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Abstract 
 
Title: The signification of the traditional gender roles in misuse treatment – the experiences of 
eight addicts 
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The purpose with this essay is to study if the staff in two LVM treatment facilities do 
strengthen the traditional gender roles in their daily work and interactions with the clients. The 
aim was also to study if the staff reconstruct traditional gender roles and if this can be seen as 
an advantage or disadvantage in the treatment. Finally the aim was to investigate if the staff 
encouraged the clients to break loose from the traditional gender roles. A qualitative approach 
using face to face interviews was used. The interview guide was based upon the study’s aim 
and theoretical frame. Four men and four women between 22 and 60 years were interviewed. 
The results show that the staff do strengthen traditional gender roles through the activities that 
is offered to the clients in treatment. Furthermore the male clients did get some encouragement 
to break loose from traditional gender roles but the women did not. By reconstructing 
traditional gender roles it makes it easier for the clients to adapt to the norms and values of the 
conventional society. However there are problems when the staff focuses on gender instead of 
the clients drug problems in the daily activities in treatment. Another problem is that the staff 
confirms the structure of society by reconstructing traditional gender roles. 
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Sammanfattning 
 
Titel: De traditionella könsrollernas betydelse i missbruksbehandling – åtta missbrukares 
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Utifrån det valda ämnesområdet, missbruksbehandling, är syftet med uppsatsen att granska om 
och i så fall hur personalen på de två undersökta LVM-hemmen, stärker de traditionella 
könsrollerna. Undersökningen är kvalitativ och vi har använt oss av intervjuer för att på bästa 
sätt kunna fånga de åtta respondenternas erfarenheter och berättelser. Intervjufrågorna ställdes 
utifrån en intervjuguide som bygger på uppsatsens syfte samt de teoretiska utgångspunkter vi 
antagit. Ur klienternas berättelser granskar vi om det är personalens förutfattade föreställningar 
om klienterna, utifrån att de är män eller kvinnor, som styr vården. De frågeställningar vi 
besvarar i studien är vilka fördelar och nackdelar som finns med enkönad respektive mixad 
behandling. Vi svarar också på om personalen återskapar, genom vårdens innehåll, de 
traditionella könsrollerna och om det finns några fördelar eller nackdelar med att återskapa 
dessa. Slutligen frågar vi oss om personalen genom behandlingsmetoder eller bemötande 
uppmuntrar klienterna till att bryta mot de traditionella könsrollerna. Vi har granskat litteratur 
om samhällets syn på manligt/maskulint och kvinnligt/feminint samt litteratur som specifikt 
handlar om synen på män och kvinnor i missbruksbehandling.  
 
De fyra män och fyra kvinnor som vi intervjuade hade kommit ganska långt i sin behandling 
och var mellan 22-60 år. Studien visar att personalen befäster de traditionella könsrollerna 
genom de aktiviteter som erbjuds klienterna samt genom personalens arbetsfördelning. Genom 
att återskapa de traditionella könsrollerna blir det lättare för klienterna att anpassa sig till 
samhällets normer. De kvinnliga respondenterna fick ingen uppmuntran till att bryta de 
traditionella könsmönstren men det fick till viss del de manliga respondenterna. Att personalen 
lägger fokus på klienternas könstillhörighet istället för på missbruksproblematiken ser vi som 
ett problem. Genom att personalen återskapar könsrollerna bekräftar de även 
samhällsstrukturen, vilket vi ser som oroväckande. 
 
 
Nyckel ord: missbruksbehandling, genusperspektiv, könsroller 
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Förord 
 
Val av ämnesområde, missbruksbehandling, stod klart ganska tidigt för oss båda då vi har för 
avsikt att arbeta inom området i framtiden. Inom missbruksbehandling bedrivs den mesta 
forskning på personalgrupper, varför vi valde att göra vår forskning inom klientgruppen. Detta 
för att belysa genusaspekterna även ur ett klientperspektiv. 
 
Att skriva denna uppsats har varit både intressant och väldigt lärorikt. Inte minst har det 
inneburit att vi har fått en ny och fördjupad kunskap som berikat vår bild av kvinnor och män 
inom missbruksvården. Vidare har vårt förhållningssätt till de missbrukande kvinnorna och 
männen till viss del förändrats i takt med den ökade kunskapen i ämnet. Under denna rubrik vill 
vi passa på att uttrycka vår tacksamhet till några av de personer som på olika sätt har varit 
betydelsefulla för att kunna slutföra detta arbete. Ett jättestort tack till de fyra kvinnor och de 
fyra män som har låtit sig intervjuas. Vi vill också tacka personalen, på de två LVM-hemmen, 
som varit hjälpsamma på olika sätt och för er positiva inställning, till vårt uppsatsarbete. Sist 
men inte minst till våra familjer och vänner som på ett intresserat sätt har lyssnat, diskuterat, 
stöttat och inte minst varit så fantastiskt tålmodiga då vi inte haft tid för dem under, ibland 
långa, perioder av skrivandet.  
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1. Inledning 
 
Behandlingsarbete med missbrukare handlar mycket om att hjälpa och stödja, men det handlar 
även om att fostra missbrukaren att passa in i samhället med dess normer och värderingar. 
Frågan, man kan ställa sig, är då vilka värderingar behandlarna förmedlar (Mattsson, 2005).  
 
Flera författare menar att socialt arbete alltid riskerar att återskapa och återupprätthålla 
samhälleliga maktstrukturer (Payne, et al., 2002 I: Mattsson, 2005). I socialt arbete som 
endast utgår från normalisering och disciplinering finns inget utrymme för förändring. Det 
sociala arbetet måste därför ha förändrande intentioner för att bidra till att minska sociala 
orättvisor och ojämlikheter mellan människor (Mattsson, 2005).  
 
Enligt Payne, kan man se socialt arbete som ett paradigm som är socialt konstruerat och 
inrymmer alla moderna teorier och former av praxis. Detta innebär att vad som betraktas som 
avvikande förändras genom olika paradigmskiften, således behöver det som betraktas som 
avvikande idag inte nödvändigtvis göra det imorgon eller om 10 år (Payne, 2002). 
 
Kanske är det så att vi förutsätter att könsskillnaderna är större än de i själva verket är. 
Exempelvis så framhålls ofta kvinnornas behov av att i behandlingen relatera till sina barn. 
Detta är inte alls lika tydligt när det gäller männen, trots att det i senare forskning har visat sig 
vara ett behov och att föräldraskapet är förändringsmotiverande även för männen (Leissner & 
Hedin, 2002). 
 
2. Problemformulering 
 
Att vara pojke/man eller flicka/kvinna och vad det innebär är i ständig förändring, denna 
process deltar alla i, hela tiden. Tillsammans gör, förändrar och upprätthåller, vi vissa 
kulturella överenskommelser om hur en individ med manligt eller kvinnligt kön är och ska 
vara. Denna kulturella kod kanske är mer tvetydig idag än någonsin tidigare. Det är en kod 
som säger att alla har samma förutsättningar, rättigheter och möjligheter, oavsett kön, 
samtidigt som den mycket tydligt anger hur dessa förutsättningar, rättigheter och möjligheter 
kan och bör iscensättas för att uppfattas som riktig kvinnlighet eller manlighet (Elvin-Nowak 
& Thomsson, 2003). 
 
Svensk missbruksbehandling har utvecklats från att ha varit könsuppdelad till att ta emot både 
kvinnor och män på samma behandlingshem under 1960-talet. På 1980-talet startade debatten 
om kvinnornas minoritet och därmed utsatta situation på behandlingshemmen. Detta ledde till 
att man började skilja kvinnliga och manliga missbrukare åt i behandlingen (Trulsson, 1993). 
Intressant är således att vi är tillbaka där vi började, med en könsuppdelad behandling. 
 
Att det råder en manlig norm inom missbruksbehandlingen, står att finna i litteraturen. Det 
finns stora brister i kunskapen om hur kvinnor ser på sina liv, roller och sin behandling. Det 
förtryck som funnits i missbruksvärlden har även mött kvinnorna inne på behandlingshemmen 
i mixade kollektiv. Vidare behöver kvinnor en fristad, en plats fri från män, där de kan 
utveckla en kvinnoidentitet (Trulsson, 1993). 
 
Vi har tyvärr inte funnit någon litteratur som tar upp mäns eventuella särskilda behov. 
Frånvaron av dessa studier, av mäns könsspecifika behov, är också något som nämns i 
Socialstyrelsens rapport. Där menar man att de flesta studier med könsperspektiv på missbruk 
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studerar kvinnor. Vad män anses behöva i behandling är det få studier som beskriver. 
Könsuppdelad forskning efterfrågas, för att synliggöra skillnader mellan könen. Detta för att 
lättare se om de kvinnliga och de manliga behoven skiljer sig åt i missbruksbehandling 
(Socialstyrelsen, 2004). 
 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, togs i bruk 1982. Missbrukande kvinnor och 
män som idag blir placerade inom tvångsvården blir detta enligt LVM. Lagen är till för att 
skydda missbrukaren och/eller dennes närstående. Således är den inte till för att skydda 
samhället mot missbrukaren. LVM är en akutlag som syftar till att få missbrukaren att bryta 
ett pågående missbruk och motiveras till fortsatt behandling på frivillig väg (Berg & Grant, 
1988). 
 
Av de klienter som 2005 placerades inom tvångsvård på institutioner enligt LVM var 39 % 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2006). Så vitt vi förstår så har de flesta LVM-hem en enkönad 
klientgrupp. Inom forskningsområdet missbruksbehandling under tvång finns inte så mycket 
forskning, som berör könsperspektivet bland klienter och dess påverkan på behandlingen. Vår 
studie, som har som huvudsyfte att undersöka just detta område, kan därmed vara ett viktigt 
bidrag till denna forskning. Vi menar att det är viktigt att ha en medvetenhet om klientens 
könstillhörighet påverkar behandlingen och i så fall på vilket sätt.  
 
Precis som Sandström menar vi att det är viktigt att synliggöra hur kön- och 
genusperspektivet används inom det sociala arbetet. Författaren menar också att det är 
betydelsefullt att framhålla synen på personalens könstillhörighet, samt hur detta påverkar till 
exempel behandlingsarbetet. Om detta inte görs inom det sociala arbetet finns det en risk för 
att kön blir stereotypiserat och förenklat. Det sociala arbetet riskerar på så vis att öka 
segregeringen och hierarkin mellan könen (Sandström, 1997). 
 
Leissner och Hedin lyfter fram behovet av kunskap kring könsperspektiv när det gäller 
kvinnors och mäns missbruk av droger och dess konsekvenser. Författarna menar att det är 
viktigt med en grundläggande kunskap kring könsskillnader mellan kvinnliga och manliga 
missbrukare, såväl biologiska som sociala och samhälleliga. Även kunskap om mäns och 
kvinnors specifika reaktionsmönster samt behov av vård, behandling och rehabilitering är 
viktigt. Detta för att kunna bedriva en adekvat behandling (Leissner & Hedin, 2002). 
 
Det är angeläget att synliggöra och lyfta fram kön i det sociala arbetet men detta kräver 
varsamhet och balansgång. När kvinnor skall synliggöras framställs de ofta som en gemensam 
kategori, något som kan skapa både stereotypisering och underordning (Mattsson, 2002). 
 
3. Syfte och Frågeställningar 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att, genom klienternas upplevelser, granska om personalen, 
på institutionell missbruksbehandling, stärker de traditionella könsrollerna. Två institutioner 
har granskats. Studien grundar sig på åtta klienters erfarenheter och berättelser.  
 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med enkönad respektive mixad behandling? 
 

• Återskapar personalen de traditionella könsrollerna, genom sina föreställningar om 
manliga och kvinnliga behov och roller, och i så fall hur?  
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• Finns det några fördelar respektive nackdelar med att personalen återskapar eller inte 
återskapar de traditionella könsrollerna?  

   
• Uppmuntrar personalen genom behandlingsmetoder/bemötande klienterna att bryta 

mot de traditionella könsrollerna, och i så fall på vilket sätt?  
 
4. Centrala begrepp 
 
För att underlätta förståelsen av vår uppsats, tar vi nedan upp och förklarar det, som vi anser 
vara, ofta förekommande begrepp i arbetet och/eller begrepp som kräver en förklaring på 
grund av att de inte är helt självklara. 
 

4.1 LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 1998:870)  
 
LVM är en akutlag som syftar till att få missbrukaren att bryta ett pågående missbruk och 
motiveras till fortsatt behandling på frivillig väg. På en föreläsning uppmärksammades vi på 
LVM-klienternas fysiska och psykiska status. Föreläsarens uppfattning var att LVM-vården 
främst tjänar som en livsuppehållande åtgärd, vilken dock varar i högst sex månader. Lagen 
säger att behandlingen ska övergå till öppnare former så snart som möjligt och institutionen 
ska lägga stor vikt vid att snabbt upprätta kontakter med anhöriga och socialtjänsten i 
klientens hemkommun. Vård med stöd av LVM ska ses som en del i en längre behandling och 
tjäna som utgångspunkt för motivationsarbete och planering av vård- och stödinsatser 
(Grönvall, et al., 1991).  
 

4.2 Avvikare 
 
Bland de traditionella avvikarna finns ofta de prostituerade, kriminella och 
narkotikamissbrukande individerna i fokus och de framställs ofta som omoraliska och 
personligen ansvariga för sina handlingar (Hilte, 1996). I och med att samhället och dess 
makthavare konstruerar normer för vad som är och inte är accepterat utökas avvikarna till 
betydligt fler grupper (Conrad & Schneider, 1992). Fokus i denna studie kommer dock att 
ligga på missbrukarnas avvikande beteende, som innebär dels en avvikelse gentemot 
idealsamhället och det motsatta könet men också en avvikelse inom det egna könet.  
 

4.3 Kön/genus 
 
Begreppet kön har i svenskan en luddigare innebörd än engelskans tydliga skillnad mellan sex 
och gender och det finns många olika förklaringar till vad svenskans kön och genus är. 
Således är många oense om vart gränsen ska gå mellan dessa båda (Mattsson, 2002). Av 
denna anledning ges en kort förklaring till hur vi har valt att tolka och förstå begreppen kön 
och genus. Kön förstår vi som det biologiska könet det vill säga det faktiska och kroppsliga 
och genus förstås som det socialt konstruerade könet.  
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4.4 Könsroller 
 
Könsroller kan sägas vara det beteende som man fostras till som kvinna och man. Begreppet 
beskriver de roller och uppgifter som tilldelas kvinnor och män på grund av deras tillskrivna 
olikheter. Vidare sammanfattar begreppet de bestämda, sociala och kulturella, skillnaderna 
mellan könen när det gäller beteende, värderingar, normer, föreställningar, makt och så 
vidare. I rollteorin betonas socialisation och inlärning av könsspecifika beteenden som 
avgörande faktorer bakom könsskillnader. Begreppet könsroll har kritiserats för att vara för 
enkelt eftersom det skapar en uppfattning om att ens könsroll skulle vara en roll som är möjlig 
att "ta av och på" vid behov (www.kvinnoförbundet.fi). 
 

4.5 Maskulinitet och femininitet 
 
Begreppen maskulinitet och femininitet är två begrepp som ibland är bättre att använda sig av 
än manligt och kvinnligt, som mer framhåller det biologiska könet istället för det sociala.  
Maskulinitet är det som kulturellt tolkas som maskulint det vill säga de värderingar, 
innebörder och erfarenheter som tolkas och känns mer ”naturliga” och oftare tillskrivs män än 
kvinnor i det särskilda sammanhanget. Definitionen för femininitet är på samma sätt det som 
oftare tillskrivs kvinnor i det särskilda sammanhanget. Viktigt är att använda begreppen 
femininitet och maskulinitet vid en beskrivning av kulturella föreställningar utan att 
företrädesvis förena dem med män och kvinnor (Svensson, 2002). 
 

4.6 Klienter 
 
Hur man benämner de missbrukande männen och kvinnorna i behandling är väldigt olika. 
Vissa författare väljer att benämna dem som patienter, andra som brukare eller gäster. I denna 
studie benämns de dock som klienter.  
 
5. Metod 
 
Vi har gjort en kvalitativ studie i form av åtta klientintervjuer. Fyra män och fyra kvinnor, på 
två olika behandlingshem, har intervjuats. Männen behandlades vid intervjutillfället på ett 
LVM-hem som bara tar emot män och kvinnorna behandlades på ett LVM-hem bara för 
kvinnor. För att uppfylla syftet med uppsatsen var det viktigt att välja adekvat metod. Valet av 
den kvalitativa metoden föll sig naturligt då vår önskan var att kunna ställa mer djupgående 
frågor kring de ämnen som vi ansåg vara viktiga för vår uppsats. Metoden som används under 
uppsatsen bör ses som ett redskap för att nå fram till ny kunskap. Genom den kvalitativa 
metoden anser vi oss nå fram till respondenternas tankegångar och åsikter. Enligt Silverman 
passar den kvalitativa metoden om man är intresserad av det vardagliga och om man vill veta 
hur, vad eller när något sker. Silverman menar dock att det kan vara svårt att forska på hur 
någon känner. Därför är det viktigt att forskningsfrågan innehåller en teoretisk modell för hur 
analysen ska gå till (Silverman, 2005). 
 
Den kvalitativa intervjun fungerade som ett redskap för att förstå egenskaperna av fenomenen. 
Silverman menar att utgångspunkten tas i människornas upplevelser och erfarenheter och 
individen respekteras som subjekt. Hon ses som en helhet och förstås i sitt sociala 
sammanhang. Den kvalitativa metoden ger en möjlighet att söka kunskap både inom 
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outforskade och redan beforskade områden. En del av den gamla kunskapen kanske därmed 
kan punkteras (Silverman, 2005). 
 
Litteraturen och de övriga källor som använts i uppsatsen är inhämtade dels genom 
rekommendationer och dels genom att söka i LIBRIS. Tidsskrifter har sökts i Elin@Örebro 
och i Academic Search Premier. Trots att flera olika sökord, exempelvis missbruk, könsroller, 
genus, har kombinerats på olika sätt har det varit svårt att hitta relevanta källor då sökningarna 
antingen, gett alldeles för många träffar, om få eller vida sökord har angetts, eller det 
motsatta, att noll träffar hittats vid mer specifik sökning inom området. De mest relevanta 
källorna har således hittats genom att titta i referenslistorna på den rekommenderade 
litteraturen.  
 
För att få en förståelse för kön- och genustänkandet inom missbruksvården har vi granskat 
litteratur om samhällets syn på manligt/maskulint och kvinnligt/feminint och litteratur som 
specifikt handlar om synen på män och kvinnor i missbruksbehandling. Detta för att få svar på 
om personalen för in de traditionella könsrollerna på behandlingshemmen och därmed för 
över dessa på klienterna. Litteratur av Mattsson (2005) och Lander (2003) ligger mycket nära 
studiens ämnesval och har därför varit centrala. Mattssons avhandling ”I viljan att göra det 
normala” och Landers avhandling ”Den flygande maran”, har studerats i sin helhet och 
innehållet har analyserat noggrant samt jämförts för att hitta skillnader och kopplingar. 
Mattssons bok gav en bra inblick i personalens sätt att tänka runt klienterna medan Landers 
bok gav en god inblick i hur klienterna tänker runt personalen. Deras avhandlingar ligger till 
grund för vår förståelse av personalens syn på klienterna samt för att ge oss en bild av hur 
klienterna uppfattar personalens arbete.  
 

5.1 Etik 
 
En forskares arbete styrs, mer eller mindre, av tvingande regler och föreskrifter. Vi anser dock 
att forskarens egna etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har det 
yttersta ansvaret för att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. 
Forskningsetiska frågor är, enligt Gustafsson et al., frågor som rör hur urval av 
försökspersoner sker, hur information ges, vilken information som ges, hur deltagandet 
påverkar personen under och efter projektet samt hur en publicering kan påverka 
respondenterna (Gustafsson, et al., 2005). Dessa etiska riktlinjer har följts samt de fyra 
huvudkraven, som rör, konfidentialitets-, informations-, samtyckes- och nyttjandekravet 
(www.his.se). 
 
Då urvalet av respondenterna gjordes, fanns vissa önskemål om respondenternas ålder och tid 
i behandlingen. Vi bestämde oss dock för att överlåta urvalet till respektive 
avdelningsföreståndare. Detta då de hade en större kunskap om klienterna och därmed på ett 
bättre sätt kunde avgöra vilka klienter som var mest lämpade och mogna för att genomgå en 
intervju. För att tillgodose samtyckeskravet poängterades särskilt frivilligheten, med att ställa 
upp i undersökningen, för avdelningsföreståndarna så att de kunde förmedla detta till de 
tilltänkta respondenterna. Innan intervjun tillfrågades även respondenterna om de var tillfreds 
med att intervjun spelades in på band.  
 
För att uppfylla informationskravet informerades varje respondent, innan intervjun började, 
om undersökningens syfte. Respondenterna upplystes även om möjligheten att avbryta, när 
som helst under intervjun, eller välja att avstå från att svara på vissa frågor. Klienterna har 
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utlovats anonymitet, både i form av att vi inte anger vilka LVM-hem studien är gjord på samt 
att upplysningar som på annat sätt kan kopplas till dem inte lämnas ut, i enlighet med 
konfidentialitetskravet.  
 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 
och inte för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften (www.his.se). Detta krav 
är en självklarhet som även informeras respondenterna.  
 
Hur respondenterna påverkades av intervjun är svårt att avgöra. Intervjufrågorna var 
formulerade för att få reda på hur klienternas vård var utformad samt hur personalen bemötte 
och arbetade med klienterna utifrån könsaspekten. Detta innebar att respondenten aldrig 
behövde svara på frågor som berörde deras integritet. I och med detta menar vi att våra 
respondenter inte bör ha påverkats på ett sätt som är negativt för dem eller för deras 
behandling. Genom att all information, som skulle kunna leda till klienten i form av namn, 
ålder och så vidare, är avkodad anser vi att respondenterna inte skulle kunna ta skada av en 
publicering av denna studie. Personalen på respektive institution behöver inte heller ”ta illa 
upp” då resultatet inte pekar ut någon speciell behandlare eller något speciellt 
behandlingshem. Syftet är inte att personalen ska ta åt sig resultaten, utan att de ska ta till sig 
resultaten. Vidare är vår förhoppning att studiens resultat kommer att inspirera, personal inom 
missbruksområdet och naturligtvis också andra, till att belysa och diskustera manligt/kvinnligt 
och maskulinitet/femininitet både inom klientgrupper, personalgrupper och i samhället i stort.  
 

5.2 Reliabilitet och Validitet 
 
Reliabilitets- och validitetsbegreppen är främst sammankopplade med de kvantitativa 
forskningarna. Ett mätinstruments tillförlitlighet och användbarhet anges av reliabiliteten och 
validiteten är ett mått på att man som forskare verkligen mäter det man avser att mäta 
(Ejvegård, 2003). Validitet är överordnat reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. Med 
detta menas att god validitet ger god reliabilitet utan att det för den skull är det samma om det 
är omvänt (Svensson, 1996). 
 

5.2.1 Reliabilitet 
 
Det är inte helt enkelt att testa reliabiliteten i kvalitativa undersökningar. Svensson ställer sig 
frågan om det inom den kvalitativa forskningen finns något konstant objekt, det vill säga 
någon som har samma sinnesstämning hela tiden. Han menar därmed att reliabiliteten bör ses 
i sitt sammanhang och bedömas vid intervjutillfället. Svaren kan då vara reliabla även om de 
skiljer sig åt vid olika tillfällen. Svaren kan dock inte anses som reliabla om man inte 
samtidigt bedömer frågornas validitet, som då innefattar svarens trovärdighet (Svensson, 
1996). 
 
I den kvalitativa intervjun är intervjuaren medskapare till intervjuns resultat. Under intervjun 
uppstår det en interaktion mellan den som intervjuar och respondenten, vilket innebär att de 
påverkar varandra under intervjuns gång. Resultatet av intervjun kan därmed variera beroende 
på hur interaktionen mellan dem ser ut. Resultatet kan även påverkas av vem som intervjuar 
(Svensson, 1996). Målet för oss var att försöka påverka respondenten så lite som möjligt 
under intervjun, för att på så sätt få respondentens sanna och verkliga svar på frågorna. 
Frågorna i intervjuguiden var öppna och placerade i en ordning som gjorde att samtalet flöt, 
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vilket innebar att respondenten ibland besvarade flera frågor i följd. Detta kan ses som 
spontan information om ämnet, vilket stärker reliabiliteten. För att skapa ett öppet klimat, 
menar Svensson, att det är viktigt att respondenten känner sig trygg och avslappnad 
(Svensson, 1996). Detta försökte vi skapa genom att ha gott om tid för varje respondent. Vi 
försökte även vara så tydliga som möjligt i våra frågor och ställde följdfrågor där det passade.  
 

5.2.2 Validitet 
 
Kvale menar att validitetsbegreppet både är användbart och legitimt inom den kvalitativa 
forskningen. Han menar dock att den kvalitativa forskningen måste ha sina egna procedurer 
både för att pröva såväl som att uppnå validitet. Kvale ser validiteten som en kvalitetsaspekt 
som rör hela forskningsprocessen från teoretiska utgångspunkter till avrapportering. Stor vikt 
läggs vid frågor om sanning och kunskap. Genom att man som forskare diskuterar sina 
tolkningar med personer som är insatta eller involverade i det studerade sammanhanget 
uppnår man, det som Kvale benämner, kommunikativ validitet. Vad som kan benämnas som 
valida data bestäms följaktligen utifrån den unika situation som intervjun utgör. Validiteten 
innefattar då kontrollen av att det finns empiriska belägg samt att man gjort en trovärdig 
tolkning av berättelsen (Kvale, 1997). 
 
Validiteten, i denna studie, styrks i och med att all tidigare forskning vi funnit går i linje med 
vårt resultat. Validitet handlar även om att ställa rätt frågor till rätt population, vilket vi anser 
att vi gjort, då vi sökte svar på klienternas upplevelse av personalens bemötande och 
behandlingens utformning. Vad gäller sanningshalten i respondenternas svar finns inga 
direkta anledningar att tro att uppgifterna de givit oss skulle vara inkorrekta. Detta grundar vi 
främst på att våra frågor handlar om det vardagliga arbetet, det vill säga inte om något som 
ligger långt bak i tiden. Det som skulle kunna påverka sanningshalten i svaren är att 
respondenten svarar utifrån vad han/hon förmodar att vi vill ha för svar. Detta utifrån att vi 
hade beskrivit studiens syfte för dem innan intervjun. Det finns även alltid en risk att 
respondenterna blir påverkade av intervjuaren. I och med att vi använde oss av bandspelare 
finns det också en risk att vissa respondenter blev hämmade och därmed uttalade sig mer 
försiktigt. Naturligtvis finns också en risk att man som intervjuare missuppfattar vad 
respondenten menar (Ejvegård, 2003). Risken för missuppfattningar minimerades dock då vi 
vid intervjuerna hade möjlighet att fråga om och förtydliga så att vi verkligen hade förstått 
klienten rätt.  
 
Då denna studie endast grundar sig på erfarenheter från åtta klienter, från två olika 
behandlingshem, kan det var svårt att generalisera resultaten. Vi anser oss dock kunna hävda 
studiens generaliserbarhet, i vart fall då det gäller institutionell tvångsvård för missbrukare. 
Detta grundar vi främst på att övrig forskning visar samma resultat. Med anledning av att hela 
samhället är uppbyggt på de traditionella könsrollerna vore det inte heller konstigt om man 
fann liknande resultat även i övrig missbruksvård.  
 

5.3 Urval av respondenter 
 
Vid urvalet utgick vi från tanken om att genomföra datainsamlingen på enkönade LVM-hem, 
det vill säga LVM-hem som är inriktade på att enbart behandla missbrukande män eller 
kvinnor. Via telefon och e-post kontaktades institutionschefen på respektive LVM-hem. Vi 
förklarade syftet med studien och frågade om det fanns möjlighet för oss att intervjua fyra av 
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deras klienter i samband med undersökningen. Båda institutionscheferna var positiva till att ta 
emot oss, de ville dock se syfte, frågeställningar och intervjuguide innan de utlovade att vi 
fick komma, dessa uppgifter e-postades till dem. Efter deras godkännande av materialet åtog 
de sig att prata med respektive avdelningsföreståndare där de tilltänkta klienterna fanns. 
Ansvaret låg sedan på avdelningsföreståndarna att välja ut lämpliga respondenter ur 
klientgruppen och tillfråga dessa om de ville delta i studien. Våra önskemål gällande 
respondenterna var att de skulle ha kommit relativt långt i sin behandling då vi trodde att de 
med längre erfarenhet, lättare skulle kunna besvara intervjufrågorna. Vi önskade också att 
respondenterna skulle vara i varierande åldrar då det var ett intresse att även se om 
intervjufrågorna skulle besvaras på skilda sett beroende på klientens ålder. Dessa var dock 
önskemål, inga krav. De respektive avdelningsföreståndarna tillgodosåg önskemålen på bästa 
sätt. Från båda institutionerna intervjuades klienter som hade kommit långt i behandlingen 
och numera var placerade på de öppna avdelningarna. Klienterna hade även god spridning 
åldersmässigt, från 22 år till 60 år. Vi fann dock inga åldersmässiga skillnader i klienternas 
upplevelser varför vi avstår från att göra någon skillnad på klienterna, vad gäller ålder, i 
analysen.                                                                                                                                                                
 

5.4 Intervjuerna 
 
Eftersom intresset låg i klienternas uppfattningar och upplevelser, om hur personalen och 
deras omgivning förhöll sig till dem, ansåg vi att intervjuer var det mest lämpliga förfarandet 
för att få den informationen. Före intervjuerna försökte vi skaffa oss så mycket förkunskaper 
som möjligt inom området. Vi tog del av såväl nationell som internationell forskning inom 
ämnet samt valde ut teorier med omsorg. Bland forskningen var Mattssons och Landers 
doktorsavhandlingar de mest omfattande och dessa utgjorde grunden för studiens 
intervjuguide.  Frågorna berörde bland annat behandlingsarbetets utformning, personalens 
arbetsfördelning och bemötande utifrån sitt eget kön, men även på hur klienterna uppfattar 
könets/genusets betydelse och roll. Under intervjun fick respondenterna möjlighet att svara 
fritt utifrån sina upplevelser, vilket ansågs vara en nödvändighet för att få bästa möjliga svar 
på studiens frågeställningar. En fördel med intervjuerna var möjligheten till fylligare svar 
samt chansen till att omedelbart kunna reda ut eventuella missförstånd.  
 
De åtta intervjuerna genomfördes under två dagar. Männen på det manliga LVM-hemmet 
intervjuades först och dagen efter intervjuades de fyra kvinnorna på det kvinnliga LVM-
hemmet. När vi kom fram till de respektive LVM-hemmen blev vi varmt mottagna. Vi bjöds 
på frukost och fick därmed en möjlighet att presentera oss för respondenterna. Därefter 
tilldelades vi ett rum för intervjuerna. För att undvika att viktig information skulle gå förlorad 
spelades intervjuerna in med hjälp av en bandspelare, vilken vi fick tid till att kontrollera 
ljudet på samt att rigga mikrofonen och så vidare innan den första respondenten infann sig. 
Upplägget var att intervjua två respondenter under förmiddagen och två respondenter efter 
lunch. För att kunna bibehålla koncentrationen under hela dagen valde vi att dela upp 
intervjuerna mellan oss. Delningen innebar att vi hade huvudansvaret för att ställa frågorna till 
varannan respondent, vilket innebar att den andre intog en observerande och antecknande roll. 
Under intervjuerna tilläts respondenterna vara huvudpersonerna medan vi själva intog en mer 
tillbakadragen roll, det vill säga att vi lät respondenterna prata, så mycket som möjligt, medan 
vi själva lyssnade. Varje intervju tog ca 45 minuter. Alla intervjuer skrevs sedan ut ordagrant 
och analyserades.  
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5.5 Metoddiskussion 
 
När man genomför intervjuer finns alltid risken, i jämförelse med exempelvis enkäter, att man 
får oförutsägbara svar på frågorna. Förarbetet med intervjufrågorna är således av största vikt.  
Efter slutförandet av denna uppsats hade vi båda uppfattningen om att vi borde ha jobbat än 
mer med intervjuguiden för att på så sätt ännu tydligare ringa in problemområdet. Vår 
uppfattning var att några av frågorna i guiden var överflödiga och hade kunnat uteslutas. 
Mycket tid, på intervjuer, utskrifter och analyser av varje del av intervjuguiden, hade således 
kunnat sparas om mera fokuserade områden valts ut.  
 
Stora delar av studien grundar sig på doktorsavhandlingar vilka borde uppfylla alla 
vetenskapliga krav på såväl saklighet som objektivitet. Dessa har dock förkortas. Vidare har 
endast de delar som varit av intresse för studien använts, vilket kan innebära att vår 
förförståelse har speglat sammanställningen och därmed resultatet. Ett annat problem är att 
oavsett hur medveten forskaren är om sin förförståelse kan man aldrig vara helt neutral vilket 
innebär att alla källor är, mer eller mindre, vinklade. Trots att vi inte har funnit någon tidigare 
forskning som talar emot studiens resultat finns det naturligtvis klienter och personal som 
avviker från de skildringar som den tidigare forskningen anger.  
 
Vi har även valt att intervjua en utsatt grupp. Hilte menar att även om man önskar studera 
människan bakom det avvikande beteendet förmedlar man ett budskap om att avvikaren 
verkligen är annorlunda, vilket då bidrar till att befästa samhälleliga fördomar istället för att 
avslöja dem (Hilte, 1996). Risken med detta är att redan utsatta blir ännu mer utsatta om de 
beskrivs i negativa termer. Detta, anser vi, inte har hänt i vår studie. Respondenterna har 
endast svarat på frågor som berör deras behandling samt personalens och omgivningens 
bemötande, vilket inte kan anses vara negativt för respondenten.  
 
6. Tidigare forskning 
 
Nedan presenterar vi den tidigare forskningen som, till stor del, ligger till grund för det vi 
refererar till som personalens upplevelser och antaganden. Den tidigare forskningen har 
använts för att se hur andra klienter, än våra respondenter, uppfattar bland annat var 
tyngdpunkten i behandlingen ligger.  
 

6.1 Hur gör personalen kön? 
 
Mattsson har i sin studie undersökt hur personalen gör kön inom missbruksvården. En av 
hennes slutsatser är att de traditionella könsrollerna förstärktes genom den arbetsfördelning 
man hade på behandlingshemmen. Den kvinnliga personalen på institutionen för kvinnor 
skulle både vara stödjande, tröstande, förtroendeingivande och vara förebilder samtidigt som 
de skulle vara kontrollanter vid visitationer och liknande. Den manliga personalen på 
institutionen för kvinnor skulle uppträda som goda och normala män och dra sig undan alla 
situationer som kunde uppfattas som laddade, de kunde till exempel inte ge en tröstande kram 
vilket de var rädda för kunde feltolkas. Mattsson menar att personalens könsuppdelning i 
arbetet ibland kan vara problematisk då den visar var sexuella laddningar kan uppstå och var 
de inte förväntas uppstå. Mattsson skriver att personalen gör kön genom att se kvinnor och 
män som nödvändiga inslag i behandlingen, det vill säga att man kompletterar varandra. På 
institutionen för män hade den kvinnliga personalen rollen som varma omsorgsfulla mödrar 
medan den manliga personalen skulle vara de auktoritära fädren (Mattsson, 2005). På samma 
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sätt visar Svenssons studie hur personalen gör kön genom behandlingens innehåll och 
personalens arbetsuppdelning. Han menar att behandlingshemmen försöker imitera ”Svensson 
livet”. Den kvinnliga personalen inriktade sig på den inre världen med samtal och kreativitet 
medan den manliga personalen var inriktad på nutid, världen utanför och aktiviteter. Svensson 
menar också att den manliga personalen på det kvinnliga behandlingshemmet intog en 
feminin hållning. Med feminin hållning menar författaren att den manliga personalen har mer 
betoning på engagemang och närhet (Svensson, 2002). En liknande tolkning har Holmberg 
som skriver att det skapas en gemensam kultur, på de olika LVM-institutionerna, vad det 
gäller synen på manligt och kvinnligt även om de inte har någon uttalad tro eller teori. Att lära 
klienterna hur man klär sig och för sig som kvinna ser den kvinnliga personalen som lite av 
sin uppgift. De uppmuntrade klienterna att bejaka sin kvinnlighet vilket de gjorde genom att 
lära dem att sminka sig och klä sig rätt. Personalen menar också att det är viktigt för 
kvinnorna att få lära sig kvinnlighet och vad det innebär att vara kvinna (Holmberg, 2000). 
 

6.2 Manliga och kvinnliga behov i missbruksvården 
 
Av 217 intervjuade alkohol- och drogterapeuter hade 78 % uppfattningen av att kvinnor och 
män hade skilda behov i behandlingen. Av de intervjuade terapeuterna ansåg flertalet att 
föräldraskapet var en viktig del i kvinnors behandling. Det var dock fler kvinnliga än manliga 
terapeuter som rent praktiskt jobbade så att missbrukarna fick den typ av behandling som de 
ansåg att de var i behov av (Cowan, et al., 2003).  
 
Flera av kvinnorna, i Landers studie, hade uttryckt klara önskemål om bostad och utbildning 
då endast tre av dem hade avgångsbetyg inom ramen för den ordinarie skolgången. De blev 
dock nekade detta då de inte ansågs tillräckligt mogna. Kvinnorna uppfattades därmed som 
mindre vetande om sina egna behov och de behandlades som att de inte var kapabla till att 
klara de mest elementära sysslorna. Lander menar att det inte är den hjälpsökandes egen 
uppfattning som ligger till grund för insatserna utan det är hjälparens professionella kunskaper 
om hjälpsökarens ”verkliga behov” som avgör (Lander, 2003). 
 
Studien av Lev-Wiesel & Shuval syftade till att undersöka vad som skiljer män och kvinnor åt 
då det gäller orsaker till missbruket samt vilka olika behandlingsbehov män och kvinnor har. 
Studien visar bland annat att missbrukande kvinnor, i högre grad än män, menar att familjära 
omständigheter, exempelvis incest eller annat våld, varit den största orsaken till att de började 
missbruka droger. Männen rapporterade, i högre grad än kvinnorna, nyfikenhet och kamraters 
påverkan som inkörsport till missbruket. Vidare hade missbrukande män ett starkt inflytande 
på kvinnor att börja missbruka (Lev-Wiesel & Shuval, 2006). På liknande sätt framkommer, i 
Cowans studie, att kvinnor har speciella behov av att bearbeta sexuella övergrepp. De 
intervjuade terapeuterna menade också att kvinnorna hade ett speciellt behov av att ta upp 
problem som till exempel vilka effekter socialiseringen haft (Cowan, et al., 2003). 
 
Personalen, i Holmbergs studie, jämförde manliga och kvinnliga klienter och menade att deras 
behov av att tala om tidigare (traumatiska) erfarenheter var olika stort. Beroende av klientens 
kön lägger man således olika stor vikt vid både samtalet och dess innehåll (Holmberg, 2000). 
Några citat från personalen;  
 
”Med kvinnliga klienter är det mer samtal och funderingar. Män är mer att man står 
tillsammans och hugger ved.” ”Kvinnor som bestämt sig för att sluta missbruka de öppnar 
upp sitt inre så att man kan komma in. ... Män gör mer motstånd mot att öppna sig. Kvinnor 
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är mer stampade på och mer sårade än män.” ”Kvinnor kan ganska raskt börja prata om 
övergrepp som de varit med om, men män tar aldrig upp varken att de varit utsatta för 
övergrepp eller att de utsatt någon för övergrepp.” (Holmberg, 2000:36) 
 
Med ovanstående citat kan man förstå att det som avgör skillnaden i synen på mäns och 
kvinnors behov av samtal är personalens förståelse av de missbrukande kvinnorna som offer, 
som särskilt utsatta. Vidare ser man de individuella samtalen, som ska läka de traumatiska 
händelser som kvinnan varit utsatt för, som en förutsättning för att hon ska kunna lämna 
missbruket. När det gäller männens behandling refererade personalen till gruppsamtal, vilket 
behandlingen i huvudsak var uppbyggd på. I dessa talar man mycket om kriminalitet i form av 
rån, stöld och förfalskningar, aldrig i termer av våld mot kvinnor eller sexualbrott (Holmberg, 
2000). En behandlare säger;  
 
”Med män jobbar man framåt, hur det ska bli i framtiden.” (Holmberg, 2000:37)  
 
”På mansinstitutionen handlar det mer om att bygga upp i fysisk mening i stället för att ta sig 
in och riva ner försvar.” (Holmberg, 2000:40)  
 
Två tydliga skillnader träder här fram mellan synen på vad män respektive kvinnor behöver 
för vård för att må bra och lyckas i behandlingen. Kvinnorna antas må bra av att diskutera sitt 
förflutna medan rehabiliteringen för män bygger på att man organiserar och planerar för deras 
nya, kommande liv (Holmberg, 2000). 
 
Mattssons studie visar att kvinnlig och manlig behandlingen skilde sig åt och att personalen 
utgick ifrån att kvinnorna var traumatiserade av någon form av övergrepp och strävade därför 
efter att skapa lugn och ro i behandlingen. Aktiviteterna för dessa kvinnor var passiva och 
inriktade på hemlika sysslor. Personalen försökte även att hjälpa kvinnorna att rätta till sin 
bristande femininitet. De fick således lära sig sköta ett hem, laga mat, färga håret, klä sig 
anständigt, måla naglarna, räkna kalorier och sköta sin hygien. De missbrukande männen såg 
man utifrån missbruksidentiteten som knarklangare, tjuv och bedragare och man förmodade 
att han hade hamnat i missbruket på grund av otur eller på grund av att han umgåtts i fel 
umgängeskrets. Personalen ansåg därför att aktiviteter och sysselsättning var den bästa 
behandlingen för männen. Aktiviteterna var många och aktiva och målet med behandlingen 
var att få mannen att skaffa lägenhet och bli självförsörjande för att på så sätt kunna ta hand 
om sin familj. Sammanfattningsvis menar Mattsson att behandlingshemmen försöker förändra 
missbrukarna till traditionell heterosexuell medelklass (Mattsson, 2005). Även Landers studie 
visar på liknande resultat då innehållet i vården som erbjöds var utformad efter föreställningen 
om kvinnan som ”icke kvinnlig”, med inslag av ett husmorsideal. Kvinnorna beskrev dock 
denna form av behandling som innehållslös, och förstod inte vad den syftade till. Lander 
menar att behandlarnas intresse inte gällde kvinnan som drogmissbrukare utan fokus låg på 
hennes reproduktiva förmåga (Lander, 2003).  
 

6.3 Kvinnor och män i behandling 
 
Green har gjort en undersökning av könsskillnader vad gäller förekomsten av drogbruk och 
dess relaterade problem, fullföljande och utfall av behandling. Green menar att kvinnor har 
fler faktorer, än män, som hindrar dem från att söka hjälp. Kvinnor tenderar också att söka 
hjälp på vårdcentraler eller psykiska kliniker istället för på specialistmottagningar, vilket 
naturligtvis kan leda till ett sämre behandlingsresultat. Green menar att utfallet skulle bli 
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bättre om till exempel vårdcentralspersonal utbildades att bättre kunna identifiera 
missbruksproblematiken och då remittera de missbrukande kvinnorna till specialistvård 
(Green, 2006). Samma sätt att tänka har även Cowan et al. som menar att, trots vård och 
medicin, kvarstår uppmärksamhetsbristen på kvinnors alkohol- och drogfrågor i utbildnings- 
och träningsprogram (Cowan et al., 2003).  
 
Missbrukande kvinnor har, enligt Lev-Wiesel & Shuval, mer allvarliga familje- och sociala 
problem och mindre stöd från familj/anhöriga, för att påbörja en behandling, än männen. 
Studien visade också att män, oftare än kvinnor, blev remitterade och fick behandling i en 
tidigare ålder (Lev-Wiesel & Shuval, 2006). 
 
Hilte och Laanemets har gjort en studie av missbrukande kvinnor i fyra olika 
behandlingsprogram. Studien visar på hur kvinnorna påverkas av de olika 
behandlingsprogrammen och de olika ideologierna. En av författarnas slutsatser var att 
klienter som behandlades under tvång i mindre utsträckning, än de som behandlades under 
frivilliga former, tog till sig behandlingsprogrammet och behandlingsideologin på ett positivt 
sätt. Det vill säga att även om kvinnorna inte blev helt drogfria efter behandlingen så hade de i 
alla fall minskat sin drogkonsumtion avsevärt. Detta berodde till viss del på klientens tidigare 
erfarenheter av behandling. Vidare menar författarna att ett allt för strukturerat 
behandlingsprogram i sig kan vara en fara. Detta bland annat på grund av att det försöker 
stöpa alla i samma form vilket gör att klienterna pressas in i begränsade roller och identiteter. 
Klienten får således inget utrymme för att skapa berättelser som är anpassade efter egna 
individuella erfarenheter. Allt för löst strukturerade program kan däremot skapa förvirring och 
ångest hos klienten. Detta gör att graden av struktur kanske bör matchas mot var klienten 
befinner sig i missbrukskarriären. Hilte och Laanemets menar vidare att kvinnorna överlag 
utvecklades på ett positivt sett i de frivilliga vårdformerna, oberoende av vilket program de 
deltog i (Hilte & Laanemets, 2000). Det är dock viktig, menar Melin och Näsholm, att man tar 
hänsyn till skillnaderna i det manliga och det kvinnliga missbruket vid valet av behandling. 
De skriver att bland annat följande bör tas i beaktande och lyftas fram vid en kartläggning när 
det gäller kvinnliga missbrukare; kvinnor dricker oftare i ensamhet (vid en viss ålder), har 
oftare psykiska problem, missbrukar läkemedel i högre grad, har en ökad frekvens av 
självmordsförsök (yngre kvinnor), utvecklar snabbare skador och är oftare utsatta för 
misshandel och sexuella övergrepp, jämfört med män. Vidare framhåller författarna att 
kvinnor som har erfarenhet av fysiska och/eller psykiska övergrepp av män inte bör behandlas 
på institutioner som domineras av män (Melin & Näsholm, 1998). Även Green tar upp att 
kvinnorna ofta har mer allvarliga problem. Hon skriver dock att män som utsatts för sexuella 
övergrepp kanske skulle ha en fördel av, utan att ingå i en ”kvinnobehandling”, att ingå i 
behandling som utformats för kvinnor med samma typ av bakgrund (Green, 2006). 
 
Män och kvinnor anger ofta olika skäl till varför de går in i och slutför en behandling. 
Kvinnorna, i studien av Lev-Wiesel & Shuval, angav mer personliga drag, exempelvis 
viljestyrka, som skäl till att de stannat kvar i behandlingen. Männen angav ofta det formella 
och informella stöd de fått som skäl till att de gick in i, genomförde samt slutförde 
behandlingen (Lev-Wiesel & Shuval, 2006). Enligt Melin och Näsholm krävs en kombination 
av timing och behovsanpassade insatser för en lyckad behandling. Ibland sker flera insatser 
parallellt och ofta pågår olika insatser efter varandra under en längre tidsperiod. Missbrukare 
är inte en homogen grupp utan skiljer sig åt i många avseenden. Dessa skillnader tydliggörs 
under kartläggningen som är av stor vikt vid behandlingsplaneringen då ogenomtänkta 
åtgärder kan undvikas genom eftertanke och reflektioner. Naturligtvis är det bra om klient och 
behandlare är överens om behandlingsinriktningen, men så är det inte alltid och då menar 
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Melin och Näsholm att man som behandlare kanske måste välja klientens väg för att uppnå en 
arbetsallians. Klientens egna tankar om vilken typ av behandling som kan hjälpa 
honom/henne är minst sagt viktiga, trots detta är det en aspekt som ibland försummas (Melin 
& Näsholm, 1998). På samma sätt som män och kvinnor har skilda behov finns även 
skillnader mellan kvinnor och mellan män. Om man tar hänsyn till de individuella behoven 
ökar chanserna för att klienten stannar kvar och lyckas i behandlingen (Cowan, et al., 2003). 
 

6.4 Enkönad eller mixad behandling? 
 
Den mesta forskning visar på att enkönad behandling är bättre än mixade grupper och några få 
studier, skriver Green, menar att det inte är någon skillnad i utfallet på mixade och enkönade 
behandlingsmetoder (Green, 2006). I en undersökning där enkönad behandling, endast för 
kvinnor jämfördes med mixad behandling, för både män och kvinnor, framkom att kvinnorna 
i kvinnobehandlingen fick mer träning i föräldraskap, näringslära och hygien med mera, än 
vad kvinnorna i den mixade gruppen fick. I den mixade gruppen, menade författarna, att det 
fanns en del hinder för en framgångsrik behandling för kvinnorna bland annat genom 
frånvaron av träning i omsorg för barn. Studien visade också att de män och kvinnor som gick 
i den mixade behandlingen hade fler och oftare grupp- och familjeterapisessioner än de 
kvinnor som ingick i den enkönade behandlingen. Kvinnorna i den enkönade behandlingen 
bildade oftare kamratgrupper och gjorde också oftare utflykter tillsammans (Grella, et al., 
1999). 
 
Trulsson har granskat en studie, från Oslo (Ravndal & Valgum, 1991), där man undersökt 
behandlingsutfallet i ett terapeutiskt samhälle, och belyst socialisationens betydelse för 
kvinnor. Skillnaderna mellan de missbrukande kvinnorna i den enkönade gruppen och de 
missbrukande kvinnorna i den mixade gruppen var stora. Kvinnorna i den enkönade gruppen 
fullföljde i större utsträckning behandlingen och hade således ett bättre behandlingsresultat än 
de kvinnor som behandlades i den mixade gruppen. Kvinnorna i den enkönade gruppen fick 
genom gemenskapen med de andra kvinnorna en stärkt självkänsla och kvinnlig identitet. 
Slutsatsen av studien är att det är viktigt för kvinnor i behandling att jobba med sina 
identitetsproblem och sitt förhållande till modern för att de ska kunna skapa trygga 
förhållanden till andra kvinnor. Detta kan i sin tur leda till att kvinnorna fortsättningsvis inte 
går in i destruktiva förhållanden till män. De skillnader som finns, i mäns och kvinnors 
socialisation, ställer speciella krav på missbruksbehandling för kvinnor. De eventuella 
bristerna i kvinnornas identitetsutveckling, orsakade av tidigt missbruk, kan således 
kompenseras i missbruksbehandlingen (Trulsson, 2002).  
 

6.5 Samhällets förväntningar 
 
Eftersom det kvinnliga avvikandet traditionellt kommit att fokusera på sexuell promiskuitet 
anser man att det som skiljer en ”normal” kvinna från en ”avvikande” kvinna står att finna i 
de sociala och ekonomiska förhållanden som är knutna till social position. Lander menar att 
det är samma socioekonomiska förhållande som skapar social utslagning för både män och 
kvinnor, men föreställningen om vår olikhet genomsyrar vår vardag och färgar därmed 
vetenskapens utgångspunkter och resultat. Mäns drogbruk förklaras med yttre sociala faktorer 
medan kvinnors drogbruk förklaras med inre psykologiska och/eller biologiska faktorer 
(Lander, 2003).  
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Samhället har olika tolerans och reagerar olika på avvikelser när det gäller män och kvinnor. 
Gemensamt för kvinnorna i Landers studie var att de ansåg att placeringarna hade förstärkt 
deras självbild som avvikare och att institutionsvistelsen hade en stigmatiserande effekt. 
Lander menar att de kvinnor hon följt var högst medvetna om sig själva som avvikare och att 
de beskrev sig själva mot bakgrund av denna medvetenhet. Kvinnornas berättelser handlade 
om att avvika som kvinna och att deras drogbruk kom att betraktas som ett bevis för 
avvikelsen, inte som en orsak till den. Kvinnorna hade en daglig kamp för att vara ”goda 
kvinnor” samtidigt som de ständigt påmindes om att de inte var det. Lander menar att oavsett 
om kvinnor missbrukar eller inte så har samhället samma förväntningar på hur vi bör föra oss, 
se ut och leva (Lander, 2003). Generellt reagerar samhället snabbare på flickors missbruk om 
de vistas i asociala miljöer. Däremot visas större tolerans för pojkars förmåga att klara av 
samma miljöer. Flickor bedöms följaktligen ha sämre förmåga att ta hand om sig själva 
(Berglund, 2000). Detta fenomen kan även förstås med hjälp av Schlytters studie. I hennes 
utredning framkommer att flickorna tillåts dricka betydligt mer sällan än pojkarna. Andra 
könsmässiga olikheter är att man i dokumentationen av pojkarna finner den faktiska 
konsumtionen medan det för flickornas del är andra företeelser än just konsumtionen som är i 
fokus. Dessa kan handla om att hon är skrikig, uppträder provokativt eller våldsamt, har 
samlag med flera olika män och/eller har blivit misshandlad. Vidare visar Schlytters studie att 
i 90 % av pojkarnas fall finns tekniska bevis, exempelvis urinprov, för missbruket mot endast 
i 50 % av flickornas fall. Detta kan tolkas som att flickorna inte ses som självständiga 
individer som bedöms utifrån sina handlingar utan som bärare av en kvinnokropp och att 
bedömningen sker utifrån en uppsättning föreställningar knutna till denna kropp. Om vi inte 
förstår kvinnokroppens särskilda symboliska roll kommer vi således inte att förstå innebörden 
av det mönster av förtryck, kontroll och förnedring som unga kvinnor utsätts för (Schlytter, 
2000). 
 
 
7. Teoretiska utgångspunkter 
 
För att skapa en förståelse runt könsrollerna och dess betydelse har genusteorin, rollteorin och 
stämplingsteorin granskats. Genusteorin används, i studien, som en förklaring till det rådande 
könsmaktsystemet. Rollteorin förklarar samhällets förväntningar på oss beroende på om vi är 
födda till män eller kvinnor. Stämplingsteorin tydliggör hur de sociala konstruktionerna i 
samhället påverkar samhällets syn på avvikande beteende samt hur konstruktionerna bidrar till 
stämpling av individen. 
 

7.1 Genusteori 
 
Världen över används begreppet könsmaktsystem eller genussystem för att definiera vad det 
betyder och innebär att vara kvinna respektive man. Förenklat kan man säga att 
genussystemet innebär att samhället är ett patriarkalt system, vilket rangordnar människor 
efter vilket kön de har. Män placeras högre, ges mer resurser och makt än kvinnor. Både män 
och kvinnor införlivar bilden av män som mer värda än kvinnor. Simone de Beauvoir skrev 
att kvinnor är det andra könet, och det är exakt det som genomsyrar könsmaktsystemet, där 
kvinnor ofta kommer i andra hand (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 
 
I Sverige började man på 1970-talet använda begreppet ”gender”, vilket översatt till svenska 
blev genus. Det svenska ordet ”genus” kommer från det latinska ordet ”genus” som har 
betydelser som härkomst, släkt, stam, kön, art eller slag. Begreppet genus är omtvistat men 
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det finns en ganska stor enighet om vad begreppet ungefärligen avser. Forskarna är överens 
om att termen genus pekar på att det vi studerar är något vi människor har konstruerat. Thurén 
menar att genom att använda sig av begreppet genus istället för begreppet kön, studerar man 
inte bara till exempel arbetsmarknaden eller politiken, sexualitet eller kärlek, utan man 
studerar hela samhället, hela det mänskliga livet. Genusbegreppet infördes för att skilja det 
kulturella från det naturliga (Thurén, 2003).  
 
Rubin (ref. i Mattsson, 2002) menar att genus är en form av socialt skapad uppdelning av 
människor i två skilda kategorier vilka grundar sig på de reproduktiva och sexuella 
relationerna. Angående definitionen av genus och kön, har begreppen kunnat synliggöra en 
åtskillnad mellan det sociala och kulturella genuset och det biologiskt kroppsliga könet. 
Förenklat kan man säga att båda begreppen, kön och genus, utgår från kroppen. Kön och 
genus blir då olika beskrivningar av kroppen och således olika tolkningssätt av den. Den 
faktiska och fysiska kroppen beskrivs med begreppet kön, medan genus beskriver vårt 
formande och vår tolkning av den (Mattsson, 2002). 
 
Engelskans ”sex” har en dubbel betydelse, det vill säga både ”kön” och ”sexualitet”. Den 
svenska översättningen av sex/gender kom att bli biologiskt och socialt kön eller kön och 
genus. Begreppen sex/gender kan man, på en generell nivå, säga förklarar relationen mellan 
könen liksom mäns och kvinnors beteenden och sysslor. Vad som betraktas vara manligt 
respektive kvinnligt är således inte biologiskt givet utan socialt och kulturellt konstruerat 
(Mattsson, 2002). Denna förståelse förmedlade den franska filosofen Simone de Beauvoir, 
redan 1949, i ”Det andra könet” med meningen ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” 
(Beauvoir, 2002:13).  
 
Det är viktigt att understryka att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, 
utan det är tolkningen av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Genus är inte 
det samma som könsskillnad utan den kulturella tolkningen av könsskillnad. En genusordning 
eller ett genussystem finns och genomsyrar, mer eller mindre, alla samhällen, institutioner, 
familjer, relationer och så vidare (Mattsson, 2005). I tolkningen av Beauvoirs ”Man föds inte 
till kvinna, man blir det” framhåller Judith Butler just ”blivandet”. Butler menar att genus är 
en konstruktion. Utifrån Butlers beskrivning, skriver Mattsson att hon förstår kön som något 
som vi hela tiden gör genom upprepade handlingar. Vi gör således kön genom handlingar, vad 
och hur vi gör saker, ord, hur och vad vi säger, gester, och så vidare. Vidare ändras genus över 
tid och rum, mellan kulturer och samhällen (Butler, 1999 I: Mattsson, 2005).  
 
Att använda sig av ett genusperspektiv kan innebära vissa risker. Det finns en risk att man 
bidrar till fortsatta kategoriseringar och stereotypiseringar när man använder sig av begrepp 
som man, kvinna, manligt och kvinnligt. Därför kan det inte nog poängteras att 
genusperspektivet innebär att lyfta fram relationen mellan och åskådliggöra män och kvinnors 
olika situationer (Mattsson, 2002). 
 
”Att genusperspektivet lyfter fram män och kvinnor genom att generalisera dem som grupper, 
är inte samma sak som att hävda att alla män och alla kvinnor lever på samma sätt eller 
upplever samma saker på samma sätt.” (Mattsson 2002:6) 
 
Genom att ensidigt observera kön riskerar man att osynliggöra de olikheter som finns mellan 
kvinnor och mellan män liksom att se de likheter som finns mellan kvinnor och män 
(Mattsson, 2005). Laanemets menar också att begreppet kan innebära problem då genus inte 
fångar de olikheter som finns mellan kön utan kan komma att användas som ett paketbegrepp, 
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där vissa egenskaper och förhållanden, till exempel makt och maktlöshet, automatiskt 
tillskrivs ett genus (Laanemets, 2002). 
 

7.2 Rollteorin 
 
Kvinnor och mäns olika könsroller kan ses som sociala konstruktioner. I rollteorin utgår man 
från att individens identitet skapas genom interaktion mellan människor samt att man tilldelas 
roller utifrån samhällets förväntningar. Omedvetet anpassar sig individen till olika situationer 
och samhällets förväntningar på dessa. Personlighet och identitet är därmed inget som är 
förutbestämt. Således får individen sin identitet genom interaktion mellan individer samt av 
samhället, det vill säga, identiteten uppstår, förändas och/eller vidmakthålls i en social process 
(Payne, 2002). 
 
Den sociala strukturen bildar det genussystem som tillhandahåller både könets möjligheter 
och begränsningar. Detta innebär att när män och kvinnor konstruerar sitt kön gör de det mot 
bakgrund av de föreställningar och förväntningar som finns runt könet. Gränsöverskridande 
beteende uppfattas som regelvidrigt och omoraliskt. I det västerländska samhället utgör 
mannen normen. Att vara frispråkig och ta sig rättigheter är en regel som är knuten till det 
manliga könet medan om en kvinna berusar sig, är frispråkig eller tar sig andra friheter, 
uppfattas detta som ett regelbrott (Hilte, 1996). Melin och Näsholm liksom Öjehagen skriver 
att samhällets förväntningar, på kvinnor och mäns olika roller, gör att missbrukande kvinnor 
starkare bryter mot det som anses normalt. Detta leder i sin tur till att kvinnor som missbrukar 
har ett starkare självförakt och döms av andra på ett hårdare sätt än de missbrukande männen. 
Författarna menar således att kvinnor skadas snabbare än män både fysiskt, psykiskt och 
socialt (Melin & Näsholm, 1998, Öjehagen, 2000).  
 
Genom hela historien har synen på kvinnor och män präglats av samhällets idealbilder. 
Kvinnan har alltid svarat för hemmets sfär, uppfostran av barn, städning, matlagning och så 
vidare medan mannen har haft försörjningsansvaret för familjen och svarat för den offentliga 
sfären. Dessa traditionella synsätt är, om än sakta, på väg att luckras upp. Kvinnorna har stigit 
in i den offentliga sfären bland annat genom förvärvsarbete och männen har tagit klivet in i 
hemmets sfär med mer ansvar för barn och hem. De traditionella rollerna är dock fortfarande 
mycket viktiga, kanske till och med viktigast för individens självkänsla. Vi sätter till exempel 
gärna likhetstecken mellan ”status i arbetslivet” och ”manlighet” liksom kvinnans självkänsla 
till stor del ligger i moderskapet (Trulsson, 2002). 
 
Det finns många skillnader mellan män och kvinnor i allmänhet som också i allra högsta grad 
är gällande för missbrukande män och kvinnor. Skillnaderna lyser igenom då man tittar på 
idealsamhället och på kvinnor och mäns socialisation som sedan visar sig bland annat i 
arbetsfördelningen (Jansson, 2002). Precis som i den ”normala världen” får män i 
”missbruksvärlden” status genom att sköta sina affärer på ett skickligt och lönsamt sätt. 
Langaren som oftast har höga inkomster har högst status och anses vara en handlingskraftig 
man som är till stor nytta för andra män samt en attraktiv man för kvinnorna. Unga kvinnor 
som än så länge, utseendemässigt, är oförstörda av missbruket är de som är mest attraktiva för 
männen. Men en kvinna som är erfaren och kunnig inom missbruksbranschen kan även hon 
vara attraktiv för den missbrukande mannen (Trulsson, 2002). 
 
Den traditionella arbetsfördelningen blir väldigt tydlig i forskningen angående missbrukare 
och deras familjer. Huvudansvaret för hem och barn vilar på kvinnan medan mannen har sina 
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huvudsysslor utanför hemmet. I hem där båda föräldrarna missbrukar är ovannämnda 
gällande, är barnen placerade är det oftast kvinnan som bibehåller kontakten med dem. 
Avsteget från den traditionella arbetsfördelningen gör sig gällande då papporna är drogfria 
och tar över vården av barnen. Detta är en resurs som tyvärr inte tas tillvara då ingripanden 
sker eftersom samhällets traditionella syn på modern, som den som har ansvaret för barnen, 
fortfarande dominerar (Trulsson, 2002). 
 
Svagheten med rollteorin är att den endast förklarar hur sociala mönster kan påverka enskilda 
klienter. Teorin rymmer således inga tekniker för att förändra beteendet eller några metoder 
för att handskas med olika rollkonflikter, utan pekar bara på var problemet kan ligga (Payne, 
2002). 
 

7.3 Stämplingsteorin  
 
Stämplingsteorin utgår från en idealistisk samhällssyn där teorin utgör en uppsättning idéer 
frigjorda från materiella förhållanden (Stensmo, 1991). Skapandet och tillämpningen av regler 
är en del ur en samhällelig och politisk process, där en grupps intressen segrar över en annan. 
Avvikaren skapas således i tillämpningen av regler. Den som inte lever efter gruppens regler 
upplevs därmed som en avvikare (Becker, 1973 I: Hilte, 1996). Detta stämmer väl överens 
med Conrad och Schneiders sätt att tänka. De menar att om något ska uppfattas som normalt 
måste vi ha något som avviker, vilket gör att avvikaren finns först när vi namngivit henne. 
Avvikande beteende handlar om konkurrerande definitioner av verkligheten, där den grupp 
som har makten har tolkningsföreträde och möjlighet att tillämpa sina regler. För att garantera 
upprätthållandet av den sociala ordningen har samhället ett särskilt intresse i att producera ett 
visst antal avvikare (Conrad & Schneider, 1992). 
 
Hilte menar att narkotikabruk, som socialt problem, är en social skapelse och ett resultat av en 
kollektiv definitionsprocess. Samhället har olika sanktioner och kontrollapparater, för att 
skapa en social ordning, för att få människor som avviker att rätta in sig i ledet igen (Hilte, 
1996). Den mest betydelsefulla faktorn för att individen stämplas och därmed blir tilldelad en 
avvikarroll är omgivningens reaktioner på regelbrotten. Man blir förstådd och accepterad om 
man beter sig på ett sådant sätt som omgivningen förväntar sig, men om man inte beter sig på 
ett sådant sätt blir förhållandet det omvända. Genom att bete sig i enlighet med kulturella 
förväntningar bekräftar man således den sociala ordningen (Scheff, 1966 & Goffman, 1973 I: 
Hilte, 1996). 
 
Skillnader i samhället skapas genom upprättandet av sociala och kulturella gränser mellan 
normala och avvikare. Dramatiseringen av avvikelsen knuffar den utpekade allt längre bort 
från det etablerade samhället och rakt in i avvikargänget med dess normer och värderingar. 
Lemert förklarar avvikelsen utifrån ursprungliga och verksamma orsaker. Han skiljer också på 
den primära och sekundära avvikelsen. Den primära avvikelsen kan ha flera orsaksfaktorer 
som till exempel sociala, kulturella, psykologiska och fysiologiska. Om beteendet inte ses 
som en normal variation av det vardagliga livet kan det få konsekvenser för avvikarens status 
och självuppfattning. Vidare använder avvikaren sitt beteende som ett försvar mot eller som 
en anpassning till de problem som stigmatiseringen skapar, om beteendet inte normaliseras 
eller neutraliseras av samhället. Detta leder i sin tur till självstämpling och en identifiering 
med det avvikande beteendet, vilket ses som en sekundär avvikelse. Ett resultat av detta blir 
att avvikaren dras, genom sin avvikelse och de samhälleliga reaktionerna, in i ett moraliskt 
dilemma, som i sin tur påverkar personens socialisation (Lemert, 1967 I: Hilte, 1996). 

 17



 
Beskrivningen av hur den avvikande handlingen bestäms eller blir till i samspelet mellan 
individen och det omgivande samhället är en av stämplingsteorins starka sidor. Bristen i 
teorin är att den inte säger något om bakomliggande orsaker till det avvikande och är således 
blind för både historiska och strukturella förhållanden som föregår stämplingen. Teorin 
beskriver endast hur vägen in i ett avvikande beteende kan förstås. En annan risk med 
stämplingsteorin är att om man vill humanisera och normalisera avvikaren och därmed 
studera människan bakom det avvikande beteendet är att man förmedlar ett budskap att 
avvikaren verkligen är annorlunda, vilket då bidrar till att befästa samhälleliga fördomar 
istället för att avslöja dem (Hilte, 1996). 
 
8. Resultatredovisning och analys 
 
I nedanstående avsnitt presenteras samt analyseras studiens resultat. Ett av de tydligaste 
tecknen på att de traditionella könsrollerna faktiskt införlivas på behandlingshemmen är, som 
vi ser det, de aktiviteter som erbjuds klienterna på det manliga respektive det kvinnliga 
behandlingshemmet. 
 

8.1 Enkönad eller mixad behandling - en fråga om över- och underordning.  
 
Samtliga av de kvinnliga respondenterna föredrog enkönad behandling. Främsta anledningen 
var att de då kunde vara sig själva, vilket de inte upplevde att de kunde i en mixad grupp. En 
av fördelarna med enkönad behandling som de uppgav var just att de lärde känna och fick 
kvinnliga vänner. En av kvinnorna, som inte hade någon tidigare erfarenhet av 
väninnerelationer, hade blivit positivt överraskad och sa ”de (kvinnorna) är ju inte så farliga 
som jag trodde”. Ett problem med en mixad grupp, som respondenterna uppgav, var att det 
blev svårt att koncentrera sig på behandlingen. De menade att risken för att inleda relationer 
med männen alltid fanns samt att de gick in i olika roller. En kvinna, som hade erfarenhet av 
mixad behandling, menade att det lätt blev konkurrens mellan de manliga och de kvinnliga 
klienterna. En annan kvinna uppgav att kvinnor ofta spelar ut varandra, men även att de gör 
sig till för männen, och att det bara blir en massa flams. Det blir ingen riktig behandling i 
mixade grupper, menade hon.  
 
Till skillnad från de kvinnliga respondenterna, som föredrog enkönad behandling, så var de 
manliga respondenterna överens om att det skulle vara mer trivsamt och roligare i 
behandlingen om det var en mixad grupp. De ansåg dock att en mixad grupp kanske inte 
skulle vara bättre ur behandlingssynpunkt men att det var en onaturlig miljö de levde i nu. 
”Visst hade det varit roligare om det hade funnits lite mer kvinnlig fägring här men jag tror 
inte att behandlingen hade blivit något bättre av det, det hade nog varit mest flams och tjafs 
då.”, ”I enkönad behandling är det mer raka rör och mindre flams” menade en annan man. 
En fördel med en mixad grupp, uppgav de, var att man skulle kunna få ett kvinnligt perspektiv 
på olika saker. En av männen som hade erfarenhet av mixad behandling uttryckte dock att 
männen kom i skymundan då personalen brydde sig mer om de unga tjejerna. Han menade att 
personalen var mer omhändertagande och hade mer förståelse för unga tjejer. Gemensamt för 
både de manliga och kvinnliga respondenterna var att de ansåg det positivt att vara i enkönad 
grupp, detta på grund av att de då kunde koncentrera sig på behandlingen utan att bli 
distraherade av det motsatta könet.  
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Melin och Näsholm, menar att man måste ta hänsyn till skillnaderna i det manliga och det 
kvinnliga missbruket i valet av behandling. På grund av kvinnans underordnade roll och 
risken för att kvinnorna blir utsatta för kränkande behandling av männen, framhåller de att 
kvinnorna inte bör behandlas på institutioner som domineras av män (Melin & Näsholm, 
1998). Detta får de stöd av i majoriteten av den forskning som finns inom området vilken 
även visar på ett klart bättre behandlingsutfall på enkönade behandlingshem. Hilte och 
Laanemets studie tyder dock på att mixad behandling kan vara lika bra, för kvinnorna, som 
enkönad behandling (Hilte & Laanemets, 2000).  
 
Sett ur ett genusperspektiv tillskrivs män och kvinnor könsbestämda beteenden och sysslor 
utifrån sociala och kulturella förväntningar (Mattsson, 2002). Dessa sociala konstruktioner 
innebär att mannen står för den offentliga sfären medan kvinnan svarar för hemmets sfär 
(Trulsson, 2002). Flertalet av de forskningar, som studien grundar sig på, visar att dessa 
förväntningar även återfinns inom den traditionella missbruksvården. Green, anser att 
missbruksbehandling bör vara enkönad men att män kan vara i behov av traditionell 
missbruksvård för kvinnor och kvinnor kan vara hjälpta av traditionell missbruksvård för män 
(Green, 2006). Enligt Trulsson finns risken att de ”icke traditionella” män och kvinnor som 
vistas på enkönade institutioner inte blir bekräftade och därmed inte heller får sina behov 
tillfredställda. Vidare undrar hon om det är de ”icke traditionella” männen, som är de stora 
förlorarna i enkönad behandling. Dessa män har ansvar för barn och hem, något de säkert vill 
hålla fast vid även i behandlingen, vilket de således inte får i en enkönad behandling där 
”manlig tradition” råder. Att bearbeta olika trauman, skam- och skuldkänslor är viktigt för 
både män och kvinnor och då kanske främst i individuella samtal hellre än i grupp (Trulsson, 
2002). Att integrera kvinnobehandling på de manliga institutionerna är ett måste då de 
traditionella könsrollerna faktiskt har och är på väg att förändras. Männen är mer 
ansvarstagande för hem och barn idag och det måste också visa sig i behandlingen (Jansson, 
2002).   
 

8.2 Missbrukande kvinnor och män döms olika hårt 
 
Samtliga respondenter var eniga om att kvinnorna dömdes hårdare än männen för sitt 
missbruk. Detta ur en samhällelig syn, samtidigt som kvinnorna även dömde sig själva 
hårdare. En kvinna uppgav att ”det är helt enkelt så att det är mer accepterat att män 
missbrukar”. En annan kvinna menade ”det är det att man tänker på barnen och så, att 
mamman ska ju ta hand om barnen. Är det en pappa som har vårdnaden så är ju det så jäkla 
fint och oj, oj, oj vad duktig han är. Ja det är ju värre om en kvinna är ute och super och 
drogar, det är liksom fulare”. Traditionellt sett ligger huvudansvaret för hem och barn på 
kvinnan. Att kvinnan upplever att det är fulare för henne att missbruka kan vara att hon 
hamnat i ett moraliskt dilemma. Flera av respondenternas berättelser tyder på att de har ett 
stort behov av att behålla sina roller som mödrar, samt att bearbeta dessa under behandlingen. 
Forskning visar dock att behovet av fadersrollen är minst lika viktigt för männen att 
upprätthålla eller att återuppta i behandlingen. Att kvinnan döms hårdare kan förklaras med 
att den vita, heterosexuella mannen i det västerländska samhället utgör normen från vilken vi 
sedan betraktar alla andra. Denna över- och underordning anger ramarna för hur man ska vara 
och uppföra sig som kvinna respektive man. Dessa roller tar missbrukarna även med sig in i 
missbruket, vilket gör att den missbrukande kvinnan är mer utsatt både i förhållandet till 
mannen samt av samhällets normer (Trulsson, 2002). 
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Både de manliga såväl som de kvinnliga respondenterna kom in på kvinnans sätt att använda 
sin kropp i missbruket. En kvinna sa att ”vi sätter oss i situationer där våra kroppar blir 
utnyttjade”. En man sa att ”en kvinna döms hårdare, det är mer skamfyllt för kvinnor att 
prata om sitt missbruk och att erkänna sitt missbruk. Det kan vara fruktansvärt svårt för en 
tjej att erkänna att hon har problem, mycket svårare än för killar. Ofta har kvinnor gjort 
saker med sin egen kropp i missbruket som de inte är stolta över. Män har också gjort saker 
som de ångrar men det blir mer känslomässigt för kvinnor”. Ovanstående citat kan tolkas, 
utifrån Schlytters beskrivning, som att flickorna bedöms utifrån en uppsättning föreställningar 
knutna till kvinnokroppen. Kvinnan bedöms således inte utifrån sina handlingar. I detta 
sammanhang bör man förstå innebörden av det mönster av förtryck, kontroll och förnedring 
som kvinnor utsätts för (Schlytter, 2000). Även om det är vanligare att kvinnor blir utnyttjade 
får vi inte glömma de män som har samma upplevelser. Sexuellt utnyttjade män kanske skulle 
ha nytta av behandling som utformats för kvinnor med samma typ av bakgrund (Green, 2006). 
 
Forskning om missbrukande kvinnor präglas av två olika diskurser, en som lyfter fram och 
visar kvinnorna som särskilt utsatta, vilket gör att de framstår som annorlunda inte bara i 
jämförelse med män som missbrukar utan också i jämförelse med andra kvinnor. Den andra 
diskursen problematiserar denna bild och visar hur kvinnor som missbrukar på många sätt 
liknar kvinnor som inte gör det (Mattsson, 2005). Trulsson lägger istället tonvikten på att 
kvinnor som missbrukar har gått miste om en viktig del i sin socialisation och 
identitetsutveckling eftersom de saknar nära relationer med andra kvinnor (Trulsson, 2002). 
 

8.2.1 Samhällets/omgivningens reaktioner på missbrukare 
 
Att samhället reagerar olika på mäns och kvinnors uppträdande, uttryckte samtliga av våra 
respondenter. De menade att såväl missbrukande män som icke missbrukande män hade större 
utrymme i samhället. Vidare ansåg de att man inte reagerade på samma sätt om en man var 
högljudd och tog sig rättigheter som när en kvinna gjorde det. En man uttryckte sig på 
följande sätt angående kvinnornas uppträdande ”det är så ovanligt, det är opassande”. Även 
kvinnorna märkte av omgivningens fördömande syn. En kvinna sa ”Omgivningen, de ser ner 
på en, att man är mindre värd. Man blir bemött som att man är dum i huvudet att man är 
mindre vetande”.  Enligt vår tolkning så handlar ovanstående om det patriarkala samhället. I 
den manliga behandlingen bör man därför visa på männens ansvar för sina egna handlingar. 
Schlytters studie visar, precis som respondenterna menar, att samhället reagerar olika på mäns 
och kvinnors uppträdande (Schlytters, 2000). Hilte menar att om vi ska kunna förstå 
utvecklingen och dynamiken i avvikande beteende måste vi se till de sociala reaktionerna på 
avvikandet och avvikarens sätt att förhålla sig till dem på ett symboliskt plan. Ett sätt att 
bemöta de samhälleliga reaktionerna är att anamma rollen som avvikare (Hilte, 1996). 
 
Flera av de manliga respondenterna uppgav att de hade stöd från familjen vilket kvinnorna 
inte gjorde. En kvinna sa ”min omgivning blev rädda när mitt missbruk uppdagades, … jag 
ska ta konsekvenserna och bli så obekväm som möjligt i missbruket och det får mig att förstå 
att jag inte är vatten värd. Jag får inte äta, dricka, sova, jag får inte bli behandlad med 
respekt för jag är ju narkoman”. Citatet och övriga respondenters berättelser visar att 
kvinnorna har mindre stöd av familjen, än männen, vilket bland annat också bekräftades i 
studierna av Lev-Wiesel & Shuval, (2006) samt Green, (2006). Den missbrukande kvinnan 
står i stark kontrast till den goda och omvårdande kvinnan, vilket gör att de döms hårdare ur 
en samhällig syn (Melin & Näsholm 1998, Öjehagen, 2000). Det som händer när 
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omgivningen tar avstånd från missbrukaren är att de driver dem rakt in i avvikargänget och 
därmed bort från det etablerade samhället (Lemert, 1967 I: Hilte, 1996).  
 
Flera författare tar upp sambandet mellan svåra uppväxtförhållanden och missbruk. Jansson 
skriver att eftersom flickor är mer känsliga och har en starkare upplevelse av missförhållanden 
i hemmiljön, än vad pojkar har, är socialisationsprocessen för flickor annorlunda i jämförelse 
med socialisationsprocessen för pojkar. Tidigare forskning visar att kvinnors väg in i 
missbruket har samband med socialisationen och att flickans identitetsutveckling från flicka 
till kvinna störs om det finns brister i den nära relationen till modern samt om flickan saknar 
nära och stabila vänskapsrelationer (Jansson, 2002). 
 

8.3 Synen på kvinnligt och manligt 
 
Av de fyra männen som intervjuades hade alla en liknande syn på både manligt och kvinnligt. 
De tyckte att en typisk kvinna var omvårdande, feminin, storbystad, snäll och omtänksam. 
Okvinnliga drag var, enligt männen, om kvinnan var storväxt, icke omhändertagande och 
maskulin, ”som en rysk kulstöterska”, sa en av männen. Typiskt manligt var, enligt männen, 
att ha en muskulös kropp, att vara målmedveten och tuff. En av respondenterna tyckte dock 
att det var tufft och manligt att våga visa känslor. Motsatserna till det typiskt manliga, ansåg 
de, exempelvis att vara tanig, mesig och flummig (icke målmedveten). Kvinnorna ansåg att en 
typisk kvinna skulle, sköta hem och barn, vara mannen till lags och låta honom trampa på än, 
klä upp sig och bära högklackade skor. Att vara maskulin och beskyddande (kvinnor som 
skyddar män) samt att använda grova ord ansågs okvinnligt vilket dock var vanligt på det 
kvinnliga behandlingshemmet. Typiskt manliga drag var, enligt de kvinnliga respondenterna, 
fysisk styrka och tekniskt kunnande. Omanliga drag var mesighet, barnslighet och om de lät 
andra trampa på dem. Att utseendet var viktigare för kvinnor än för män och att kvinnor 
lägger mer tid och vikt vid sitt utseende var samtliga respondenter eniga om. De kvinnliga 
respondenterna kunde dock se att det inte bara var männen som satte upp dessa normer utan 
att det även var kvinnorna själva som var de normgivande. ”Man ska ju se bra ut det är ju 
bara så”, sa en kvinna. När det gäller missbrukande kvinnor, menar Jansson, att många av 
kvinnorna är i stort behov av att utveckla sin feminina sida i behandlingen, eftersom de ofta 
har levt mer maskulint i den hårda missbruksmiljön (Jansson, 2002). Enligt Beauvoir (2002) 
så föds vi inte till kvinnor eller män utan vi blir det. Detta stämmer väl överens med 
genusteorin som menar att vi föds in i en kropp som sedan bekönas och framförs som 
maskulin eller feminin. Vi socialiseras och integreras in i, samt växer upp i, ett samhälle där 
vår kultur och värdegemenskap utgör en normalplan för konstruktionen av könsroller (Payne, 
2002). 
 
Genom att ha granskat den tidigare forskningen, kan vi utifrån respondenternas berättelser se 
ett mönster som drar åt det mer traditionella hållet då främst baserat på de aktiviteter som de 
respektive LVM-hemmen erbjuder samt på personalens arbetsfördelning (på det manliga 
behandlingshemmet). På det manliga LVM-hemmet finns det exempelvis en stor träningslokal 
och ett stort utbud av praktiskt arbete. På det kvinnliga LVM-hemmet har gymmet tre 
träningsredskap. Kvinnorna har inga större möjligheter till praktiskt arbete, det som erbjuds är 
arbete i terapilokalen där kvinnorna kan sy, måla, sticka, med mera. Terapiverksamheten var 
dock bara öppen på kvällstid. De kvinnliga respondenterna var överens om att de hade mycket 
fritid, då de fikade, satt och pratade eller tittade på TV. De manliga respondenterna menade 
att de uppmuntrades till att göra kreativa saker som till exempel måla, snickra eller hjälpa till 
ute på gården, gå med i skolverksamheten, träna regelbundet eller vara i musikrummet, men 
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även massage stod till männens förfogande. De menade att aktiviteterna var till för att minska 
tristessen och för att de skulle tänka på annat än droger. En manlig respondent menade att 
personalen vill att de ska prova olika aktiviteter för att förhoppningsvis fastna för något som 
de kan göra även efter behandlingen. Varken de manliga eller kvinnliga respondenterna kunde 
se att personalen försökte driva på och få dem att göra dessa saker just på grund av deras kön. 
 
En eftermiddag i veckan går kvinnorna in till stan och shoppar och en förmiddag i veckan 
åker de på någon utflykt. Kvinnorna ansåg sig inte ha så stort utrymme att bestämma var de 
ska åka eller vad de ska göra. Båda dessa aktiviteter är enligt kvinnorna en förberedelse för 
livet utanför behandlingen, de menar att de lär sig att vara bland normalt folk och att det är en 
form av social träning. En kvinna, som inte har velat följa med på shoppingen, säger att, 
”Personalen är bekymrade och tror att jag inte vågar åka till stan, men det handlar inte om 
det, jag har inget behov av att handla något bara”. Att personalen här är bekymrade över att 
kvinnan inte vill följa med på shoppingen tyder på att de har en förutfattad mening om vad 
kvinnor, ”normalt sätt”, tycker är roligt och således bör göra. Personalens syn grundar sig på 
de traditionellt sätt accepterade sysslorna.  
 
Att tyngdpunkten i den kvinnliga behandlingen ligger i att återskapa kvinnornas femininitet 
genom att lära dem att klä sig smakfullt, sköta hygien, måla naglarna samt att färja håret, laga 
mat och att sköta ett hushåll är många forskare överens om (Mattsson 2005, Lander, 2003 & 
Grella, et al., 1999). Kvinnornas övriga aktiviteter i behandlingen är, enligt Mattsson, få och 
passiva. Den manliga behandlingen inriktar sig på att få mannen att skaffa lägenhet, att bli 
självförsörjande och ta hand om familjen, aktiviteterna för männen är ofta många och aktiva 
(Mattsson, 2005). 
 
På frågan om kvinnorna trodde att en man behandlas på samma sätt som en kvinna på ett 
behandlingshem svarar en kvinna, ”Jag tror inte att män behandlas på samma sätt, jag tror 
inte att de är lika noga med män, här har vi ju grupp och det måste vi gå på, jag tror att det 
är lättare för en kille, de kan skita i att gå om de vill”. Vi frågade samma kvinna om en man 
skulle kunna ta hennes plats på behandlingen och fick då till svar att ”En man skulle inte 
kunna ta min plats här det finns alldeles för lite att göra. Killar måste ha mer att göra, mer 
praktiska saker och så”. Att män måste aktiveras hela tiden för att inte återfalla i droger, och 
att kvinnor på ett bättre sätt klarar tristessen, tycks vara en dominerande föreställning hos 
både klienter och personal på behandlingshemmen. Detta kan ha sitt ursprung i tron att 
mannen har hamnat i sitt missbruk på grund av otur och således inte har samma 
bearbetningsbehov som kvinnorna. Detta bekräftas av flertalet studier (Mattsson, 2005, 
Holmberg, 2000). 
 
Respondenterna hade vissa svårigheter, dels att se vad som var typiskt manliga/kvinnliga 
arbetsuppgifter och dels om personalen försökte återskapa de traditionella könsrollerna. 
Samtliga av de kvinnliga respondenterna ansåg sig även ha svårt att uttala sig om personalens 
olika arbetsuppgifter. Detta med anledning av att de hade väldigt lite kontakt med såväl den 
manliga som den kvinnliga personalen. Vidare fanns bara kvinnlig personal på deras 
avdelning, vilket ytterligare försvårade för kvinnorna att se någon direkt arbetsfördelning 
mellan könen. De manliga respondenterna kunde dock se en uppdelning i personalens 
arbetsuppgifter och påpekade bland annat att det inte fanns någon kvinnlig vaktmästare och 
ingen kvinna som var ute i lantbruket och jobbade. Att kvinnorna satt på kontoret tillsammans 
med en manlig chef, var också något som de ansåg vara traditionella mönster. De manliga 
respondenterna ansåg inte, trots uppdelning i personalens arbetsuppgifter, att personalen 
försökte uppmuntra dem att bli mer manliga, genom sitt sätt att arbeta. Ovanstående tolkar vi 
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indirekt och menar att genom utbudet av aktiviteter samt personalens arbetsfördelning, de 
traditionella könsrollerna i behandlingen. Även Mattsson och Svensson drar slutsatserna att de 
traditionella könsrollerna förstärks genom personalens arbetsfördelning på 
behandlingshemmen (Mattsson, 2005, Svensson, 2002). 
 

8.4 Könsroller i personalgruppen 
 
Respondenterna ansåg att det var nödvändigt att det fanns både kvinnor och män i personalen. 
De uttryckte att männen och kvinnorna i personalen var bra på olika saker och hade olika 
intressen. En manlig respondent menade att männen var mer målinriktade och kvinnorna mer 
omhändertagande. Detta uttryckte också en kvinna med orden, ”De är ju två helt olika, 
kvinnorna kanske blir lite mer så där, oj, det blir lite mer synd liksom på ett sätt. Medan 
männen, nu fixar du detta, nu tar du tag i detta och mer rakt och så, det blir lite lättare då för 
tycka synd om grejen blir lite jobbig.” De manliga respondenterna uttryckte att det blev 
lugnare på avdelningen när det fanns kvinnor där. De kvinnliga respondenterna tyckte att det 
blev lite mer fart, lite mer livat av att det fanns män i personalen. ”Jag tycker att det är bra 
med blandad personalgrupp, det är lite mer fart i karlarna faktiskt, tjejerna är lite mer 
gnälliga och så, det blir bättre stämning och så.” Citaten tyder på att det finns en 
könsuppdelning i personalgruppen där männen är inriktade på nutid och världen utanför 
medan kvinnan är mer inriktad på den inre världen. Detta resultat återfinns även i Svenssons 
studie (Svensson, 2002). 
 
Även Mattssons studie visar på en könsuppdelning i personalgruppen. På behandlingshem för 
män ska den manliga personalen lära klienterna vad som är acceptabelt att säga och göra i 
kvinnors närvaro. Den kvinnliga personalen på manliga behandlingshem ska genom sina 
terapeutiska roller vara mjuka och tillbakadragna medan den manliga personalen ska vara 
auktoriteter. Kvinnorna ska även vara klienternas övningsobjekt, deras roll blir således att visa 
vad som är acceptabelt samtidigt som de inte ska vara tillgängliga för männen (Mattsson, 
2005).  
 
Våra respondenter tog också upp vikten av att det fanns både män och kvinnor i personalen 
för att göra institutionsvistelsen så normal som möjligt. Nedanstående citat, från en kvinna, är 
målande även för övriga respondenters tankar kring personalen. ”Det är bra med både män 
och kvinnor i personalen för att det finns två olika kön som lever tillsammans i samhället och 
det är också bra att träffa män här som är sunda och som bemöter en på ett respektfullt sätt. 
Få möjligheten att gå till kvinnor (på vår avdelning) om det blir jobbigt att träffa män. Det 
kan vara svårt att möta män i samhället annars.”   
 
Citatet kan tolkas som att klienten upplever att män och kvinnor kompletterar varandra vilket 
även bekräftas i Mattssons studie. Att kvinnan, i citatet ovan, vill ha män att öva på kan 
förklaras med det som framkommer i Mattssons studie. Den manliga personalen, på kvinnliga 
behandlingshem, företräder där de ”goda männen” och står då i kontrast till de män som de 
missbrukande kvinnorna förväntas känna. Den manliga personalen ska i det här fallet avstå 
från all fysisk kontakt och kan därmed inte trösta med mera. Den kvinnliga personalen ska 
förutom att övervaka urinprov och utföra visitationer också lära klienterna att bli kvinnor. De 
ska även stå för den tröstande och stödjande biten (Mattsson, 2005). 
 
Alla respondenterna, utom en man, tyckte att det var lättare att prata, framförallt djupare 
känslor, med den kvinnliga personalen. Men om de ville prata om mer ytliga saker, som 
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väder, sport eller annat stod den manliga personalen högt i kurs. En man uttryckte sig enligt 
följande ”Det går inte att prata om allt med män eller kvinnor. Drar man en fräckis så drar 
man inte den när kvinnor är med. Annars så är det bättre att prata känslor med kvinnor för de 
lyssnar bättre.” Vad som också framkom var att våra respondenter tyckte att den kvinnliga 
personalen var bättre lyssnare, vilket var en anledning till att de valde att prata om vissa mer 
känslosamma ämnen med den kvinnliga personalen. Även här kan vi se en tydlig 
könsuppdelning inom personalgruppen där kvinnan ses som den omhändertagande medan 
mannen ses som den auktoritära. 
 
En kvinnlig respondent uttalade med lite missnöjsamhet i rösten ”Jag pratar hellre med 
kvinnor men min terapeut är man.” En anledning till att kvinnan accepterat den manliga 
terapeuten, trots att hon helst pratar med kvinnor om känslosamma ämnen, kan vara, som 
Svensson (2002) menar, att manlig personal på kvinnliga behandlingshem intar en feminin 
hållning. Vi anser att klienternas olika behov kan tillgodoses på ett bättre sätt om det finns 
både manlig och kvinnlig personal på institutionen, men vi kunde dock se vissa brister, för 
våra respondenter, då det inte fanns både manlig och kvinnlig personal inom alla 
kompetensområden. 
 

8.5 Kränkande behandling 
 
Ingen av de manliga respondenterna tyckte att det spelade någon roll om det var en kvinna 
eller en man som övervakade urinprovet, eller utförde visitationen. En man menade att han 
hade svårt att kissa oavsett om det var en man eller en kvinna som övervakade urinprovet. En 
annan man uttryckte i motsats till personalens föreställningar: ”Om det är en kvinna som ska 
övervaka urinprovet brukar de alltid fråga om det är okey, det borde vara tvärt om, tycker 
jag.” Mannen gör här en anspelning på sexualitet, med en skämtsam ton, även om det ligger 
allvar i det han säger. Kvinnorna i vår studie var dock helt eniga om att de ville ha en kvinnlig 
personal både vid kroppsvisitation såväl som vid övervakade urinprov. De ansåg inte heller att 
det spelade någon roll om personalen var homo- eller bisexuell, vilket tyder på att det inte 
fanns någon sexuell anspelning från klienternas sida.  
 
Mattsson menar att oavsett vem som övervakar ett urinprov eller utför en visitation innebär 
det en kränkning för klienten. Personalen, i Mattssons studie, menar trots detta att det är 
naturligt att kvinnor övervakar kvinnor och tvärtom för att undvika kränkning. De hänvisar till 
att det är vanligt att kvinnor går på toaletten tillsammans likaså männen samt att vi är vana vid 
att duscha med andra av samma kön. Personalen anspelade på det sexuella om man var 
tvungen att övervaka det motsatta könet (Mattsson, 2005). 
 
Två respondenter, en man och en kvinna, hade i samband med läkarbesök blivit bemötta, 
enligt deras uppfattning, på ett kränkande sätt med anledning av deras missbruk. Kvinnan 
menade ”Om jag söker vård till exempel då är det som typ, på med skyddsdräkten”.  Mannen 
beskrev sin känsla av att gå till läkaren så här ”Det är bara en känsla jag har. Om man går till 
läkaren så undrar man ju om man ska berätta att man dricker eller står det i datorn liksom. 
Vad vet de om mig, den känslan har jag.  Jag känner mig mindre värd”. Genom 
respondenternas berättelser framgår det att det är vanligt att missbrukare känner sig ovärdigt 
bemötta i olika situationer. Detta framkommer även i Landers studie där kvinnorna beskriver 
hur de blivit kränkta i och med kroppsvisitationer. Vid flera tillfällen hade kvinnorna blivit 
utsatta för att klä av sig alla kläder inför manliga poliser. Det hände även vid dessa tillfällen 
att polismännen fällde nedsättande kommentarer om kvinnorna och deras kroppar. Kvinnorna 
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i studien var inte särskilt förvånade över dessa kommentarer utan ansåg att ”det är sådant 
man får räkna med när man är känd knarkare” (Lander, 2003:271). Berättelserna speglar hur 
polismännen anser att kvinnorna saknar rätten att bli behandlade respektfullt och med 
människovärde av den anledningen att de är missbrukare (Lander, 2003). 
 

8.6 Missbruk och stämpling  
 
Fler kvinnliga än manliga respondenter i studien menade att de skulle betraktas annorlunda av 
omgivningen i och med inskrivningen på behandlingshemmet. En kvinna, uppgav att ”nu har 
man ju fått en stämpel på sig, man har riktiga problem så att det tror jag kommer ligga en i 
fatet, det tror jag absolut”.  Detta bekräftades även av en annan kvinna som menade att 
”Samhället betraktar mig på ett annat sätt efter att jag har varit på behandling. De tror inte 
att det (drogfriheten) kommer att hålla så länge till”.  Det är svårt att undkomma samhällets 
och omgivningarnas stämpling, en kvinna hade sin bestämda uppfattning och sa ”Jag kommer 
inte att bo kvar, jag flyttar till en annan stad och börjar om”. Även om samhället generellt 
reagerar med stämpling och marginalisering av dem som använder narkotika så döms 
kvinnliga narkomaner hårdare än manliga. Kvinnorna upplevs som nedsmutsade och den enda 
drog som anses socialt accepterad för dem är lugnande medel, i tablettform, vilken kvinnan då 
kan använda utan att bli stämplad som en fallen kvinna (Ettorre, 1989 I: Hilte, 1996). 
 
Samhällets syn, som inriktar sig på kvinnans identitet, gör att kvinnan döms för dålig moral, 
medan man i mannens fall ser handlingen och hans missbrukaridentitet. Att många 
missbrukande kvinnor känner stor skuld och skam över sitt missbruk och ofta har dålig 
självkänsla skulle således kunna förklaras av denna särskiljning. Lander menar att den 
välvårdade, omvårdande kvinnan står i stark kontrast till den missbrukande kvinnan som 
”fyllekärringen” eller ”horan” medan en kille som missbrukar kan ses som tuff och endast ha 
en vild period. Hon menar vidare att detta även får konsekvenser behandlingsmässigt. För 
kvinnans del handlar det om att byta hela sin identitet medan mannen endast behöver bryta sin 
förvärvade identitet (Lander, 2003).  
 
Kommande citat tyder på att kvinnan, i sin behandling, nu försöker ta bort de föreställningar 
samhället tillskrivit henne. ”Genom min nykter- och drogfrihet ger jag mig själv chansen att 
tänka klart och själv känna och inte ta till mig vad omgivningen säger och gör utan jag vet att 
jag har ett värde ändå. Jag skalar bort bitar som andra har lagt på mig, som inte är sanna”. 
Nedanstående citat tolkar vi som väldigt talande för att denna kvinna i allra högsta grad 
uppfattar sig själv som avvikare. ”Syftet med aktiviteterna är nog att vi ska komma ut och 
träffa normala människor.” Att betrakta sig själv som avvikare är inget ovanligt fenomen hos 
missbrukare. Även kvinnorna i Landers studie är högst medvetna om sig själva som avvikare. 
De beskriver sig själva ur detta perspektiv och deras berättelser är sammanflätade med de 
föreställningar som finns om missbrukare, kåkfarare, horor med mera. Således menar Lander 
att de missbrukande kvinnorna har fått sin historia tolkad åt sig av de personer som funnits i 
deras närvaro (Lander, 2003).  Detta förklarar Lemert som sekundära avvikelser, det vill säga, 
respondenterna identifierar sig med det avvikande beteendet (Lemert, 1967 I: Hilte, 1996). 
 
Respondenterna menade att missbruket och omgivningens reaktion på det hade givit dem en 
negativ självbild. Ett citat, ur kvinnornas berättelser, visar på detta. ”Min självbild har blivit 
fruktansvärt negativ. Och min självkänsla är låg, mycket lägre än den var från början och den 
var ganska låg då också”. För männens del var det endast en man som ansåg att självbilden 
var oförändrad, övriga ansåg att samhällets syn hade påverkat den negativt. Två citat från 
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männens berättelser. ”Man vet att de, man känner att de vet att man är alkis så känns det i 
alla fall”, ”Under resans gång har naturligtvis min självkänsla försvagats under hela tiden 
och då har jag mått sämre och sämre inombords och då kan man ha blivit påverkad av yttre, 
ja hur ska folk tänka nu, man blir mer medveten när man är drogfri”.  
 
Ur ett interaktionistiskt och stämplingsteoretiskt perspektiv kan självbilden förändras från att 
man blir bemött som en ”knarkare” till att uppleva sig som en sådan (Hilte, 1996). Själva 
avvikelsen är en serie interaktioner mellan den som definierar och den som definieras. 
Avvikelsen är därmed inte i första hand en kvalitet i den avvikande personens handling, utan 
en konsekvens av att andra tillämpar regler och sanktioner på syndare. Denna stämpling 
förändrar självbilden och kan göra att man intar en identitet som tjuv, hora, knarkare med 
mera (Stensmo, 1991). Enligt Lander blir den missbrukande kvinnan bedömd utifrån sin 
situation som kvinna och avvikelsen ses som ett resultat av att hon inte är kvinna nog. 
Definitionen av den avvikande kvinnan innebär då ett återskapande av de föreställningar som 
säger vad en kvinna är, vilket i praktiken innebär ett permanentande av våra könsroller 
(Lander, 2003).  
 
En kvinna uppgav ”jag trodde att alla skulle tycka att jag var duktig och så, att jag gjorde 
något åt min situation. Men jag känner mig fortfarande dålig”. Kvinnans känsla kan förstås 
ur en stämplingsteoretisk synvinkel. Lemert menar att det är svårt, för den som en gång blivit 
stämplad, att göra sig av med sin dåliga självbild eller den identifiering med det avvikande 
beteendet som missbrukaren har skaffat sig (Lemert, 1967 I: Hilte, 1996). 
 
I och med att våra respondenter började missbruka var det många av dem som helt eller delvis 
tappade kontakten med drogfria vänner och bekanta. Det som skiljer de manliga och de 
kvinnliga respondenterna åt är att det är fler män som återfått kontakten med sina drogfria 
vänner och efter att de skrivits in på behandling, vilket kvinnorna uppgav att de inte fått. 
Enligt stämplingsteorin förändras interaktionsmöjligheterna när ett missbruk uppdagas. Detta 
minskar möjligheten att kunna umgås med socialt välanpassade, vilket leder till att man söker 
sig till andra avvikare för att få bekräftelse och bli uppskattad för den man är oavsett 
avvikelse (Stensmo, 1991). En förklaring till att de manliga respondenterna återfått sina 
vänner kan vara att de inte döms lika hårt av omgivningen som kvinnorna gör för sitt 
missbruk (Hilte, 1996). 
 

8.7 Fördelar och nackdelar med traditionella könsroller i behandlingen 
 
Det som framkom under intervjuerna var att det lades större tyngd på kontakten med barn och 
familj på det manliga LVM-hemmet än vad man gjorde på det kvinnliga. Detta visas bland 
annat då en manlig respondent sa att ”jag har ju mer kontakt med mitt barn och med min 
sambo nu än tidigare fast jag är här, så fadersrollen kanske har förstärkts, så är det nog”.  
Medan en kvinna, på samma fråga, uttrycker ”Jag är missnöjd med hur de har hanterat mina 
relationer, jag har inte träffat barnen på fyra månader. Jag tycker att det är jag som får ligga 
i för att få detta att funka på något sätt, allt ska ju planeras så lång tid i förväg och sedan 
kanske det inte går ändå”. En annan kvinna menade att ”Relationerna får jag jobba med själv 
och det är inget som vi tar upp i behandlingen”.   
 
På det kvinnliga LVM-hemmet hade det, enligt respondenterna, tagits beslut om att dra in 
permissionerna så nu har kvinnorna inte längre möjlighet att träffa sina anhöriga annat än om 
de har möjlighet att komma till institutionen och hälsa på dem. ”Vi ska inte få några 
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permisar. Det här är en liten låtsas värld, här kan ju inget hända, vi måste ju komma ut och 
träna.”  Vi menar att genom att neka kvinnorna permissioner kommer deras kontakt med 
yttervärlden och familj att bli än mindre. Ett annat citat från en man visar på hur viktigt det är 
för klienterna att komma ut och ”praktisera” i den verkliga världen. ”Att jag får se 
helhetsbilden för mig att jag får möjlighet att ta hand om min livssituation inte bara det som 
gäller mig utan också min omgivning och att jag får åka hem regelbundet. Det är 
livsnödvändigt, för om jag inte, om jag varit inlåst här i sex månader har det varit helt 
värdelöst. Då har man bara varit här och laddat.”  
 
Ovanstående går inte i linje med tidigare forskning vilket är intressant. Det är naturligtvis 
positivt att man lägger vikt vid männens familjekontakter. Oroväckande är dock att det 
kvinnliga LVM-hemmet inte gör det samma. Anledningen till att man inte gör det har vi inget 
bra svar på. Att männen har fått denna rättighet bemött kan bero på att LVM-hemmet faktiskt 
har insett att föräldraskapet är förändringsskapande även för männen och att man utnyttjar och 
tar tillvara detta på ett bra sett. Männen är således inte de stora förlorarna, på detta LVM-hem. 
Trulsson skriver att de traditionella könsrollerna fortfarande är mycket viktiga, kanske till och 
med viktigast för individens självkänsla. Hon menar att ”status i arbetslivet” och ”manlighet” 
är begrepp som hänger ihop liksom kvinnans självkänsla till stor del ligger i moderskapet. 
Flera forskningsresultat visar på att föräldraskapet är en viktig del i kvinnornas behandling 
(Trulsson, 2002).  
 
Tre av de kvinnliga respondenterna har uttryckt sin önskan om att få börja studera men de har 
inte fått någon hjälp med vare sig ansökan, annan information eller ens uppmuntran. ”Jag vill 
ju studera men personalen säger att man måste visa framfötterna och så, så att de vågar satsa 
på mig och så. De hjälper bara mig om de tycker att jag är villig att satsa på.” En manlig 
respondent menade däremot att studier var en del av hans eftervård, som planerades 
tillsammans med personalen. De flesta av de manliga respondenterna hade upprättat en plan 
för hur livet efter behandlingen skulle se ut med bostad, sysselsättning, eftervård och så 
vidare. De kvinnliga respondenterna hade däremot inget stöd från personalen i hur deras 
kommande liv skulle se ut. Två av kvinnorna skulle vara bostadslösa och endast en av 
kvinnorna hade någon form av sysselsättning planerad, vilken hon ordnat med själv. Här anser 
vi, precis som Lander (2003), att det inte är klientens egen uppfattning som ligger till grund 
för insatserna utan att det är istället hjälparens professionella kunskaper om klientens 
”verkliga behov” som avgör vilken hjälp och stöttning klienten får. Det som visar sig i 
Landers studie, att kvinnor vill och har sökt studier men att personalen ansett att de inte varit 
redo, tycker vi är gällande också för våra kvinnliga respondenter. Mattsson skriver att målet 
med den manliga behandlingen var att få mannen att skaffa lägenhet och bli självförsörjande 
(Mattsson, 2005). Enligt Lander så finns det en stor risk med att inte lägga samma vikt på att 
få kvinnan att skaffa bostad och utbildning. Utan bostad och utbildning menar hon att kvinnan 
lätt kan hamna i en position där hon tvingas använda sin kropp för att tillskansa sig status, 
bostad och pengar, och därmed fortsätta vara underordnad mannen (Lander, 2003).  
 

8.8 Sammanfattande Slutsatser 
 
Våra slutsatser bygger på respondenternas berättelser. Med utgångspunkt från deras 
erfarenheter och genom de aktiviteter som erbjuds menar vi att personalen befäster de 
traditionella könsrollerna. Vidare kan vi se att personalen på det manliga behandlingshemmet 
befäster de traditionella könsrollerna genom den arbetsfördelning som råder. Detta var inte 
fallet på det kvinnliga LVM-hemmet, kvinnorna hade lite kontakt med både den manliga och 
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den kvinnliga personalen vilket gjorde att de inte kunde svara på vem som gjorde vad av 
personalen. 
 
Enkönad behandling ger, enligt de flesta studier, det bästa behandlingsutfallet samtidigt som 
de visar att männen är de stora förlorarna, innehållsmässigt, i denna behandling. Vår studie 
visar dock det motsatta. Männen i studien jobbade förvisso med det traditionella, eftervård, 
utbildning och sysselsättning, det som tillkommit var att man även jobbade med 
familjerelationerna. Fördelen för kvinnorna är att de får en fristad och slipper vara männen 
underordnade samt att de får möjlighet att skaffa värdefulla väninnekontakter. Slutsatsen är att 
den manliga behandlingen utvecklas och förändras, om än sakta, från det traditionella 
tänkandet kring könsrollerna till det mer moderna där män och kvinnor delar på ansvaret för 
hushållssysslor, barn och familjeförsörjning. Den kvinnliga behandlingen tycks däremot inte 
gå i samma riktning, då man till och med hindrar kvinnorna från utföra vissa av deras 
traditionella sysslor, utan att ersätta dem med andra icke traditionella.  
 
Med anledning av de aktiviteter som erbjuds samt personalens arbetsfördelning, på 
behandlingshemmen, försöker man således hålla fast vid den av samhället uppsatta sociala 
konstruktionen av kön. Konsekvensen av denna uppdelning blir att kvinnan fortsätter vara 
passiv, underlägsen och beroende av mannen. I behandlingen jobbar man därmed inte för att 
integrera den missbrukande kvinnan i den mer aktiva, försörjande, sociala sfären, som faktiskt 
icke missbrukande kvinnor i dagens samhälle numera, mer eller mindre, är integrerade i. 
Konsekvenserna för männen blir att man är så fokuserad på beteendet att man ”glömmer” 
mannen bakom missbruket, hans uppväxtvillkor och känslor. Genom att återskapa de 
traditionella könsrollerna underlättar personalen för klienternas anpassning till samhällets 
normer, vilket kan vara positivt i den bemärkelsen att de då undkommer omgivningens 
stämpling. En nackdel med att befästa de traditionella könsrollerna kan vara att personalen då 
återskapar och således bekräftar den rådande samhällsstrukturen. Ytterligare en negativ följd 
av att personalen återskapar de traditionella könsrollerna kan vara att de då kanske lägger mer 
fokus på klientens könstillhörighet istället för på det primära, det vill säga, 
missbruksproblematiken.  
 
Det vi kunde förstå av klienternas berättelser var att personalen på det manliga LVM-hemmet 
uppmuntrade männen till att återuppta förlorade/eller förbättra kontakten med barn och familj, 
samt att städa sitt eget och allmänna rum och att vara kokerskan behjälplig i köket. De 
kvinnliga respondenterna fick däremot ingen som helst uppmuntran till att bryta de 
traditionella könsmönstren. 
 
9. Slutdiskussion  
 
Med anledning av att hela samhället är uppbyggt på de traditionella könsrollerna är det inget 
konstigt att dessa återfinns även i missbruksvården. Det vi anser som viktigt är dock att 
medvetandegöra fenomenet så att klyftorna mellan män och kvinnor kan minskas. 
 
Naturligtvis finns det både fördelar och nackdelar med att de traditionella könsrollerna 
integreras i behandlingen. De fördelar som vi ser är att de missbrukande männen och 
kvinnorna faktiskt integreras in i de roller som samhället förespråkar. Könsrollerna har 
ändrats, vilket är bra, det som är oroväckande är att det verkar vara mer accepterat att männen 
träder in på kvinnornas traditionella territorier (hem och barn) än det är för kvinnorna att ta 
plats i männens (arbete och studier). Denna bild stod klar då vi gjort våra intervjuer. Männen 
hade större möjligheter att få träffa familj och barn, de hade möjligheter att medverka i 
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kökssysslorna, de tvättade sina egna kläder, de städade sina rum samt allmänna utrymmen. 
Kvinnorna hade ingen möjlighet att medverka i köket, de hade ingen studieverksamhet på 
behandlingshemmet och de hade också svårt att få hjälp att undersöka vilka studiemöjligheter 
som stod till buds efter behandlingen. Sysselsättningsmöjligheterna på behandlingshemmet 
var små och väldigt få för kvinnornas del. Att mannen kan ta mark på kvinnornas territorier 
men inte tvärtom, menar vi, inte är något konstigt. Enligt genusteorin och det rådande 
könsmaktssystemet är män högre rankade och mer värda än kvinnor, vilket både män och 
kvinnor är medvetna om. Detta system gäller i hela det västerländska samhället och således 
också inom den institutionella tvångsvården för missbrukare.  
  
Den mesta forskning tyder på att enkönad behandling ger bättre behandlingsutfall än 
behandling i mixad grupp. Respondenterna, i vår studie, och då framförallt kvinnorna är 
tydliga i att enkönad behandling är bättre än mixad behandling. Forskning visar på att man i 
enkönad behandling ser mer till männens och kvinnornas olika behov. I vår studie kan vi 
däremot inte se att man tar någon större hänsyn till kvinnorna just för att de är kvinnor. Det vi 
kan se är att aktiviteter som shopping och utflykter (social träning) är något som personalen 
anser vara något som kvinnor vill och behöver göra. De skillnader som finns i det manliga och 
det kvinnliga missbruket måste naturligtvis tas hänsyn till i behandlingen men vi anser inte att 
det är samma sak som att män och kvinnor har olika behov av behandling, just på grund av 
kön. En kvinna och en man som båda har blivit utsatta för sexuella övergrepp har kanske 
samma behov av individuell terapi liksom två kvinnor som har samma erfarenhet av 
övergrepp inte har samma behandlingsbehov. Således menar vi att enkönad behandling är bra 
utifrån aspekten att kvinnor och män har större möjlighet att koncentrera sig på sin behandling 
utan att, på ett eller annat sätt, bli distraherade av det motsatta könet. Vi menar följaktligen att 
män och kvinnor även bör få individuellt anpassad behandling. Traditionell kvinnobehandling 
bör således integreras på de manliga behandlingshemmen liksom traditionell mansbehandling 
bör integreras på kvinnliga behandlingshem, vilket skulle modernisera vården. Detta för att ge 
kvinnor och män samma förutsättningar och samma chans till ett ”normalt” liv efter 
behandlingen. I vår undersökning fick männen stöttning i att ta vara på sina relationer till 
barn, familj och vänner, vilket är positivt. Tyvärr verkar detta inte vara en utbredd metod på 
behandlingshem i allmänhet. Vi hoppas naturligtvis att detta är ett fenomen som är här för att 
stanna och utvecklas till fördel för alla klienter inom missbruksvården.  
 
Schlytter (2000) menar att vi reagerar på flickors missbruk fortare medan Lev-Wiesel & 
Shuval (2006) menar att pojkar blir remitterade och får behandling i en tidigare ålder än 
flickor. Detta låter motsägelsefullt men det behöver inte vara det. Vi tolkar författarna som så 
att, när missbruket väl uppdagas reagerar omgivningen fort, oavsett om det är en pojke eller 
flicka. Men eftersom flickor i högre grad än pojkar har ett dolt missbruk, dröjer det längre 
innan en flickas missbruk uppdagas. Anledningen till att flickor och kvinnor oftare, än män, 
har ett dolt missbruk beror på att de har ett starkare självförakt och fördöms av andra på ett 
hårdare sätt än de missbrukande männen. Detta visar flera liksom även våran undersökning. 
Ovanstående betyder att kvinnor skadas snabbare än män både fysiskt, psykiskt och socialt 
vilket gör att kvinnor, i vissa fall, till och med bör prioriteras behandling (Melin & Näsholm, 
1998, Berglund, et al., 2000). Att kvinnorna undviker att söka vård inom missbruksbehandling 
menar vi beror på att de vill undkomma att bli stämplade som fallna kvinnor. Trots att man 
vet att kvinnor oftare, än män, definierar sina missbruksrelaterade problem i hälsotermer, 
vilket leder till att kvinnor oftare söker hjälp för somatiska och psykiska besvär inom 
sjukvården, hänvisas de sällan till rätt vård (Berglund, m fl., 2000).  
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De internationella studier som vi har tagit del av tyder samtliga på, liksom de nationella, att 
missbruksbehandling till stor del handlar om att införliva de traditionella könsrollerna. Detta 
menar vi tyder på att det inte bara är ett problem i Sverige utan även för flertalet andra länder.  
Det finns som vi tagit upp både fördelar och nackdelar med att införliva de traditionella 
könsrollerna i behandlingen. De nackdelar som finns för männen håller på att försvinna 
medan nackdelarna för kvinnornas del fortfarande är stora. Detta tycker vi tyder på 
könsmaktsystemens styrka. Ett resultat som vår studie visar är att männens behandling verkar 
går framåt och till viss del avviker från de traditionella könsrollerna. Kvinnornas behandling 
däremot verkar inte gå i samma riktning. Detta är dock inte svårt att förstå då männen alltid 
setts som norm och kvinnorna alltid kommit i andra hand. Problemet anser vi vara stort i 
Sverige och vi kommer att få jobba hårt för att uppnå jämlikhet mellan könen. Dessvärre är 
problemen än större i vissa andra länder, men förhoppningsvis kan Sverige bli ett 
förebildsland när det gäller jämställdhet mellan könen i missbruksvård. 
 
I och med att våra respondenter är placerade under tvång, har man en skyldighet att 
kontrollera deras drogfrihet både i form av utandningstest, urinprov samt visitationer. Detta 
anser vi under alla förhållande är en kränkande men nödvändig kontroll, som måste utföras på 
ett så humant sätt som möjligt. Mattssons studie visade dock på att personalen ansåg att de 
undvek kränkning genom att kvinnlig personal kontrollerade de kvinnliga klienterna och den 
manliga personalen kontrollerade de manliga klienterna. Personalen i studien menade att det 
kunde uppstå sexuella spänningar om man bröt mot dessa rutiner (Mattsson, 2005). Vi valde 
därför att fråga våra respondenter angående detta. De kvinnliga respondenterna var helt eniga 
om att de villa ha en kvinna som kontrollerade dem oavsett sexuell läggning, medan det för 
männens del inte spelade någon roll vilket kön som utförde dessa kontroller. Detta menar vi 
därför är en fråga om makt, det vill säga kvinnans underordnade ställning gentemot mannen. 
Vi anser att detta skildras tydligt i Landers studie, där kvinnorna uppgav att män gav dem 
nedsättande kommentarer i samband med visitationer.  Vår tolkning är således att den 
missbrukande mannen inte känner sig underställd den kvinnliga personalen och upplever 
därmed inte henne som något hot, därför ser han det inte som något problem att bli övervakad 
av en kvinna.   
 
Vi anser att personalen återskapar de traditionella könsrollerna genom att utgå ifrån sig själva 
som norm. Detta anser vi även vara styrkt i och med att respondenterna, i vår studie, inte hade 
speciellt mycket att säga till om vare sig om sysselsättningen eller om aktiviteterna på de 
respektive behandlingshemmen. Detta innebär att personalen och institutionen använder sina 
egna referensramar om vad de anser vara en normal aktivitet för män respektive kvinnor. 
Således utgår personalen ifrån sina egna värderingar om hur män och kvinnor ska vara och 
vad de bör göra. Som vi ser det har klienterna inte heller, då främst de kvinnliga klienterna, 
någon möjlighet att bryta mot de traditionellt sett accepterade aktiviteterna. Klienterna har, 
enligt oss, inga val då de endast kan fördriva tiden med det behandlingshemmen erbjuder. I 
flertalet av de forskningar vi granskat framkommer det att personalen utgår ifrån sig själva när 
det gäller hur man bör uppföra/bete sig. Detta innebär att klienterna har mycket snäva 
referensramar att räta in sig i. Genom att man inte bara avviker från idealsamhället utan även 
utifrån betraktarens ögon, menar Mattsson, att detta är ett sätt för personalen att se sig själv 
som normal medan klienten står för det onormala. Denna åtskillnad innebär en klasskillnad 
mellan personal och klienter, där klienterna står i en klass under personalen och könet inte 
längre är något som förenar dem (Mattsson, 2005). 
 
Vi kan både se fördelar och nackdelar med att återskapa könsrollerna i den utsatta grupp vi 
granskat. Mattsson menar att en socialarbetares ambitioner måste vara större än att bara hjälpa 
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enstaka individer. Vidare menar hon att deras mål måste vara att på sikt bidra till att minska 
de sociala orättvisorna. Genom att återskapa de traditionella könsrollerna inom behandlingen 
menar Mattsson att man hämmar samhällsutvecklingen (Mattsson, 2005). Detta kan vi bara 
till viss del hålla med om. Visst måste alla hjälpas åt att förändra samhället till mer jämlikt 
och mindre fördömande. Frågan vi ställer oss är om den här redan utsatta gruppen ska bli 
ännu mer förtyckt genom att inte passa in i samhällets normer och därmed få ännu en 
stämpling, då i frågan om att avvika från sitt eget kön. Problemet, som vi ser det, är att våra 
respondenter är placerade under tvång, för ett mycket avancerat missbruk, för att sedan bli 
tvingade in i de olika könsrollerna. Risken är att för mycket fokus hamnar på att rätta till 
bristerna i deras manlighet/kvinnlighet i stället för att behandla deras, som vi ser det, största 
problem, det vill säga missbruket. 
 
Eftersom vi inte fann någon studie som visade på männens specifika behov i 
missbruksbehandlingen efterlyser vi därför och ser med stort nöje fram emot denna typ av 
forskning. Detta då vi upplever att mäns behandling tenderar att endast fokusera framåt, och 
det som orsakat missbruket behandlas således inte. Vidare skulle vi gärna se mer 
genusforskning inom missbruksvården. Likheterna mellan missbrukare som grupp skulle 
kunna lyftas fram liksom likheterna mellan missbrukare och ickemissbrukare, kunskap om 
detta menar vi skulle minska stigmatiseringen. De olikheter som finns mellan kvinnliga 
missbrukare och mellan manliga missbrukare, torde också forskas vidare på då missbrukare 
av samma kön är långt ifrån en enhetlig grupp som är i behov av samma vård. Forskning är 
vidare en nödvändighet för att öka kunskapen inom olika områden. Inom missbruk och 
missbruksvård ser vi stora fördelar och vinster med fortsatt forskning, både för klienten och 
för samhället i stort. Ju mer kunskap vi besitter desto mindre fördomar förekommer vilket 
leder till minskade klyftor mellan det normala och det onormala i samhället, och det är väl 
ändå dit vi strävar? 
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Intervjuguide 
 

1. Kön 
 
2. Ålder  

 
3. Behandlingshem 

 
4. Barn? Hur många? Hur gamla? 

 
5. Drogdebut, i vilken ålder och med vilken drog?  

 
6. Tidigare behandling?  

• Mixad eller enkönad behandling?  
- Om, mixad grupp. Vad tyckte du om det, har du märkt någon skillnad i behandlingen 
eller hur personalen uppträtt? Var det bättre eller sämre? På vilket sätt? 

 
7.  Har du några manliga/kvinnliga förebilder? 

 
8. Vad är typiskt kvinnligt/okvinnligt för dig? 
 
9. Vad är typiskt manligt/omanligt för dig?  
 
10. Är det viktigt för dig att vara manlig/kvinnlig? På vilket sätt? 
 
11. Kan du säga något beteende som uppmuntras, av personalen, med hänvisning till att 

du är man/kvinna? 
 

12. Kan du säga något beteende som du, av personalen, uppmanas låta bli med hänvisning 
till att du är man/kvinna? 

 
13. Anser du att utseendet har större betydelse för kvinnor än för män? På vilket sätt? 

 
14. Upplever du att missbrukande män har större utrymme än kvinnor i samhället? 

 
15. Upplever du att män har större utrymme än kvinnor i samhället i allmänhet? 

 
16. Upplever du att det är mer OK för män att vara frispråkiga och ta sig rättigheter än för 

kvinnor? 
 

17. Tror du att en kvinna döms hårdare för sitt missbruk än vad en man gör? På vilket 
sätt? 

 
18. Hur blev du bemött av din omgivning då det först upptäcktes att du använde droger? 

 
19. Hur upplever du att omgivningen har reagerat på ditt missbruk? 

 
20. Har omgivningens syn förändrat din självbild, i så fall hur? 

 

 35



21. På vilket sätt har dina möjligheter att umgås/träffa drogfria personer förändrats i och 
med ditt missbruk? 

 
22. På vilket sätt har dina möjligheter att umgås/träffa drogfria personer förändrats i och 

med att du går i behandling? 
 

23. Känner du att förväntningarna från omgivningen har förändrats sedan du skrevs in på 
behandlingshemmet? Om ja, hur? 

 
24. Upplever du, med anledning av att du blivit inskriven på behandlingshem, kommer att 

betraktas på ett annorlunda sätt av samhället? Om ja, hur? 
 

24. Vad tycker du om att det finns både kvinnor och män i personalen här? På vilket sätt 
är det bra/dåligt? 

 
25. Upplever du att den kvinnliga och den manliga personalen behandlar dig på samma 

sätt? Om nej, på vilket sett behandlar de dig olika? 
  
26. Känner du att du kan prata om samma saker med den kvinnliga och den manliga 

personalen? Eller föredrar du att ta upp vissa frågor med den kvinnliga personalen och 
andra frågor med den manliga personalen? Vilka? 

 
27. I terapisessionerna, är det du eller terapeuten som bestämmer samtalstema? Känner du 

att du har möjlighet till att tala fritt?  
 

28. De aktiviteter ni har utanför behandlingen är det ni (män/kvinnor) eller personalen 
som bestämmer dessa?  

• Vilka typer av aktiviteter är det?  
• Tycker du att dessa aktiviteter hjälper dig, i din drogfrihet, som en förberedelse 

för ditt kommande liv utanför institutionen? På vilket sätt? 
 

29. I vilket syfte tror du att ni har de aktiviteter som ni har?  
 

30. Tycker du att ni (män/kvinnor) får stöd av personalen för era idéer till aktiviteter, 
eftervård, mm? 

 
31. Tror du att personalen skulle behandla dig annorlunda om du var man/kvinna? På 

vilket sätt? 
 

32. Skulle du vilja berätta för oss hur en dag/vecka ser ut här på behandlingshemmet? 
 
33. Vad tycker du är bra med att vara på en institution som bara behandlar män/kvinnor? 
 
34. Vad tycker du är mindre bra/dåligt med att vara på en institution som bara behandlar 

män/kvinnor? 
 

35. Är det kvinnlig eller manlig personal som utför visitation, drogprover (urinprov)?  
• Vad tycker du om det, spelar det någon roll, i så fall hur?  
• Hur skulle det vara om personalen var bi- eller homosexuell? 
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36. Vad ser du som tyngdpunkten i din behandling?  
• Tycker du att det är bra eller skulle du önska att det såg ut på något annat sätt?  
• Är det för mycket eller för lite av något i din behandlig, vad anser du? 

 
37. Bearbetas alla områden du känner att du vill prata om eller är det något du 

saknar/önskar prata om/bearbeta/som inte har tagits upp eller som du hittills inte fått 
tillfälle till att prata om? 

 
38. Vi har uppfattningen av att männen får större möjligheter än kvinnorna till studier och 

arbete, under behandlingen, tycker du att det stämmer, hur har din behandling sett ut 
hittills? 

 
39. Vi har uppfattningen av att kvinnorna får större möjligheter än männen till samtal och 

att bearbeta känslor (som t ex relationer till barn, familj osv.), under behandlingen, 
tycker du att det stämmer, hur har din behandling sett ut hittills? 

 
40. När ni pratar/bearbetar känslosamma ämnen, är det kvinnlig eller manlig personal som 

gör det?  
• Är det skillnad på hur den manliga/kvinnliga personalen tar upp detta? 

 
41. Vad skulle hjälpa dig att bli än mer säker och mer rustad för livet efter behandlingen?  

• Får du detta, är det något som ingår i din behandlingsplanering? 
Varför/Varför inte?  

 
42. Hur ser möjligheterna ut för dig att bearbeta dina relationer till dina barn/din familj, 

hur arbetar man med detta på ditt behandlingshem? 
 

43. Uppmuntras du ”här på behandlingen” att göra hemlika sysslor som t ex städa, tvätta 
laga mat osv.? Finns det några andra sysslor som personalen gärna vill att ni gör? På 
vilket sett uppmuntras du till detta? 

 
44. Vi skulle vilja påstå att det i det ”normala” samhället är mannen som utgör normen. 

Upplever du att det är så även i missbruksvärlden och i behandlingen?  
• Känner du att din behandling är utformad att passa män/kvinnor eller båda 

könen? 
• Skulle en kvinna/man kunna ta din plats i behandlingen? 

 
45. Hur har ditt liv förändrats sedan du skrevs in här, med tanke på de sysslor/roller du 

hade innan du kom hit? Tycker du att det är positiva eller negativa förändringar? 
 

46. Vilka anser du var de största orsakerna till att du började missbruka?  
• Följdfrågor, t ex hur de reagerade i skolan osv. 

 
47.  Vad är en traditionellt sett, typisk kvinna/man, för dig?  

• Tror du att personalen har samma syn som du? Hur hanterar personalen 
detta? 

 
48. Tycker du att personalen försöker återskapa de traditionella könsrollerna (för vad som 

allmänt är kvinnligt/manligt) i behandlingen? 
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