet, kan systemet förändras inifrån. 

 

Genusordningen 

Hirdman (2001) pratar om genusordningen. Denna teori menar att det i samhället finns en 

ordning mellan könen där mannen är normen. Att mannen är norm betyder att han inte 

ifrågasätts och att han ofta blir osynliggjord, medan kvinnan naturligt blir normavvikare. Detta 

gör att kvinnan ses som annorlunda från mannen, hon blir mannens motsats, hon blir det han 

inte är. En viktig del av att män och kvinnor ses som olika är att de också hålls åtskilda, att det 

finns områden som ses som manliga och områden som ses som kvinnliga. Mannen ses som 

logisk, hon som känslostyrd; han är stark, hon är svag; han är aggressiv, hon är omvårdande; 

han är aktiv, hon är passiv. Eftersom mannen ses som stark och intelligent blir han också 

överordnad kvinnan och han dominerar de olika maktsfärerna i samhället. Men eftersom 

kvinnan ses som svagare har mannen också ett ansvar att skydda henne, medan hon får ansvaret 

att lyda honom. Detta är vad Hirdman kallar genuskontraktet. Kvinnans viktigaste funktion och 

roll i detta genuskontrakt är som mor och vårdare av mannen, medan mannen är försörjare och 

beskyddare. Då denna genusordning ses som naturlig förblir den ofta osynlig och vi hjälper till 

att återskapa den och sprida dess värderingar utan att förstå varför. Hirdman menar att det finns 

fler system som samtidigt med genusordningen påverkar vårt liv. De demokratiska och 

kapitalistiska systemen har allt mer minskat genusordningens makt de senaste hundra åren och 

mannen är inte lika självskriven som norm. Ändå finns ordningen kvar och påverkar oss i vår 

vardag, ofta osynligt. 

 

Teoriernas Brister 
Ingen teori är perfekt, inte heller teorierna om genusperformativitet eller genusordningen. Vi 

kan se några brister i dessa teorier. För det första är de begränsade i sitt blickfång. De sätter 

upp förståelsen om genus som den centrala problemförståelsen och klarar inte av att fullgott 

analysera företeelser som rör till exempel etnicitet, klass eller funkofobi. Den här uppsatsen 

försöker därför inte att analysera sådana delar i materialet. Vidare berör båda teorierna 

begreppet makt, men fokuserar på hur den manifesterar sig kring kön. Då en behandlingsmiljö 

eller institution är en miljö som traditionellt anses genomsyrad av många olika former av 

makt, kan vår analys inte helt ge maktbegreppet rättvisa genom dessa teorier. Vi gör en 

kortare maktanalys, men bara utifrån interaktionen mellan makt och genus. Trots dessa brister 

anser vi att våra valda teorier också har mycket att tillföra inom sitt specifika område. 
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Resultat 

Nedan presenteras en tablå med litteraturstudiens inkluderade studier. För att ge läsaren en 

tydlig överblick så presenteras studiernas urval, design, syfte och resultat. 

 

 

Tablå 

Författa

re 

Urval Land Design Syfte Resultat 

Guerrero, 

Marsh, 

Cao, 

Shin, 

Andrews 
(2014) 

1,812 svarta 

klienter (734 

kvinnor och 1,078 

män), 486 latino 

klienter (147 

kvinnor and 339 

män), och 844 vita 

klienter (147 

kvinnor och 339 

män). 

USA. En kvantitativ 

longitudinell studie 

som jämförde data 

insamlad av 59 

organisationer som 

arbetar med 

missbruksbehandli

ng. 

Att undersöka 

vilka 

könsskillnader 

som finns i 

missbruksvården 

inom olika 

etniciteter. 

Kvinnor fick 

hjälp oftare än 

män, speciellt när 

denna hjälp hade 

med deras 

modersroll att 

göra, kvinnor fick 

också mer 

missbruksterapi. 

Palm 
(2007) 

918 behandlare 

och 
1865 klienter. 

Sverige. En kvantitativ 

studie där 

frågeformulär 

skickades till 

missbruksbehandla

re i Stockholms län 

och klienter som 

vårdats för 

missbruk. 

Att undersöka hur 

behandlare ser på 

könsskillnader i 

behov mellan män 

och kvinnor och 

jämföra detta med 

klienternas 

upplevelser. 

Personalen 

upplevde 

skillnader i behov 

mellan kvinnor 

och män. 

Klienternas svar 

stödde till viss 

del dessa 

upplevda 

skillnader, men 

skillnaderna var 

större inom 

könen än mellan 

könen. 



15 
 

Rowan-

Szal, 

Chatham, 

Joe & 

Simpson 

(1996) 

635 klienter, 438 

män och 197 

kvinnor på 

metadonbehandlin

g. 34 personal, 19 

män och 15 

kvinnor. 

USA. En kvantitativ 

studie där klienter 

erbjöds gratis 

behandling. Efter 

90 dagar 

utvärderades 

klienternas 

deltagande. 

Att undersöka ifall 

behoven skiljer sig 

åt mellan kvinnor 

och män under 

behandlingens 

första tre månader 

samt vilken 

behandling som 

getts dessa 

månader. 

Män och kvinnor 

uppger sig ha 

olika behov. 

Klienter blir 

behandlade olika 

av personalen 

beroende på kön. 

Kvinnornas 

behandling 

fokuserar på att 

hantera bland 

annat konflikter, 

rädsla, 

självkänsla, 

depression och 

familjefrågor. För 

män ligger 

behandlingsfokus 

på 

alkoholanvändnin

g och juridiska 

frågor. 

Eliason 

& 

Hughes 

(2004) 
 

 

351 behandlare 

inom 

missbruksvården 
(109 som arbetar i 

småorter och 242 

som arbetar i 

storstad). 

USA. En kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 
Att mäta 

behandlares 

attityder till och 

kunskap kring 

LGBT personer. 

Deltagarna hade 

bristande 

utbildning 

inom LGBT-

frågor och nära 

hälften hade en 

negativ 

inställning till 

LGBT personer. 

Attityden mot 

transsexuella var 

betydligt mer 

negativa än mot 

övriga LGBT 

grupper. 

Laaneme

ts & 

Kristians

en 
(2008) 

Tio stycken SiS 

avdelningar, sju 

för ungdomar och 

tre för vuxna. 

Sverige. Kvalitativ studie 

med deltagande 

observationer och 

enkäter. 

Att granska 

tvångsvården 

utifrån ett 

genusperspektiv. 

Bemötandet från 

personalen 

skiljde sig åt i 

ungdomsvården 

beroende på om 

klienten var 

pojke eller flicka. 

Inom 

vuxenvården 

befästes rådande 

könsstrukturer 

inom 

verksamheten. 
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Nelson-

Zlupko, 

Morrison 

Dore, 

Kauffma

n & 

Kaltenba

ch (1993) 
 

24 kvinnor, i 

åldrarna 23-50, 

som deltog i 

behandlingsprogra

m för 

drogberoende. 

USA. Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Att tydliggöra 

kvinnors 

uppfattning om 

vilka delar i 

missbruksbehandli

ngen som är till 

mest samt minst 

hjälp för deras 

tillfrisknande. 

Kvinnorna menar 

att respekt från 

personalen är en 

av de viktigaste 

delarna för en 

positiv 

behandling. 

Många kvinnor 

har blivit sexuellt 

trakasserade samt 

behandlade 

stereotypiskt på 

grund av sitt kön 

i sin behandling. 

Samuelss

on 

(2015) 
 

 

6 fokusgrupper 

med vårdgivare 

inom 

missbruksbehandli

ng. 

Sverige. En kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Att undersöka 

personals 

konstruktioner 

kring beroende i 

relation till kön 

och 

behandlingsbehov. 

Personal beskrev 

män och kvinnor 

som socialt, 

biologiskt och 

psykologiskt 

olika, samtidigt 

som de uppgav 

vikten av att vara 

medveten om 

sina egna 

stereotypa 

uppfattningar och 

utmana dessa. 

Holmber

g (2000) 
 

 

Personal från sex 

olika institutioner 

för 

missbruksbehandli

ng. 

Sverige. En kvalitativ 

studie med 

intervjuer gjorda 

på personalen på 

institutionerna. 

Undersöka hur 

kvinnosynen ser ut 

hos personal på 

institutionerna. 

Alla de sex 

institutionerna 

präglades av 

föreställningar 

om att män och 

kvinnor är olika. 

Män och kvinnor 

antas ha olika 

behov av att ha 

samtal om sina 

erfarenheter. 

Mattsson 

(2005) 
 

 

19 behandlare på 

två institutioner, 

ett LVM-hem och 

ett 

behandlingshem. 

Sverige. En kvalitativ 

studie där 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

observationer 

gjorts på personal 

samt klienter. 

Undersöka hur kön 

görs i det sociala 

arbetets praktik 

och identifiera, 

tolka och förstå 

situationerna där 

kön görs. 

Att personalens 

jämställdhetsamb

ition bidrar till att 

män och kvinnors 

maktrelation 

upprätthålls. 
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Laaneme

ts 

(2002) 
 

 

29 inskrivna 

kvinnor samt 

personal på fyra 

olika vård- och 

behandlingsprogra

m. 

Sverige. En kvalitativ 

studie där 

kvinnorna samt 

personalen på 

institutionerna 

intervjuades. 

Beskriva och 

försöka förstå vad 

för betydelse 

behandling, 

rusmedel, män, 

moderskap, 

sexualitet och den 

egna kroppen har i 

kvinnors 

femininitetsproces

s. 

Att det finns flera 

former och sätt 

att skapa 

femininitet och 

att kvinnorna i 

behandlingen 

blev formade till 

att uppvisa en 

traditionell 

femininitet. 

Andersen 

(2015) 

 

15 stycken 

personal samt 24 

stycken klienter på 

två 

ungdomsinstitutio

ner för 

missbruksvård. 

Klienterna var 

mellan 16-27 år 

och ca en tredjedel 

var kvinnor. 

Danmark. Kvalitativ studie 

med deltagande 

observationer och 

intervjuer som 

datainsamlingsmet

oder. 

Att undersöka 

vilken betydelse 

kontexten har för 

förståelsen av de 

berättelser som 

klienterna delger 

under 

behandlingen. 

Innehållet i 

ungdomarnas 

berättelser formas 

efter miljön samt 

hur personalen 

bemöter 

berättelsen. 

Beck 
(2007) 

40 intervjuer med 

behandlare och 

personal. 

USA. En etnografisk 

studie med 

intervjuer som 

genomfördes i 

flera perioder 

mellan 2000 och 

2002. 

Undersöker hur 

kvinnor påverkas 

av behandlings- 

praktiker och 

diskurser på 

behandlingshem. 

Behandlarnas 

narrativ om vägar 

ur missbruk är ett 

sätt att utöva 

social kontroll 

och förhindrar 

kvinnliga 

missbrukares 

förändringsarbete 

då dessa narrativ 

byggts upp av 

ojämställda 

strukturer. 

Samuelss

on & 

Wallande

r 

(2014) 

489 personal med 

olika befattningar 

(socialarbetare, 

sjuksköterskor, 

läkare, terapeuter 

och chefer) på 77 

missbruksvårdsenh

eter. 

Sverige. Kvantitativ 

enkätstudie med 

fiktiva fall. 

Undersöka hur 

personal bedömde 

fiktiva fall. 

Svårighetsgraden 

i missbruket 

avgjordes inte 

bara utav ämnet 

och frekvensen 

och följder av 

missbruket utan 

även av 

användarens 

ålder, 

socioekonomisk 

statur, 

familjesituation 

och kön. 
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DeJong, 

Van den 

Brink, 

Jansen 

(1993) 

98 terapeuter inom 

missbruksvård. 
Nederländer

na. 
Kvantitativ 

enkätstudie. 
Att se vilka 

attityder terapeuter 

hade till 

missbrukare 

beroende på kön. 

Kvinnor sågs 

som mer 

osjälvständiga, 

undergivna, 

pålitliga samt 

vänligare. Män 

sågs som mer 

opålitliga och 

mer aggressiva. 

Geirsson, 

Hensing 

& Spak 

(2009) 

68 allmänläkare. Sverige. Kvantitativ 

enkätstudie med 

fiktiva falls. 

Att se hur 

allmänläkare 

bedömde och 

hanterade manliga 

och kvinnliga 

klienter med 

alkoholmissbruk. 

Ingen skillnad i 

skattning av 

allvarligheten i 

missbruket, 

däremot råddes 

mannen oftare 

skära ner på 

alkohol än 

kvinnan och 

kvinnan ombads 

oftare att sluta 

dricka helt och 

hänvisades vidare 

till behandling. 

 

Tematisering av resultat och analys 

Utifrån det lästa materialet gjordes en tematiserad kodning, vilket närmare förklarats i 

uppsatsens metodavsnitt. Vi kommer nedan presentera de olika teman som framträdde under 

läsningen av litteraturen och använda dess för att besvara våra frågeställningar samt analysera 

resultaten utifrån våra valda teorier.  

 

Visar studier på skillnader i bemötande och attityder mot klienter inom missbruksvården 

utifrån klientens kön? I så fall på vilket sätt? 

 

Olika attityder, olik behandling 

I Nederländerna gjorde DeJong m.fl., (1993) en kvantitativ studie och resultatet visade att 

attityden gentemot klienterna skiljde sig åt beroende på klientens könstillhörighet. Kvinnliga 

klienter sågs som vänliga och undergivna medan männen sågs som dominanta och fientliga. 

Resultatet stämmer överens med den klassiska stereotypa uppfattningen om manligt och 

kvinnligt. Enligt forskarna kan detta resultera i att terapeuterna bemöter kvinnor med mer 

empati medan bemötandet mot männen tenderar att bli mer konfrontativt. Även i Samuelssons 

(2015) studie fanns en skillnad i attityder gentemot kvinnliga och manliga klienter i 

missbruksvården. Där beskrevs män i en missbruksbehandling som våldsamma och 

utåtagerande medan kvinnor beskrevs som mer utsatta i sitt missbruk. Mattsson (2005) fann 

att missbrukande kvinnor sågs som offer i större utsträckning än män gjorde. Liknande 

resultat framkom även i Laanemets och Kristiansens (2008) studie. Resultatet i den studien 

visade bland annat att pojkar och flickor bemöttes olika i ungdomsvården. Flickorna ansågs 

vara skörare och de bemöttes försiktigare än pojkarna. Flickor skulle stärkas medan pojkar 
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skulle veta sin plats och disciplineras. Flickor fick uttrycka känslor på ett sätt pojkarna inte 

fick möjlighet till. Pojkarna lärdes att inte visa oro eller osäkerhet, eller vara små. De skulle 

bli ”stora, starka och ansvarstagande” (Laanemets & Kristiansen, 2008). Flickorna fick ett 

större handlingsutrymme utifrån beteende och känslor. Pojkarna fick hårdare konfrontationer 

och regelbrott som en pojke gjorde tenderade att få påtagligare följder än om en flicka gjorde 

dem. 

 

Rowal-Szal, Chatham, Joe och Simpsons (2000) studie fann att mäns och kvinnors behandling 

innehöll olika delar. Kvinnors behandling var mer inriktad på relationer och psykologiska 

problem medan mäns behandling rörde sig om samtal kring alkoholproblematik, rättsliga 

problem eller framtida försörjning. Kvinnor fick både mer medicinsk hjälp, trots att behovet 

inte var större än för män, och hjälp med försörjningsstöd än män. Laanemets och Kristiansen 

(2008) fann liknande fördelning i ungdomsvården. Flickornas behandling innehöll samtal om 

relationer och bakomliggande faktorer till missbruket medans pojkarnas behandling fokuserade 

på beteende och handlingar. Även i Samuelssons (2015) studie framkommer det att personal 

trodde att kvinnor hade mer psykologiska problem än män och att sådana problem oftast ansågs 

som anledningen till varför en kvinna påbörjade ett missbruk. Detta medförde, enligt 

intervjupersonerna, att kvinnliga klienter till större utsträckning än manliga fick frågor från 

personalen om sexuellt våld och självskadebeteende. 

I Palms (2007) studie svarade 90 % av personalen i undersökningen att de trodde att det var 

vanligare att kvinnliga klienter hade varit utsatta för sexuella övergrepp än manliga klienter. 

Nelson-Zlupko, Dore, Kauffman och Kaltenbach (1996) studies resultat visar att nästan hälften 

av de kvinnliga intervjupersonerna hade blivit utsatta för sexuellt ofredande i tidigare 

missbruksbehandling, både av behandlare och andra klienter. Detta framkom i studien trots att 

frågan angående sexuellt ofredande aldrig ställdes, intervjupersonerna kom in på det ämnet 

själva. 

 

Skam och skuldkänslor 

Det fanns även skillnader i hur mycket skam och skuldkänslor en klient troddes ha på grund 

av sitt missbruk utifrån klientens könstillhörighet. I Holmbergs (2000) studie framkom att 

personalen hade antaganden om att kvinnorna kände mycket skam och skuldkänslor. Samma 

antaganden hade personalen som studerades i Samuelssons (2015) studie. De menade att 

kvinnor kände mer skam och skuldkänslor än männen. Anledningen till personalens 

antaganden var att de kvinnliga klienterna inte kunde ta hand om sina barn under 

behandlingstiden och därmed antogs känna mer skam och skuldkänslor än männen. I Palms 

(2007) studie framkom det att 80 % av personalen i undersökningen trodde att kvinnor 

skämdes mer över sitt missbruk än vad män gör. Enligt klienterna själva i samma studie 

stämde dock inte denna siffra, utan det var lika många män som kvinnor som skämdes över 

sitt missbruk. Detta skulle dock kunna anses motsägas i Laanemets (2002) studie. Där 

uttrycker kvinnliga klienter att de både skäms mer för sitt missbruk och har mer skuldkänslor 

än män. Enligt Holmberg (2000) är skam och skuldkänslor något som ofta läggs på kvinnliga 

klienter utifrån snarare än något de ger uttryck för. 

 

Föräldraskap 

Ovan beskrivs, utifrån Samuelssons (2015) studie, skam och skuldkänslor som något kvinnor 

har till större del än män på grund av föräldrarollen. Att föräldrarollen tydligare är kopplad till 

kvinnor än män påvisas även i andra studier. I Nelson-Zlupkos m.fl., (1996) studie framkommer 

att kvinnor med barn ansåg att tillgång till barnpassning var en av de mest hjälpsamma delarna 
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för en fungerande behandling. Även att få hjälp med sin föräldraförmåga sågs, för dessa 

kvinnor, som en hjälpsam del i behandlingen. Guererro, Marsh, Cao, Shin, Andrews (2014) 

studie påvisar att kvinnor som bad om hjälp fick mer stöd i sin behandling än män, speciellt när 

denna hjälp berörde deras roll som mor eller partner. Holmberg (2000) menar att de 

missbrukande kvinnorna definieras i förhållande till sina barn. I studien ses barnen av 

personalen som en viktig del i kvinnornas tillfrisknande. Att bli gravid eller att återfå vårdnad 

om sina barn ses som en avgörande motivationskraft för att få kvinnan att upphöra med sitt 

missbruk. I Samuelssons (2015) studie diskuterar intervjupersonerna barnperspektivet i 

förhållande till en pappa med en missbruksproblematik. De menar att pappor med en 

missbruksproblematik inte blir uppmanade på samma vis som mammor med en 

missbruksproblematik att hålla kontakten med sina barn. Intervjupersonerna menar även att 

pappor med en missbruksproblematik sällan ses som ansvariga föräldrar. I Becks (2007) studie 

däremot skulle kvinnorna tänka på sig själva och sina egna behov i första hand. Det innebar att 

de skulle ge upp sina yttre kopplingar, även med barnen. Beck (2007) ansåg detta problematiskt 

då det kunde medverka till ett trauma för både mammorna och barnen. 

Lika allvarligt missbruk får olika konsekvenser 

Samuelsson och Wallander (2014) och Geirsson, Hensing och Spak (2009) har gjort varsin 

studie där de har undersökt om bland annat klientens könstillhörighet har bidragit till hur 

allvarlig ett missbruk klassats. Studierna visar något olika resultat. Samuelsson och 

Wallanders (2014) studie påvisar, dock utan statistisk signifikans, att klienters missbruk 

tenderar att klassas olika allvarligt beroende på klientens könstillhörighet. En kvinnas 

missbruk tolkades oftare som mer allvarlig än en mans. Geirssons m.fl., (2009) studie fann 

däremot att det inte fanns någon skillnad i bedömningarna kring missbrukets allvarlighetsgrad 

beroende på klientens könstillhörighet. Det är dock värt att notera att denna studie var upplagd 

på ett sådant sätt att kvinnliga missbrukare beskrevs konsumera en mindre mängd alkohol än 

männen. Denna skillnad var baserad på generella biologiska skillnader i alkoholtolerans 

mellan män och kvinnor, då kvinnor ofta tål en mindre mängd alkohol än män. Trots att 

bedömningarna om hur allvarligt missbruket var inte skiljde sig beroende på klientens 

könstillhörighet tenderade kvinnor och män att få olika råd av läkarna. Kvinnor fick oftare 

rådet att söka behandling och sluta dricka helt, medan män oftare fick rådet att dra ner på 

drickandet. Något som överensstämde i de båda studierna var att kvinnlig personal tenderade 

att bedöma klienterna annorlunda än manlig personal. Samuelsson och Wallander (2014) 

studie visar att kvinnlig personal såg missbruket som allvarligare än vad manlig personal 

gjorde medan Geirssons m.fl., (2009) visade att kvinnlig personal till större del än manlig 

personal hänvisade klienterna vidare till behandling. 

 

Olika sexualitet och heterosexualitetsnorm 

Sexualitet var ett ämne som berördes av flera studier. Att som manlig personal ha en fysisk 

eller nära relation med en kvinnlig klient ansågs kunna vara problematiskt. I Laanemets och 

Kristiansens (2008) studie framkom att manlig personal hade som regel att inte vara ensam 

med kvinnliga klienter eller att gå in i deras rum. Anledningen till detta var att klienterna inte 

skulle bli kränkta och för att inte riskera att klienten skulle anklaga personalen för sexuella 

trakasserier. Personalen förutsatte att många av de kvinnliga klienterna hade dåliga 

erfarenheter av män. Det medförde att personalen tänkte att när manlig personal kom nära 

kunde detta bidra till en känsla av att bli kränkt hos de kvinnliga klienterna. Även Mattsson 

(2005) uppmärksammade samma tanke angående fysisk beröring mellan manlig personal och 

kvinnlig klient. I hennes avhandling framkom att personalen ansåg att kvinnlig personal 

lättare skapar relationer med klienterna, vilket sågs som en genuint kvinnlig egenskap. Manlig 

personal, till skillnad från kvinnlig personal, tröstade aldrig klienter med en kram eller en 
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klapp på ryggen. Anledningen till att manlig personal inte hade någon fysisk kontakt med 

kvinnliga klienter var samma som i Laanemets och Kristiansens studie, att undvika eventuellt 

obehag från klienten men också för att undvika risken att bli anklagad för sexuella 

trakasserier. Även Holmberg (2000) fann i sin studie att manlig personal undvek att vistas i 

kvinnliga klienters rum. Det som skiljde sig i denna studie gentemot de tidigare nämnda i 

detta stycke var att anledningen till att personalen hade denna regel var endast att minimera 

risken för att personalen skulle bli anklagad för sexuella trakasserier. Syftet var därmed endast 

för personalens skull och inte klienternas säkerhet. Kvinnorna förklarades ofta göra sexuella 

inviter till manlig personal och manlig personal ansågs alltså behöva skyddas från klienternas 

sexualitet. Holmberg (2000) menar att ett sådant tankesätt ger en uppenbar risk att eventuella 

sexuella övergrepp från personalen inte tas på allvar. Mattsson (2005) liksom Laanemets och 

Kristiansen (2008) är av uppfattningen att uppdelningen i personalens arbetssysslor utifrån 

könstillhörighet, som påvisats ovan, bidrar till stereotypa manliga och kvinnliga förebilder för 

klienterna. 

Till skillnad mot att klienterna i Holmbergs (2000) studie ansågs kunna hävda sig gentemot 

manlig personal ansågs de andra kvinnliga klienterna som offer i förhållande till en lesbisk 

klient. När personalen pratade om lesbiska klienter framställdes de heterosexuella klienterna 

som försvarslösa och asexuella. Personalen ansåg att den lesbiska klienten riskerade att utnyttja 

andra klienter både känslomässigt/sexuellt och ekonomiskt. Personalen menar att de 

heterosexuella klienterna hamnar i underläge. Detta påvisar en motsägelse enligt Holmberg 

(2000). Klienterna som annars av personalen sågs som aktivt sexuella vilka försökte förföra 

manlig personal sågs som passiva offer gentemot den homosexuella klienten.  

I Mattssons avhandling (2005) beskriver personalen de manliga klienterna som översexuella. 

Enligt personalen har männen ingen respekt för kvinnlig personal och männen målar upp 

kvinnlig personal som sexobjekt. I studien framkommer att männen blir synliggjorda och 

betraktade som män utifrån deras sexualitet. Männens sexualitet riktade sig mot kvinnorna och 

kvinnorna blir därmed objekt för männens sexualitet. På detta sätt menar Mattsson (2005) att 

maskulinitet och femininitet upprätthålls. Bilden av att den missbrukande mannen är 

översexuell upprätthålls genom att personalen uppmärksammar och synliggör män som gör sig 

förtjänta av denna bild medan män som är mer försiktiga och mjuka osynliggörs eller 

ifrågasätts. Mattson (2005) beskriver även att personalen hade funderingar om en manlig klient 

var homosexuell, anledningen till dessa funderingar var på grund av att klienten var mjuk och 

försiktig och respekterade kvinnor. I en studie gjord av Eliason och Hughes (2004) framkom 

att nära hälften av alla behandlare hade en negativ syn på HBT-personer, främst på bisexuella 

och transsexuella personer. Eliason och Hughes (2004) tolkar resultatet som att det speglar 

samhällets tveksamheter till att ha en alternativ sexualitets- och könsidentitet. 

Ett exempel, från Mattssons (2005) avhandling, där det verkar som att personal på 

behandlingshemmet utgår från en heterosexuell norm är vid urinprovtagningar. Manlig personal 

tar prover på manliga klienter och vice versa. Personalen beskriver uppdelningen som det minst 

kränkande alternativet för klienterna och att personalen inte vill beblanda sig med en klients 

könsorgan som inte tillhör samma könstillhörighet som personalen själva. Den sexuella biten 

lyfts fram när det diskuteras över en kvinnlig personal som tar prover på en manlig klient och 

tvärt om. En manlig personal vill inte komma i kontakt med en kvinnlig klients underliv då han 

menar att det är något han vill ha i sitt privatliv. Den kvinnliga personalen menade att de inte 

vill ta prover på män då de är rädda för att männen ska se kvinnorna som ett sexobjekt, någon 

som tittar på mannen som sedan ger mannen en sexuell fantasi (Mattsson, 2005). 
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Män och kvinnor som komplement och förebilder 

I Holmbergs (2000) studie ansåg sig kvinnlig personal delvis ha som uppgift att lära de 

kvinnliga klienterna om kvinnlighet. Detta gjordes bland annat genom att klienterna lärdes att 

sminka och klä sig rätt. Det fanns även på behandlingshemmen en attityd om att det behövdes 

både manliga och kvinnliga förebilder, då dessa har olika roller. Att personal blev som 

förebilder för klienterna i behandlingen framkom även i andra studier. I Laanemets och 

Kristiansens (2008) studie framhöll personalen att de såg sig som förebilder för klienterna. 

Personalen ansåg att klienterna behövde både manliga och kvinnliga förebilder, detta eftersom 

män och kvinnor sågs som komplement till varandra. I Mattssons (2005) avhandling uttryckte 

personalen själva att de ser sig som förebilder för klienterna. Den kvinnliga personalen med 

sina ”matchande kläder, sminkade ansikten och färgade hår” blev förebilder för de kvinnliga 

klienterna. Klienterna fick därmed lära sig hur kvinnor bör använda sina kroppar för att 

betraktas som kvinna. På institutionen anordnades även speciella spadagar för kvinnorna där 

de, enligt personalen, skulle kunna få göra sådant som tjejer tycker om.  Liknande tankar 

uttrycker personalen i Laanemets (2002) avhandling där de kvinnliga klienterna ömsom 

beskrivs sakna sin identitet och därmed vara könlösa eller, tvärtom, alldeles för sexuella. De 

beskrivs behöva hitta sig själva, och därmed sin kvinnlighet, med personalens hjälp. 

 

 

Olika aktiviteter 

Att arbetsfördelningen gjordes utifrån personalens könstillhörighet påvisades även på andra vis 

än när det rörde frågor som kunde handla om sexualitet. Vad som ansågs tillhöra det kvinnliga 

och manliga könet blev tydligt i Mattssons (2005) avhandling där personalen diskuterade 

arbetsuppgifter utifrån könstillhörighet. Manlig personal sågs som en trygghetsfaktor i arbetet 

när klienterna blir aggressiva och hotfulla, detta eftersom de troddes ha en starkare fysisk 

förmåga än kvinnor i personalgruppen. Personalen uttryckte att män och kvinnor i personalen 

kunde komplettera varandra utifrån det. Männen med sin fysiska styrka medan kvinnorna var 

mjuka och omvårdande. Samma uppdelning gjordes i personalgruppen i Laanemets och 

Kristiansens (2008) studie. På ungdomsavdelningarna var det önskvärt med manlig personal då 

de ansågs ha mer fysisk styrka än kvinnlig personal samtidigt som det uttrycktes att kvinnlig 

personal behövdes för att få stämningen mer lugn och mjuk. 

Laanemets och Kristiansen (2008) fann också att kvinnor/flickors och mäns/pojkars aktiviteter 

skiljer sig åt på behandlingen. Flickor ansågs behöva få vara ifred mer och hitta sig själva. 

Flickorna hade mer fritid på veckoschemat än pojkar, utöver att pojkarnas schema var mer fyllt 

hade de även mer idrott än flickorna. På vuxenavdelningarna fanns liknande uppdelningar. 

Kvinnorna hade mer stillsamma aktiviteter som handarbete, sömnad, hälsa och skönhet medan 

männen fick aktiviteter som idrott, jordbruksarbete, klippa gräs och styrketräning. Två andra 

studier fann liknande attityder bland personalen hos kvinnor i missbruksbehandling. I 

Mattssons (2005) avhandling ansågs också kvinnor behöva få vara ifred och tänka för att förstå 

sitt missbruk. Den centrala sysslan på behandlingen var köksbestyr, vilket kan ses som en 

stereotyp kvinnosyssla. Holmberg (2000) påvisade även hon i sin studie att kvinnorna i 

behandlingen hade aktiviteter som kan ses som stereotypa kvinnosysslor. Kvinnornas 

aktiviteter bestod av sysslor som systuga, kroppsvård, keramik och teckning. 

Personalens makt 

Andersen (2015) studie antyder att personalen påverkar de missbrukande kvinnorna på så vis 

att klienterna ändrar sina berättelser om sig själva efter personalens respons på vad de berättat. 

Utifrån vad personalen själva anser är viktigt tenderar personalen att reflektera och uppmuntra 
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klienternas berättelser på de punkterna. I dessa reflektioner framkommer även personalens 

attityder gentemot de olika könen och könsrollerna. Det medverkade till att klienterna både 

formade sina berättelser efter det men också sin syn på innehållet i berättelsen. Klienterna syn 

på sin egen roll i en berättelse gick från självständig till offer, utifrån hur personalen formade 

berättelsen. Andersen (2015) visade också hur personalen ignorerade berättelser som inte 

passade personalens tolkningsram. Mattsson (2005) och Laanemets och Kristiansen (2008) fann 

också att personalen inte uppmärksammade exempel som avvek från könsstereotyper, utan lyfte 

fram de exempel som stämde in på dessa stereotyper och framhöll dem som allmängiltiga. Allt 

detta kan ses som exempel på hur personalen får makt över klienterna. Genom denna makt kan 

personalen påverka klienterna när det kommer till synen rörande kön och könsroller. 

Att klienter tar över personalens språk och begrepp syntes även i andra studier. I Becks (2007) 

studie framkom att klienter verkade ta efter personalens förklaringsmodeller och begrepp. 

Personalen kallade bland annat personer med ett missbruk för själviska monster och demoner, 

begrepp som även klienterna tog efter och kallade sig själva. I Laanemets (2002) avhandling 

påvisas att personal och klient tenderar att ha en liknande uppfattning om vilka områden som 

har betydelse för klienternas missbrukssituation. Personal och klient talade oberoende av 

varandra om samma områden i sina intervjuer. I studien av Rowan Szal, m.fl., (2000) fick 

klienterna berätta för personalen vad de ansåg att de behövde för slags hjälp i behandlingen. 

Personalen skulle sedan utifrån klientens önskemål avgöra vad för slags behandling klienten 

hade behov av och gjorde olika då bedömningar utifrån kön. 

Vad föreslår studierna för åtgärder för att förändra attityd och bemötande? 

 

Majoriteten av studierna har enbart utforskande ambition och föreslår inte några konkreta 

förändringar av attityder eller bemötande. Men bland dem som föreslår förändring finns det 

liknande förslag och tankar. 

 

Eliason och Hughes (2004) finner i sin studie att enbart utbildning inte verkar vara tillräckligt 

för att förändra negativa attityder hos behandlare. De föreslår istället att det behövs tydliga 

organisatoriskt förankrade strategier för att få behandlarna att uppmärksamma individuella 

behov, se existerande strukturella ojämlikheter och ge starkt skydd för klienten mot 

diskriminering. Klienten bör också matchas med en lämplig behandlare utifrån klientens sociala 

historia. Detta kan jämföras med Beck (2007) vars studie visar att behandlingen ignorerar 

klientens unika problematik och ger samma behandling till alla. Beck anser att behandlarna 

starkare behöver företräda klienterna och deras intressen och att behandlingen behöver flytta 

från ett perspektiv av social kontroll och likabehandling till att vara stödjande och 

individfokuserad. Dessa studier förespråkar stora organisatoriska förändringar. 

 

Laanemets och Kristiansen (2008) uppmanar också till organisatoriska förändringar i vården, 

men inte lika omfattande som Eliason och Hughes (2004) eller Beck (2007). De ger istället 

förslag som de anser kan verka gränsöverskridande och kan bidra till en friare könsroll för de 

som vårdas i tvångsvården. Laanemets och Kristiansen (2008) fann att både pojkar och flickor 

i olika avseenden behandlades stereotypt, men att pojkar ofta bemöttes hårdare och fick mindre 

utrymme att tala om sina känslor och få individanpassad vård. De fann också att personalen inte 

uppmärksammade de könsöverskridande beteenden som fanns bland klienterna, utan istället 

såg de beteenden som bekräftade genusrollerna. Författarna föreslog därför en mer 

individualiserad vård för pojkar, för att det ska ges möjligheter för klienterna att prova olika 

former av maskulinitet och femininitet och att uppmärksamma de redan existerande 

variationerna både i personal- och klientgrupperna när det gäller maskulinitet och femininitet. 
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Mattsson (2005) anser att personalen återskapar och upprätthåller samhällsnormer om hur 

kvinnor och män bör vara. Det finns personer som i sitt handlande bryter mot detta, men de 

uppmärksammas inte och hörs inte. Mattsson menar därför att det bland personalen måste finnas 

ett kritiskt reflekterande mellan det enskilda fallet, samhällsstrukturer och kritiska teorier, för 

att kunna se och förändra könsdiskurserna på behandlingsinstitutionerna. Även Samuelsson 

(2015) kommer till denna slutsats. Samuelssons iakttagelse är att personerna i studien allt 

medan intervjuerna fortskrider blir mer medvetna om genus och ifrågasätter de normer som 

finns. Därmed borde det ges tid för sådana kritiska reflektioner i verksamheten, för att ge 

möjlighet till ett utvecklingsarbete hos personalen. Laanemets och Kristiansen (2008) anser 

liksom Mattsson och Samuelsson att det behövs ett aktivt reflekterande över genus, men föreslår 

också handledning utifrån ett genusperspektiv. 

 

Hur kan vi förstå studiernas resultat utifrån ett genusteoretiskt perspektiv? 

 

Olika attityder, olik behandling 

I flera av studierna framkom att det verkade finnas en syn på kvinnor mer som offer och som 

skörare. Kvinnor fick mer stöd, både i samtal och gällande praktiska saker såsom medicinsk 

hjälp, framförallt när detta rörde hennes roll som moder. Män sågs som mer aggressiva och 

bemöttes mer konfrontativt. När en man bröt mot reglerna bestraffades detta hårdare än när en 

kvinna gjorde detsamma. Män och kvinnor fick också olika behandling, där kvinnors 

behandling mer rörde relationer och känslor, medan mäns samtal rörde praktiska ting såsom 

alkoholproblematik eller framtida försörjning. Det antogs också att kvinnor hade mer mental 

problematik och de fick därför också fler frågor om självskadebeteende och mental hälsa. 

 

Utifrån Hirdmans (2001) teori om genusordningen skulle tendensen att ge kvinnor mer stöd 

kunna ses som ett resultat av att mannen är norm. Då mannen anses vara rationell och mer av 

ett subjekt än kvinnan, så är han också mer ansvarig för sina handlingar, därför straffas han 

hårdare. Som ansvarig för sina handlingar är mannen inte heller i samma utsträckning ett offer. 

Att mannen är mer kapabel och mer ses som ett handlande subjekt stärks av att hans behandling 

i större utsträckning rör saker såsom försörjning, då detta stämmer överens med synen att det 

är mannens ansvar att försörja kvinnan. Att kvinnan erbjuds mer hjälp och stöd kan i sin tur ses 

som en förlängning av att kvinnan inte ses som fullt kapabel och det finns ett ansvar att skydda 

och hjälpa henne på grund av detta.  På samma sätt kan det faktum att denna hjälp i högre grad 

erbjuds när den rör hennes roll som partner eller moder ses som att det i första hand är kvinnans 

roll och ansvar att vårda barn och kärleksrelationer. 

 

Skam och skuldkänslor 

Det finns hos personalen i flera studier en tydlig uppfattning att kvinnor skäms mer för sitt 

missbruk än män, men studierna visar olika resultat kring huruvida de kvinnliga klienterna 

själva skäms mer för sitt missbruk. I Laanemets (2002) avhandling uttrycker kvinnorna tydligt 

att de anser sig skämmas mer än män som missbrukar. Palm (2007) finner i sin undersökning 

att när manliga och kvinnliga klienter tillfrågas så uppger de att de skäms över sitt missbruk i 

samma utsträckning. Det som är intressant är att i Laanemets (2002) avhandling fick klienterna 

själva beskriva ifall de trodde att de skämdes mer än manliga klienter, medan Palms studie 

frågade både kvinnor och män om de skämdes över sitt missbruk. 

 

Utifrån Butlers (2006) teori om genusperformativitet skulle denna skillnad kunna förklaras av 

skillnader i bemötande. Enligt teorin skapas vår uppfattning om kvinnligt och manligt i varje 

möte, både genom ord och kroppsspråk. Då kvinnor, som vi tidigare skrivit, uppfattas som 
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mer känslosamma och mer sköra är det också rimligt att de uppfattas som mer skamsna över 

sitt missbruk. De får också fler tillfällen att prata om sitt missbruk och reflektera över det, de 

ges därför också mer tillfällen än männen att uttrycka sin skam. Eftersom personalen agerar i 

enlighet med förväntningen att kvinnor bör skämmas mer i sitt missbruk, börjar kvinnorna 

internalisera personalens förväntan. När de sedan blir tillfrågade kring skam upprepar 

kvinnorna det personalen förmedlat och befäster därmed ännu starkare sin roll. Detta gör att 

trots att skillnaderna inte kan påvisas i en kvantitativ jämförelse så förväntas ändå dessa 

skillnaderna finnas. 

 

 

Föräldraskap 

Resultaten påvisar att moderskapet verkar ses som väldigt viktigt för kvinnorna. Både personal 

och kvinnliga klienter såg barn som en stark motivation för klienterna att bli friska. Kvinnliga 

klienter hade också lättare att få hjälp om detta rörde deras roll som mor och kvinnor fick hjälp 

att hålla kontakten med sina barn. För män däremot upplevdes inte föräldraskapet som lika 

viktigt och manliga missbrukare ses inte som lika ansvariga föräldrar som kvinnliga 

missbrukare. 

Utifrån genusordningen är detta ett förväntat resultat. I det typiska särskiljandet av män och 

kvinnor ingår att hon tar ansvar för barnen och hemmet, medan han är aktiv i yrkeslivet. Det 

ingår inte i den typiska manliga genuskonstruktionen att vara förälder i första hand. Då det inte 

är hans ansvar förväntas han inte få samma motivation att bli frisk för att kunna ta hand om sina 

barn och förväntas heller inte behöva hjälp med att ta hand om dem. Detta kan också i sin tur 

kopplas till tanken att kvinnorna är offer, medan män anses aggressiva. Utifrån detta perspektiv 

är det förståeligt att kvinnor anses behöva hjälp för att återförenas med sina barn. 

Lika allvarligt missbruk får olika konsekvenser 

Män och kvinnor med liknande missbruksvanor bedöms ha lika allvarligt missbruk. Men trots 

detta får missbruket olika konsekvenser. Kvinnor är mer benägna att rekommenderas 

behandling och att uppmanas sluta dricka helt, medan män istället ofta uppmanas skära ner på 

drickandet. Intressant är att ingen av studierna gav övrig information om klienternas 

hälsotillstånd, utan respondenterna fick information om faktorer som kön, ålder, familj, 

missbrukets frekvens och hur mycket missbruket påverkade livet omkring. 

Utifrån teorin om genusperformativitet kan detta associeras med att det finns en social 

uppfattning om kvinnor som biologiskt känsligare än män. Respondenterna verkar tolka 

frågorna utifrån sin förförståelse att kvinna respektive man också innebär en typiskt kvinnlig 

eller manligt kodad kropp. Detta skulle kunna ses som ett resultat av den heterosexuella 

matrisen, då det inte verkar finnas en reflektion av att en kvinna eller man skulle kunna födas 

med andra biologiska förutsättningar än de typiska. Det finns ingen tanke på att personerna 

skulle kunna vara transsexuella eller intersex. Orden man och kvinna i sig ger upphov till 

antaganden om deras kroppar och därmed till förväntade effekter av missbruket. Den sociala 

dimensionen blir ännu tydligare då den ena studien (Geirsson m.fl., 2009), redan kompenserat 

för denna faktor genom att låta kvinnorna i vinjettstudierna konsumera proportionerligt mindre 

alkohol. Men detta skulle också kunna tolkas som ett uttryck för hur den kvinnliga respektive 

manliga missbrukaren betraktas. Som tidigare nämnts ses manliga missbrukare som fientliga 

och aggressiva, medan kvinnliga missbrukare ses som undergivna och vänliga. Om det antas 

att personalen bär med sig denna bild skulle det inte vara så underligt om detta får konsekvenser 

i deras beteende. En manlig missbrukare som misstänks kunna bli aggressiv skulle därför istället 
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kunna bli rådd att minska drickandet. Det kan därmed bli enklare att hänvisa en kvinnlig 

missbrukare till behandling. Då hon inte antas ställa till med några bekymmer utan antas 

acceptera föreslagna insatser och förmaningar. 

Olika sexualitet och heterosexualitetsnorm 

Tidigare i denna studie har det framkommit att det sågs problematiskt för manlig personal att 

ha en fysisk kontakt med kvinnliga klienter. Anledningen till det var bland annat att minska 

risken för att manlig personal skulle bli anklagad för sexuella trakasserier. Även vid 

urinprovtagningar var könstillhörighet en avgörande faktor. Personalen ville inte ta prover på 

klienter med det motsatta könet, personalen antog att klienterna ansåg det mindre kränkande 

om proverna togs av någon med samma könstillhörighet. Manlig personal menade att de inte 

ville komma i kontakt med ett kvinnligt underliv mer än i sitt privatliv och kvinnlig personal 

menade att manliga klienter kunde se dem som sexobjekt eller ge mannen en sexfantasi. 

Detta skulle kunna förstås med Butlers teori och den heterosexuella matrisen. Att personalen 

tydligt delar upp både personal och klienter utifrån att de antingen är män eller kvinnor skulle 

kunna tyda på att de går efter den normativa könssynen att det bara finns två kön, man och 

kvinna. Personalen kan även tolkas anta att både klienter och personal är heterosexuella. Detta 

kan ses utifrån att en klient förväntas känna en större kränkning vid provtagning med en 

personal av det motsatta könet. Det kan därmed tänkas att personalen förväntar sig att klienterna 

är heterosexuella och inte vill blotta sig inför en individ med en könstillhörighet de attraheras 

av. Att manlig personal hade mer rädsla än kvinnlig personal att bli anklagad för sexuella 

trakasserier av de kvinnliga klienterna kan även det tolkas som att klienterna antogs ha en 

heterosexuell läggning. De kvinnliga klienterna antogs därmed attraheras mer av en man än av 

en kvinna. Det samma gäller vid urinprovtagningarna. Den kvinnliga personalens uttryck, att 

hon trodde att en manlig klient skulle se henne som ett sexobjekt om hon medverkade vid 

provtagningen, förutsätter att männen är heterosexuella och därmed intresserade av henne som 

kvinna. 

En studie fann att nästan hälften av personalen hade negativ attityd gentemot klienter som var 

HBT-personer. Andra studier visade att personal hade funderingar på om en klient var 

homosexuell på grund av sitt beteende och sina egenskaper, samt att kvinnliga klienter ansågs 

i underläge gentemot de lesbiska klienterna samtidigt som de sågs kunna hävda sig mot manlig 

personal. Personalen verkar bli fundersamma när klienters sexualitet går utanför den normativa 

könssynen. Det verkar också som om ett visst agerande också är kopplat till en viss sexualitet. 

Att personalen reagerar på det viset skulle kunna förstås med Butlers teori och den 

heterosexuella matrisen. En person med en manligt kodad kropp förväntas bli attraherad av en 

kvinna, men också bete sig på ett typiskt manligt sätt.  När detta inte sker kan det tänkas att det 

uppstår en förvirring hos personalen. En möjlig tolkning är att personalen inte anser att HBT-

personerna följer den heterosexuella matrisens manus, och alltså inte agerar i enlighet med den 

förväntade könsrollen. Detta skulle kunna bidra till att personalens förförståelse av vad som är 

manligt och kvinnligt inte blir bekräftat vilket skulle kunna skapa denna förvirring. 

 

Män och kvinnor som komplement och förebilder 

Personalen på institutionerna såg kvinnor och män som komplement till varandra. Av den 

anledningen ansågs det viktigt att både manlig och kvinnlig personal fanns för att klienterna 

skulle få både manliga och kvinnliga förebilder. Enligt Butlers (2006) teori om 

genusperformativitet skulle det därmed kunna förstås som att personalen är mån om att både 

det maskulina, som män förväntas uppvisa, och det feminina, som kvinnor förväntas uppvisa, 
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är viktigt att förmedla till klienterna. Detta bygger på förutsättningen att män och kvinnor beter 

sig i grunden olika och att det saknas något om det ena könet inte är närvarande.  Detta 

återkommer i synen på könlöshet. I empiriska materialet beskrivs könlöshet som något negativt, 

jämförbart med att inte ha en tydlig identitet. 

 

Det framkommer i studierna både att manlig och kvinnlig personal till viss del utför olika 

arbetssysslor och att kvinnlig personal lär ut till kvinnliga klienter att sminka sig och klä sig 

rätt. Detta kan tolkas som att personalen då hjälper till att upprätthålla den heterosexuella 

matrisen och fortsätter skapa det manliga och kvinnliga i sina handlingar. Vi ser också prov på 

hur den heterosexuella matrisen agerar begränsade, då personalen försöker lära klienterna vad 

de anser vara rätt sorts kvinnlighet och manlighet. En kvinna förväntas vara intresserad av 

spadagar och ha specifika intressen. Men hon förväntas också ha en viss sexualitet. Lika lite 

som hon får vara könlös verkar hon heller inte få vara alltför sexuellt aktiv. Personalen försöker 

alltså lära ut en väldigt specifik sorts könsroll. Personalen verkar också se sitt agerande som en 

aktiv del av behandlingsarbetet. Då en del av behandlingsarbetet är att stärka klienternas 

identitet och könsrollerna anses vara en del av denna identitet så kan det sägas att befästandet 

av könsroller är en explicit del av missbruksbehandlingen. Personalen kan därför tänkas forma 

klienternas identitet efter personalens förförståelse av vad som är manligt och kvinnligt. 

 

Olika aktiviteter 

 

Studiernas resultat antyder att personalen har en syn på kvinnor och män som att de 

kompletterar varandra. Manlig personal ses som fysiskt starka medan kvinnlig personal ses som 

mjuka och lugna, vilket medför att de ses passa till olika arbetssysslor. Männen tog oftare 

uppgifter där klienterna är aggressiva och hotfulla medan kvinnorna oftare tröstade och gav 

stöd. Detta skulle kunna förstås med Hirdmans teori om genusordningen. Enligt 

genusordningen är mannen stark och aggressiv och kvinnan svag och omvårdande. Personalens 

arbetsuppdelning kan tolkas utgå ifrån denna attityd gentemot män och kvinnor. Att männen 

tar de mer styrkekrävande och farliga arbetsuppgifterna och låter kvinnorna slippa skulle även 

kunna ses som att mannen tar på sig ansvaret att skydda kvinnorna från det farliga på grund av 

kvinnans svaghet. 

 

Även klienternas aktiviteter skiljde sig åt beroende på klienternas könstillhörighet. 

Männen/pojkarna hade mer aktiva dagar med innehåll som träning, gräsklippning och 

jordbruksarbete. Kvinnor/flickor antogs behöva mer lugn och ro och fick göra aktiviteter som 

att sy, ordna i köket och hälsa och skönhet. Även dessa uppdelningar skulle kunna förstås med 

hjälp av Hirdmans teori om genusordningen. Att kvinnorna/flickorna hade färre aktiviteter och 

de som fanns var lugnare än männens/pojkarna skulle kunna tolkas som att kvinnorna sågs som 

mer passiva och männen mer aktiva. Det kan även tänkas att de uppdelningar som gjordes i 

aktiviteterna var utifrån vilka aktiviteter som sågs som kvinnliga och vilka som ansågs vara 

manliga och erbjöds till könen därefter, 

 

Personalens makt 

I flera studier uppmärksammades hur personalen selektivt valde att uppmärksamma och 

uppmuntra de beteenden som passade in i deras egen uppfattning, medan avvikande beteenden 

ignorerades. Till viss del beror detta troligt på att klienterna faktiskt får behandling med målet 

att förändras och bryta sitt missbruk, alltså är det naturligt att uppmuntra de beteenden som 

anses friska och normala. Enligt Butler (2006) är dock det som anses som normalt format av 



28 
 

omkringliggande maktstrukturer som tillsammans samverkar för att reproducera sig själva. Att 

personalen därför inte ser normbrytarna skulle kunna vara ett resultat av att normen förblir 

oemotsagd och att ingen åtskillnad görs mellan ett friskt och ett normalt beteende. Det beteende 

som är normerande ses som friskt, medan avvikande beteenden ses som ett uttryck av klientens 

problematik. 

 

Personalen påverkar också tydligt klienterna, då klienterna övertar personalens attityder och 

begrepp. Detta kan ses som ett exempel på den internalisering av andras tal och attityder som 

Butler (2006) hänvisar till. Vidare så verkar det som att personalen har mycket större förmåga 

att bestämma över de sociala interaktionerna och att deras tolkning har företrädesrätt. Klienten 

är där i behandling för att förändras och måste försöka hävda sig mot experter och 

professionella, vilka arbetar inom ett system som ger dem makt. Det är därför rimligt att tänka 

att personalens språk och attityder lättare överförs till klienterna, snarare än att klienternas språk 

och attityder överförs till personalen. När klienternas agerande bryter mot personalens 

förväntningar kan detta ses som subversiva handlingar. Att personalen ignorerar detta beteende 

kan ses som att dessa handlingar sker inom en så stark maktstruktur att de inte behöver 

uppmärksammas, då de subversiva handlingarna inte är tillräckliga för att utmana 

maktstrukturen. Istället befästs personalens stereotypa uppfattningar kring manligt och 

kvinnligt. 

 

Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att genom en litteraturstudie undersöka könsskillnader 

gällande personalens bemötande av och attityder till klienter i missbruksvården. Flera studier 

uppvisade tydliga könsskillnader i antingen personalens attityd eller bemötande. Detta visades 

genom att personalen bland annat hade uppfattningar om att klienterna uppvisade olika 

beteenden och känslor beroende på könstillhörighet. Män sågs som dominanta och fientliga 

medan kvinnor sågs som vänliga och undergivna (DeJong m.fl., 1993). Män bemöttes mer 

konfrontativt än kvinnor. Kvinnor antogs även ha mer skam och skuldkänslor än män 

(Samuelsson, 2015; Holmberg, 2000; Palm, 2007). Aktiviteterna klienterna erbjöds på 

behandlingarna visade också på en skillnad mellan kvinnor och män. Aktiviteterna tenderade 

att vara könsstereotypa där män fick mer aktiva dagar med aktiviteter som var fysiska medan 

kvinnor hade mer fri tid eller aktiviteter som var lugnare och mer stillasittande (Mattsson, 2005; 

Holmberg, 2000; Laanemets & Kristiansen, 2008). Personalen såg sig själva som förebilder för 

klienterna, och det sågs även som viktigt att klienterna fick både manliga och kvinnliga 

förebilder (Laanemets & Kristiansen, 2008). Kvinnlig och manlig personal tenderade delvis att 

ha olika arbetsuppgifter. Manlig personal sågs som mer kapabla att ta hand om uppgifter som 

krävde fysisk styrka medan kvinnlig personal sågs som mer kapabla att ta hand om uppgifter 

som krävde fysisk kontakt med klienterna eller att mjuka upp stämningen (Laanemets & 

Kristiansen, 2008; Mattsson, 2005). 

 

De studier som föreslog förändring i personalens bemötande eller attityder i missbruksvården 

hade liknande förslag, dock i olika stor omfattning. Det är framförallt på organisationsnivån 

som studier nämner att en förändring behöver ske. Behandlingen behöver bli mer 

individanpassad (Laanemets & Kristiansen, 2008; Eliasson & Hughes, 2004; Beck, 2007). För 

att motverka att klienterna behandlas könsstereotypt och att personal istället börjar bryta 

upprätthållandet av samhällsnormer behöver personalen få tillfällen att reflektera över och bli 

medvetna om sitt handlande utifrån ett genusperspektiv (Laanemets & Kristiansen, 2008; 

Mattsson, 2005; Samuelsson, 2015). 
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Studiernas resultat har analyserats med hjälp av teorierna om genusperformativitet och 

genusordningen. Utifrån analysen är en möjlig tolkning att personalen i studierna till stor del 

bidrog till att befästa rådande könsnormer. Vad skulle då konsekvenserna av dessa 

observationer kunna vara? Ur ett poststrukturalistiskt synsätt, väldigt stora. De ord vi använder 

oss av och vårt agerande hjälper till att skapa hur vi uppfattar vår verklighet. Om kvinnor bemöts 

som och omtalas som mer sårbara så är det troligt att de kommer att börja uppfatta sig själva på 

just detta vis. På samma sätt så är män troliga att bli mer aggressiva och svårbehandlade om det 

är på detta sätt de förväntas agera. 

 

Den begränsade könsroll som verkar förmedlas på flera av studiernas behandlingsinstitutioner 

verkar ha det gemensamma draget att de är oreflekterade och att de ses som det normala och 

hälsosamma beteendet. Det verkar finnas en omedvetenhet om att det finns många sätt att skapa 

sin könsidentitet på och att ovanlig inte är detsamma som osund. 

 

En stor del av missbruksbehandling är inriktad på just förändringsarbete. Personalen har därför 

en stark förmåga att definiera vad som är normalt och hur klienterna bör bete sig. Det är därför 

önskvärt att personalen är medveten om vad de egentligen förmedlar och varför. Tyvärr ligger 

det i könsnormernas natur att vara svårsedda och personalens agerande riskerar att omedvetet 

cementera stereotypa könsroller. Det skulle därför vara önskvärt med en tydlig utbildning i 

dessa frågor för samtlig personal. Studiernas resultat tyder dock på att utbildning i sig inte är 

tillräckligt för att förändra beteenden. Utan kunskapen behöver omsättas i praktiken och 

förhållningssättet till klienterna bör problematiseras. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att 

ha tid för reflektion kring detta i slutet av varje arbetsdag och med regelbundna mellanrum ha 

en extern handledning i frågor som rör kön och sexualitet. 

 

Missbruksvården ska vara anpassad efter individens behov. Det är därför extra viktigt att 

uppmärksamma när personal verkar behandla klienten som en representant för ett kollektiv, 

snarare än definierad utifrån sin person. Då klienter verkar ta till sig personalens egna 

problemförklaringar är det därför viktigt att i ett tidigt skede försöka uppmärksamma vad 

individen själv anser sig behöva för hjälp med sitt missbruk. Att försöka uppmuntra patienten 

att hitta sin egen röst i sitt förändringsarbete bör ses som ett etiskt krav för personal i 

missbruksvården. 

 

Det finns begränsningar i denna studie. Som tidigare nämnts har vi använt oss av teorier med 

specifika inriktningar och därför säkerligen missat delar i det empiriska materialet som andra 

teorier tydligare kunnat belysa. Vi har förutom detta också hittat ett flertal av de använda 

artiklarna via referenslistan på andra redan funna artiklar. Vi gjorde detta då vi, trots omfattande 

sökningar, inte fann tillräckligt många artiklar som berörde vårt valda ämne. Risken är därför 

att den samstämmighet våra artiklar uppvisar har påverkats av detta. 

 

Den stora mängd sökningar vi gjort antyder att detta är ett ämne som det inte skrivits mycket 

kring. Könsskillnader i missbruksvården verkar snarare beröra klienternas mottaglighet mot 

specifika behandlingsmetoder, snarare än att rikta fokus mot vikten av personalens attityder och 

bemötande. Vår studie kan därför ses som relevant då den samlar material med just detta till 

synes ovanliga perspektiv. 
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Förslag till vidare studier 

Som tidigare nämnts var det svårt att hitta ett tillräckligt stort antal moderna studier inom 

detta område. Detta i sig antyder att mer forskning behöver göras. Vidare så fann vi att 

flertalet av de studierna inom detta område lade mer tonvikt vid kvinnornas situation. Detta är 

förståeligt då mannen ofta agerar som norm och det därför finns ett behov av att lyfta upp 

kvinnors situation. Men den skillnad som finns i bemötande påverkar både män och kvinnor. 

Det skulle därför vara intressant med fler studier som närmare undersöker bemötandet av både 

män och kvinnor i missbruksvården och jämför dessa. 
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