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Abstrakt 
Denna studie syftade till att undersöka det aktuella forskningsfältet avseende 

substansbrukande kvinnor samt hur dessa kan påverkas av sociala strukturer, normer och 

barriärer när det kommer till att tillhandahålla stöd. Angreppssättet har därmed varit att 

göra en litteraturöversikt genom beaktandet av kritiska teorier utifrån att se om dessa 

sociala strukturer och normer påverkar kvinnor som brukar substanser att söka hjälp och 

hur man kan undanröja dessa barriärer. Resultaten visade att tillgängligheten för 

behandling var sämre för kvinnor än för män samt att attityder och diskriminering spelade 

en roll i detta. Det framkom även att normer och traditionella könsmönster påverkade 

kvinnor när det kom till att söka hjälp, och därmed även tillhandahålla stöd.  

Nyckelord: substansbruk, kvinnor, normer, barriärer, behandling 
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1 Bakgrund och problemformulering 

Andelen kvinnor som brukar substanser har kommit att bli ett allt större samhällsproblem 

vilket gör att kunskap om målgrupp såväl som problematik på ett mer ingående sätt måste 

sammanställas. Det finns idag ett växande intresse för att beakta könsskillnader beträffande 

hälsa och frågor avseende substansbruk. Detta då man vet att kvinnor och män påverkas 

olika, både avseende biologi och välmående såväl som genom samhälleliga sanktioner 

relaterade till själva substansbrukandet. Kvinnor drabbas generellt hårdare av sitt 

substansanvändande än män kopplat till bland annat attityder som menar att det går emot 

normerande samhälleliga kvinnliga värden att bruka substanser av olika slag (Kauffman, 

Silver & Poulin, 1997). Det är bortsett från detta vanligt att kvinnor som brukar substanser 

kommer från familjer där sådan användning förekommit vilket har visats vara en 

bidragande orsak till det egna brukandet. De utsätts även i högre grad för stressorer 

kopplade till familjeliv vilket även det kan vara en anledning (Wiig, Haugland, Halsa & 

Myhra, 2017). Att de av samhället drabbas hårdare av sitt brukande kan följaktligen både 

relateras till synen på femininitet och omsorgsrollen (Brady et al., 2016; Wiig et al., 2017). 

Dessa faktorer kan även verka som barriärer mot tillfrisknande och hjälp då det gör att 

kvinnor inte vill riskera att utsättas för de ofta attitydrelaterade sanktioner som det 

kvinnliga substansbrukandet medför (Tuchman, 2010). Interventionerna som idag finns 

beaktar till stor del inte detta, det vill säga de biologiska såväl som sociala effekterna ett 

substansanvändande kan ha för respektive kön vilket hämmar möjligheterna till behandling 

och tillfrisknande (Fang, Gerbrandt, Liwander & Pederson, 2014).   

Ambitionen som finns att bemöta könsskillnaderna avseende behandling och 

sjukdomsprogression är stor när det kommer till substansanvändning, dock har det inte 

genererats tydliga sätt för hur detta ska konkretiseras rent praktiskt. De senaste åren har 

man i detta kunnat utvärdera olika program utformade för enbart kvinnor såväl som 

grupper för båda könen och resultaten visar att kvinnor är mer bekväma i grupper med 

enbart kvinnliga deltagare (Collins & Elefteriades 2012; Greenfield et al., 2014; Sugarman 

et al., 2016; von Greiff & Skogens, 2017). Anledningen till detta beskrivs vara att det kan 

bli svårt för kvinnor att prata om frågor avseende skuld och moderskap i blandade grupper 

(Hanpatchaiyakul, Eriksson, Kijsomporn & Östlund, 2017). I annan forskning har man 

konstaterat att kvinnor upplever grupper med män som negativa vilket kan kopplas till 

varierade interaktionsstilar och den manliga dominansen. Det kan med detta tolkas som att 

tydliga och särskilda program måste utformas för att kunna bemöta det kvinnliga 
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substansanvändandet och den närliggande problematik som finns, inte minst kopplat till 

barriärer för att söka hjälp (Tuchman, 2010).   

Det finns således en tydlig målsättning från forskningens sida att komma till stånd med 

behandlingar för att stödja kvinnor som brukar substanser. En del i detta handlar därför om 

att praktiker i större utsträckning måste se hur konstruktionen av kön påverkar 

möjligheterna till behandling och utifrån detta forma interventioner (Fang et al., 2014).  I 

stora drag handlar det om att man ska tillkännage de skillnader som finns för respektive 

kön, både när det kommer till biologiska aspekter såväl som hur samhället är med och 

påverkar kvinnliga substansbrukare genom de könsnormer som finns (Olivia, Marsden & 

Brady, 2003). Det är genom dessa strukturer som bland annat synen på femininitet 

förstärks och upprätthålls. Så länge dessa fortsätter att reproduceras kommer målsättningen 

med att finna lösningar för kvinnor som brukar substanser att försvåras och deras 

möjligheter till tillfrisknande hämmas (Tuchman, 2010). Att bistå kvinnorna med 

färdigheter och verktyg att hantera problematiken kan i enskilda fall verka gynnande, men 

den mer övergripande samhällsproblematiken kommer att kvarstå (Brady et al., 2016). Det 

är samhällssynen på kvinnlighet och femininitet som till stor del bidrar till att kvinnorna 

inte söker vård för sin problematik och det är därför där som fokus för forskning bör ligga.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur samhällsnormer och 

strukturer beträffande substansbruk och kön påverkar substansbrukande kvinnor att söka 

hjälp samt hur man på bästa sätt kan undanröja dessa barriärer.  

1.2 Frågeställningar  

 Hur framställs kvinnligt substansbrukande i etablerad forskning? 

 På vilket sätt har den huvudsakliga empirin inhämtats?  

 Vilka är de huvudsakliga olösta kontroverserna på området?  

 Vilka framtida frågor bör ställas för att kunna om så behövs undanröja 

samhällsbarriärer som kan minska chanserna för substansanvändande kvinnor att 

tillfriskna?  
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1.3 Begreppsbeskrivning  

I aktuell studie menas begreppen substansbrukande och substansanvändande att man 

brukar alkohol eller narkotika i den omfattning att det räknas som riskbruk, missbruk eller 

beroende. Valen av begreppsdefinition har gjorts till följd av att undgå den exkludering och 

marginalisering som många andra begrepp medför, de har valts ut för att undgå att 

reproducera redan förtryckande beskrivningar av fenomenet. Forskningspersonerna som 

deltagit i studierna som ligger till grund för denna forskningsöversikt har varierande 

svårighetsgrad på sin beroendeprofil vilket gjort att samtliga kvinnor med problematiskt 

substansanvändande inkluderats.  

1.4 Bakgrund till forskningsområdet  

Substansanvändning har länge beskrivits som en manlig sjukdom och forskning har 

tydliggjort och förstärkt denna bild genom att främst använda män i undersökningarna. 

Detta gör att kvinnor negligerats och dömts hårdare och att deras sjukdom ansetts mer 

svårbehandlad än män med likartad substansproblematik. Detta som ett resultat av synen 

som återfanns om att enbart män kunde drabbas vilket gjorde att kvinnor i samma situation 

blev sedda som avvikare (Wilke, 1994). Biologiska skillnader mellan könen gör att 

sjukdomsprocessen ter sig annorlunda, kvinnor insjuknar och blir som regel beroende 

fortare, samt löper större risk för återfall till följd av stressorer. Substansanvändandets 

inverkan, både psykiskt och fysiskt skiljer sig därför sammantaget åt könen emellan 

(Lynch, 2006).  

En avgörande faktor associerad med risken för en persons utvecklande av skadligt 

substansbrukande är dennes kön, det vill säga om personen är man eller kvinna. Detta både 

i en biologisk mening avseende variabler kopplade till genetiska skillnader såväl som i en 

kulturell sådan där förväntningar och roller för respektive kön återfinns (Wetherington, 

2007). När det kommer till sociala och kulturella aspekter finns det olika förväntningar på 

könen gällande brukandet av substanser. En förståelse för de normativa föreställningarnas 

inverkan, det vill säga de sociala och kulturella förväntningarna som finns för respektive 

kön, är av vikt för att kunna förstå inte enbart problem relaterade till användandet utan 

även för variationen mellan könen (Prescott, 2002; Wetherington, 2007).  

Länge har det varit så att kvinnor haft det huvudsakliga ansvaret för familj och barn vilket 

man tror kan ha bidragit till att andelen kvinnor som brukar substanser inte varit lika 

synligt som männen, deras substansbrukande har på ett annat sätt skett i de fördolda. I takt 
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med ändrade sociala föreställningar om kvinnans roll i hemmet kan det ökade brukandet 

bland kvinnor förklaras med att den sociala acceptansen kring deras brukande ökat 

alternativt att det på ett annat sätt än tidigare blivit synligt till följd av att de i större 

utsträckning rör sig på likartade samhällsarenor som männen (Lynch, 2006). 

Samhällsförändringar och ändrade syner på könsmönster kan vara en bidragande orsak till 

allt fler kvinnor brukar substanser. Självfallet är denna dikotomi mellan män och kvinnor 

en förenklad bild av fenomenet och utsattheten, variationer återfinns inom grupperna men 

för enkelhetens skull används denna kategorisering fortlöpande i aktuell studie.  

Tidigare forskning på området visar därmed ett stort intresse för främst biologiska 

förklaringar på skillnader mellan könen och substansanvändande (Lynch, 2006; 

Wetherington, 2007; Wilke 1994). De första kvinnorna med problematiken man började 

intressera sig för var de gravida vilket till stor del går att koppla till oron för barnen. 

Därefter kom forskningen att fokusera på kvinnor i olika åldrar för att slutligen även 

inkludera skillnaden mellan könen (Wetherington, 2007). Med tiden har det skett ett skiftat 

fokus på substansanvändning när det gäller synen på hur det ska tolkas och uppfattas. Den 

biologiska aspekten var den man började forska kring vilket medförde att mer sociala 

faktorer hamnade i skymundan. I somliga fall kan man se att forskningen poängterat och 

uppmärksammat den sociala och kulturella synen på substansanvändande och kön men inte 

på ett lika ingående sätt analyserat dess inverkan på behandling och tillfrisknande som de 

rent biologiska aspekterna (Prescott, 2002; Wetherington, 2007). 

Att man till en början såg det som en manlig sjukdom gjorde att man inriktade sig på den 

målgruppen (Wilke, 1994). En stor bidragande orsak till att man till en början inte gjorde 

någon åtskillnad på substansanvändande och kön var att man inte trodde att en sådan 

skillnad fanns, man menade att en sådan korrelation redan borde uppmärksammats om så 

var fallet (Lynch, 2007). När man därefter började inse att även kvinnor drabbades av 

sjukdomen, började ett ökat intresse även för dem att uppmärksammas. Det började med 

gravida kvinnor för att därefter inkludera alla åldersgrupper och avslutas med skillnader 

mellan könen (Wetherington, 2007). Det första intresset avseende skillnader mellan könen 

var av ren biologisk och genetisk karaktär, man började beakta sjukdomsprogression samt 

sårbarhet könen emellan och fann skillnader. Kvinnors sårbarhet är generellt sett större, 

både utifrån biologiska såväl som sociala aspekter (Prescott, 2002).  
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2 Teoretiska perspektiv 

För att bättre kunna förstå fenomenet kvinnliga substansanvändare och barriärer är kritiska 

teorier användbara. Detta då de kritiska teorierna såsom feministiska, anti-diskriminerande, 

empowermentinriktade, postmodernistiska och socialkonstruktionistiska utgår från att det 

är kulturella antaganden och dominerande strukturer i samhället som gynnar respektive 

missgynnar olika grupper. I dessa teorier ligger det ett stort fokus på hur samhället formar 

normalitet och avvikelser och att det är ojämlikheterna i strukturerna som ger upphov till 

sociala problem och utsatthet, inte individuella. De är även applicerbara för en bättre 

förståelse över hur samhällsnormer och strukturer påverkar kvinnor som brukar substanser 

att söka hjälp (Payne, 2015). I denna studie har ett huvudsakligt fokus legat i att beakta 

fenomenet och problematiken ur ett feministiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

Strukturer, som det beskrivs ovan, har länge använts för att beskriva samhället i sin helhet 

och handlar om de institutioner, organisationer och kulturella utgångspunkter som 

uppfattas grundläggande i ett samhälle. Det är en beskrivning av de ekonomiska, sociala 

och kulturella ramverken som återfinns vilka är i ständig förändring. Trots att de inte är 

statiska och deterministiska formulerar de ändå förutsägbara och relativt hållbara mönster 

(Herz & Johansson, 2012a). Detta blir tydligt när det kommer till kön och sexualiteter där 

samhället i stor utsträckning bygger på patriarkala och heteronormativa värden. Dessa 

värden gör att kvinnor inom många institutioner och organisationer har en underordnad roll 

i förhållande till männen som påverkar deras möjligheter att bland annat självförverkliga 

sig själva. Detsamma gäller för de som faller utanför heteronormen.  

Frågor om kön har allt mer kommit att uppmärksammas i den samhälleliga debatten såväl 

som inom det sociala arbetet. Detta till trots verkar det praktiskt bedrivna arbetet ändå vara 

reglerat till traditionella könsmönster vilket är förvånande med tanke på fältet som det 

sociala arbetet befinner sig. Inom detta professionella fält får man ofta se baksidorna med 

dessa mönster i form av kvinnlig utsatthet (Herz & Johansson, 2012b) som tydliggör 

strukturernas hållbara karaktär. Det visar även vikten av att beakta olika maktdimensioner 

och den inverkan dessa får på sociala problem, inte minst när det kommer till kvinnor. 

Detta föranleder behovet av kritiska teorier för att inte reproducera förtryckande 

mekanismer kopplade till dessa strukturer och varför förståelsen för sociala konstruktioner 

är centrala.  
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Underminerar man dessa strukturers inverkan på individers och gruppers liv kommer de 

dominerande synerna bestå och fenomen såsom kvinnligt substansanvändande inte 

ifrågasättas utan istället förklaras genom individuella personliga och interpersonella brister 

som i sin tur är förenliga med den växande nyliberala andan (Herz & Johansson, 2012a). 

Detta är riskabelt, inte minst som ett resultat att det formulerar barriärer som gör att 

kvinnor kan dra sig för att söka hjälp. Det är dock inte förvånande med tanke på det som 

beskrivits ovan om att socialt arbete till stor del utgår från heteronormativa normer och 

traditionella könsmönster. Kritiska teorier har formulerats som kritik för sådana 

föreställningar som till stor del är implementerade i traditionella sätt att bedriva socialt 

arbete och som i större utsträckning lägger vikt vid individpsykologiska förklaringar till 

sociala problem (Payne, 2015).  

Kritiska teorier är avslutningsvis användbara i förståelsen av substansanvändande bland 

kvinnor som fenomen och social problematik. Anledningen till detta handlar om att de 

ifrågasätter och motsätter sig rådande sociala ordningar som andra mer traditionella sätt för 

att bedriva socialt arbete inte gör och erkänner dessa ordningars inneboende makt (Payne, 

2015). De bidrar även med en förbättrad förståelse för formulerandet av barriärer vilka 

påverkar kvinnor med problematiken att söka hjälp samt tydliggör även svårigheterna med 

att dekonstruera djupt implementerade strukturer som könsnormer faktiskt är (Herz & 

Johansson, 2012b).  
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3 Metod  

I detta avsnitt kommer en närmare redogörelse för metod, urval och bearbetning av 

materialet att presenteras. Bortsett från detta kommer valen att motiveras och diskuteras i 

relation till forskningsfrågan, samt att begränsningar och fördelar tas upp. Detta avslutas 

därefter med en etisk diskussion där ställningstaganden görs för den egna forskningen 

såväl som för använd sådan, framförallt utifrån trovärdighet och tillförlitlighet.   

3.1 Kunskapssyn 

För att bedriva forskning finns det flera faktorer som måste beaktas och detta för att veta 

hur forskningen ska utformas. Det är av betydelse att man som forskare rannsakar sig över 

hur man står rent vetenskapligt, det vill säga reflekterar hur man ställer sig till olika 

vetenskapliga paradigm och diskurser. I detta blir det därför av vikt att se till den egna 

människosynen och hur man uppfattar verkligheten (Eliasson-Lappalainen, Jacobsson, 

Meeuwisse & Swärd, 2015). Utgångspunkten för denna studie grundar sig i en 

hermeneutisk kunskapssyn där tolkning är en central komponent. Den hermeneutiska 

synen utgår ifrån att man kan få en förbättrad förståelse hur samhället och sociala 

relationer beskrivs utifrån tolkningar av handlingar och beteenden (Payne, 2015). Detta 

tolkande angreppssätt tillhör till stor del den kvalitativa inriktningen som på ett annat sätt 

en den kvantitativa söker efter förståelse för ett fenomen. Syftet med undersökningen 

handlar om att få en fördjupad förståelse för det kvinnliga substansbrukandet och därmed 

anses denna kunskapssyn relevant till följd av att det öppnar upp för tolkningar.  

3.2 Urval för datainsamling 

För att kunna göra en litteraturöversikt krävs det till en början att man formulerar en 

forskningsfråga som är besvarbar. I denna studie ställdes ett PICOC upp för att kunna 

avgränsa frågan till mindre beståndsdelar som på så vis skulle göra den mer konkret och 

därigenom mer operationaliserbar. P innebär population, och då syftet med studien handlar 

om kvinnor var det denna population avgränsningen gjordes till. I:et innebär istället 

intervention men då studien inte syftar till någon sådan valde vi istället E, exposure, som 

snarare behandlar någon form av utsatthet. I detta fall blev det då substansanvändande som 

användes. Därefter valde vi O som står för outcome och som i den aktuella studiens fall 

innebär hur sociala normer påverkar resterande delar av PICOC. I stora drag handlar det 

alltså om att bryta ner frågan till delar som behandlar vem, vad och hur (Booth, 

Papaioannou & Sutton, 2016).  
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Därefter, när frågan avgränsats till specifika delar med särskilda sökord var det dags att 

påbörja sökningarna. Detta gjordes till en början inledande, inte minst för att få en inblick i 

hur frågan behandlades i olika databaser utan även för att få tillgång till bättre mer 

ämnesspecifika sökord och termer. Nästa steg i processen var att övergå till en mer 

grundläggande sökning där Thesaurus för respektive databas användes för att finna 

relevanta ord och termer. När söksträngar som fångade in forskningsfrågan på ett bra sätt 

producerats användes dessa, databas för databas (Booth et al., 2016). I detta fall var 

databaserna som användes ERIC, PsycINFO, psycARTICLES, Sociological Abstracts, 

Worldwide Political Science Abstracts och Social Services Abstracts. Sammantaget är det 

alltså samtliga databaser i databasportalen Proquest Social Sciences som lagt grunden för 

materialet till översikten. I den mer grundläggande sökningen användes en teknik för att 

specificera frågan ytterligare, det vill säga AND och OR. AND används i detta fall för att 

begränsa sökningen genom att kombinera sökblocken med varandra samtidigt som OR 

istället utökade varje block. För att slutligen få relevanta söksträngar på området gjordes 

block för respektive del av PICOC och databas. Blocken kombinerades därefter med 

varandra och det var de slutgiltiga blockkombinationen som lade grund för söksträngarna 

som materialet hämtats ifrån (Booth et al., 2016). 

Figur 1. Visar antalet artiklar från respektive databas som framkom av slutgiltiga 

söksträngar vilka presenteras i bilaga ett. Detta material har avgränsats till att gälla åren 

2010-2019 och är i likhet med våra inklusionskriterier. 
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3.3 Urvalsmetod 

Materialet som ligger till grund för översikten inhämtades mellan 11 april 2019- 5 maj 

2019. Sökningarna i databaserna resulterade till en början i många resultat men genom 

närmare rannsakning av titel och abstract samt beaktandet av inklusions respektive 

exklusionskriterierna kom antalet att minska till ett mer hanterbart antal (Booth et al., 

2016). Det slutade med att 142 studier återigen noggrant granskades och lästes igenom, 

utifrån detta återfinns 35 artiklar i den aktuella översikten. Sammantaget utgår således det 

empiriska materialet ifrån de till en början 142 funna artiklarna.  

Om man ser till den ovan presenterade figuren går det att urskilja en psykologisk dominans 

på det inhämtade empiriska materialet, av de 35 inkluderade artiklarna är 29 inhämtade via 

databasen PsycINFO och PsycARTICLES. Detta säger en del om valt ämnes hemvist, det 

vill säga att det bortsett från att beröra socialt arbete även berör det psykologiska ämnets 

fält även om detta kan te sig på varierande sätt. Man kan i stor utsträckning se att mycket 

av de mer renodlade psykologiska artiklarna behandlar frågor avseende behandling medan 

andra aspekter såsom barriärer och sociala konstruktioner på ett annat sätt ligger närmare 

det sociala arbetet. Till följd av det som framkommit i tidigare forskning om att kvinnor 

som brukar substanser ofta även lider av psykisk ohälsa blir den psykologiska aspekten 

även desto tydligare då dessa i större utsträckning behandlar.  

Anledningen till att fler inte inkluderades handlar mycket om att många artiklar tog upp 

likartade saker och att en form av mättnad infann sig i materialet (Booth et al., 2016). Det 

beror även på den begränsade tiden som fanns till förfogande som gör att en ordentlig 

genomgång av samtliga 142 artiklar inte var möjlig. Till en början inkluderades alla 

databaser i databasportalen Proquest Social Sciences men då databasen Worldwide 

Political Science Abstracts inte genererade några artiklar till översikten kom denna att 

exkluderas. Urvalet för hur valet av materialet inhämtades byggde på ett riktat sådant vilket 

innebär att fokuset låg på material som låg nära kopplat till den forskningsfråga som ställts 

upp och som specifikt valdes på grund av att det passade in på det som ville undersökas 

(Bryman, 2011). Det var en av anledningarna till att databasen exkluderades, inget material 

som återfanns i den återspeglade det som syftet för aktuell översikt har.  

3.4 Inklusions och exklusionskriterier 

För den aktuella översikten sattes olika inklusions respektive exklusionskriterier upp för att 

materialet som användes skulle ligga nära den forskningsfråga som studien syftar till. 
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Dessa är relaterade till det PICOC som till en början ställdes upp och som behandlar 

kvinnor, substansanvändande och sociala normer (Booth et al., 2016). En närmare 

avgränsning för kvinnor fanns vilken var att deltagarna behövde vara över 18år. Artiklarna 

skulle även vara vetenskapligt granskade, det vill säga peer- reviewed och heller inte 

publicerade tidigare än 2010. Rent kontextuellt skulle även innefattat material vara 

publicerat i Europa alternativt Nordamerika, detta både när det kom till landet för 

publikation såväl som för landet empirin inhämtades från. Anledningen till denna 

avgränsning har att göra med dess likartade samhällsstyrningar, i stora drag har länderna 

inom Europa utvecklats i likartad fart med liknande statsskick och jämförelser görs ofta 

dessa länder emellan. Detta är en av anledningarna till att även Nordamerika kommit att 

inkluderas. Vi har inte valt att benämna dessa som västländer och anledningen vi såg till 

detta handlade om att fler länder då skulle kunna komma att inkluderas såväl som att 

benämningen i sig kan vara missvisande, inte minst till följd av vilka geografiska områden 

som faktiskt tillhör detta väst. Det kan finnas olika definitioner av detta och därmed kom 

dessa inklusionskriterium istället att ställas upp. Det empiriska materialet behövde bortsett 

från detta även behandla frågor om substansanvändande och sociala normer alternativt 

barriärer som kan försvåra tillgången till behandling och chanserna för tillfrisknande. Till 

substansanvändande hör i aktuell studie narkotika såväl som alkohol och då flertalet 

artiklar även studerade användandet av nikotin kom även de att inkluderas.  

Exklusionskriterium som formulerats handlar om material med fokus på biologiska 

faktorer och studier som fokuserar på djur. Därefter exkluderades även artiklar som 

behandlade kvinnor i fängelse och artiklar som diskuterade ämnet och begreppet stigma. 

Anledningen till detta har i huvudsak att problematiken som rör kvinnor i fängelse kan 

inkludera och fokusera på andra faktorer andra än substansanvändande och stigma 

exkluderades till följd av den innebörd och negativa laddning som begreppet har. En artikel 

som beskrev stigma kom dock att inkluderas och detta som ett resultat av att fokuset inte 

låg på stigman i sig; det var resultatet som visade att stigman var en anledning till att 

kvinnorna inte sökte hjälp för sitt substansanvändande.   

3.5 Analysförfarande  

För att analysera materialet som inhämtats gjordes en syntetisering av samtliga artiklar för 

att kunna studera materialet ytterligare. Syntetiseringen gjordes för att fånga artiklarnas 

syfte, datainsamlingsmetod, utfallsmått, resultat och slutsatser men också för att kunna 

mäta reliabilitet och validitet. Detta går att närmare granska, se bilaga två. Därefter gick 
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materialet noggrant igenom för att finna gemensammadrag och för att därefter skapa 

kategorier som ansågs dominera på området. Materialet delades sedan upp beroende på 

vilket angreppssätt som använts och därefter fördjupade vi oss ytterligare i samtliga artiklar 

för att finna överensstämmelser, motsägelser, likheter och olikheter mellan de olika 

temana: behandling, barriärer och sociala konstruktioner och normer. Detta gjordes 

grundligt för att undgå att missa väsentliga resultat som är betydelsefulla för att 

sammanställa forskningsläget. Analysen finns även som bilaga, se bilaga tre.  

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Forskning kan se varierande ut till följd av att det finns flertalet sätt att utforma den på. Hur 

utformningen görs handlar i generella drag om vad man har för avsikter med studien, är 

man ute efter att generalisera resultat i en vidare mening eller söka en djupare förståelse 

om ett fenomen. Oberoende av angreppssätt är en förutsättning för bra studier att man sett 

till och beaktat frågor om tillförlitlighet och trovärdighet, inte minst för att leva upp till god 

forskningsed såväl som att kvalitetssäkra det egna arbetet (Booth et al., 2016).  

I aktuell forskningsöversikt har frågor avseende realibilitet, validitet och beaktats 

genomgående under processens gång, och detta bland annat genom noggrann 

dokumentation Creswell & Creswell, 2018). Detta är en anledning till att flertalet bilagor 

kommit att inkluderas i studien tillsammans med tillhörande figurer och tabeller. Det ökar 

insynen för utomstående och gör det enkelt att följa processen som ligger till grund för 

studien (Bryman, 2011). Sådan dokumentation ökar bortsett från insyn även reliabiliteten, 

det vill säga om mätningen gjorts på ett tillförlitligt sätt. Det går genom noggrann 

dokumentation att på ett annat sätt att se om man mätt på ett sätt som är förenligt med 

studiens syfte och utformning. Detta medför att studien anses uppfylla hög realibilitet, det 

går att följa processens gång och på så vis replikera den om så skulle önskas.   

När det istället kommer till validiteten, det vill säga om studien gjorts operationaliserbar 

och mätt det som man haft för avsikt att mäta anses studien uppfylla hög kvalitet 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Anledningen till detta handlar om att vi både sett 

till och beaktat bias, både externa såväl som interna sådana såväl som att vi under 

processens gång återkommande beskrivit vilka problem och risker som funnits vilka kan ha 

påverkat resultaten (Bryman, 2011). I aktuell studie finns en medvetenhet om att resultaten 

kan vara missvisande, inte minst till följd av de resurser vi haft till förfogande som 

omöjliggjort en genomsökning av hela forskningsområdet avseende substansbrukande 
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kvinnor. Det empiriska material som dock ligger till grund för studien har noggrant 

granskats utifrån frågor om tillförlitlighet och trovärdighet vilket medfört att risken för 

sådana bias minimerats. Med detta presenteras anses studien uppfylla kraven för 

trovärdighet och tillförlitlighet både när det kommer till mätningen i sig såväl som 

utformning (Creswell & Creswell, 2018).  

3.7 Kvalitetsbedömning av artiklar 

Som presenterat i avsnittet ovan avseende trovärdighet och tillförlitlighet är det av 

betydelse att materialet man använder sig uppfyller någon form av kvalitet. För att kunna 

göra en sådan bedömning har det i aktuell studie genomförts en noggrann genomgång av 

respektive artikel och detta i huvudsak utifrån rubrikerna syfte, metod och resultat. 

Anledningen till detta handlar i sin tur om ifall man genom processens gång beaktat och 

tagit hänsyn till tänkt utformning, sett till urval och datainsamlingsmetod och om dessa 

återspeglats i resultatet (Booth et al., 2016). Som ett resultat av att utformningen på 

artiklarna sett varierande ut, det vill säga både i form av kvantitativa, kvalitativa och 

mixade sådana har dessa varianter analyserats var för sig. Detta då deras styrkor och 

svagheter i en vid mening återfinns i olika delar (Creswell & Creswell, 2018).  

När det kommer till de kvalitativa artiklarna som utgör sju av 35 använda artiklar har ett 

specifikt riktat fokus legat på validiteten och detta då det är detta ses som den kvalitativa 

inriktningens huvudsakliga styrkor, detta både ur en extern såväl som intern mening 

(Creswell & Creswell, 2018). Man kan genom att beakta validiteten se om undersökningen 

gjorts utan systematiska fel vilket gör att hög validitet tydliggör att studien mätt det som 

man till en början haft som avsikt att mäta. Det handlar alltså om man gjort studien 

operationaliserbar, det vill säga genomförbar (Djurfeldt et al., 2018). Artiklarna som är 

utformade på detta sätt har valts ut som ett resultat av att de anses uppfylla kraven om i 

huvudsak beaktandet av systematiska bias och operationaliserbarhet. 

När det istället gäller majoriteten av artiklarna som utgår från ett kvantitativt angreppssätt, 

det vill säga 26 artiklar, har istället reliabiliteten på ett annat sätt granskats. Anledningen 

till detta har istället att göra med betydelsen av att granska hur mätningen för studien 

utformats (Djurfeldt et al., 2018). Därefter har en närmare granskning gjorts på om 

resultaten kan bidra med någon form av generaliserbarhet vilken är en aspekt som även 

anses ligga i den kvantitativa inriktningens styrkor (Creswell & Creswell, 2018). De 

kvantitativa artiklarna som valts ut ses vara utformade på ett förenligt sätt med måttet som 
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använts för mätningen. Det vill säga delarna för syfte, datainsamlingsmetod och 

undersökningsgrupp anses gå ihop med resultaten och visa på någon form av 

generaliserbarhet till följd av vald population. Självklart har begränsningar 

uppmärksammats som kan handla om att det är svårt att applicera resultaten på en 

population utanför kontexten, men det har författarna i stor utsträckning själva påpekat 

(Bryman, 2011).  

När det gäller de två mixade studierna som använts, de som integrerar båda delarna, har en 

åtskillnad gjort mellan det kvalitativa respektive kvantitativa aspekterna. De har rannsakats 

var för sig för att få en desto tydligare bild avseende hur trovärdigheten och 

tillförlitligheten för studien sett ut. Detta har gjorts på samma sätt som för rent renodlade 

kvalitativa och kvantitativa studier vilket på ett mer ingående sätt presenterats ovan.  

Med detta konkretiserat blir det av betydelse att på ett mer ingående sätt beskriva hur det 

empiriska materialet hanterats och hur den egna studien behandlat empirin, det vill säga 

föra en diskussion om empirins betydelse och dess inverkan på studien. Till följd av 

resursbegränsningar har en gedigen granskning av samtligt material på forskningsområdet 

inte varit möjlig vilket i sig påverkar validiteten. Resultaten kan vara missvisande till följd 

av detta. Detta medförde att studierna som inkluderades i någon mån visade intressanta 

resultat som fångade in centrala delar av det vi ville undersöka, det vill säga barriärer, 

behandling och sociala konstruktioner. Även om alla studier inte innefattar samtliga 

komponenter anses de ändå bidra med en förbättrad förståelse på området för 

substansbrukande kvinnor. Det finns en medvetenhet om brister i studien som främst går 

att härleda till inkluderade studier, detta till trots gjordes en avvägning om att en 

forskningsöversikt på området behövs för att i framtiden kunna bredda och fördjupa 

kunskapen på ett annat sätt, av personer som har mer resurser till förfogande. Detta 

tydliggör faktumet att även om studien i sig inte är klanderfri återfinns betydelsefull 

information som bör tas till vara på för att förbättra situationen för substansbrukande 

kvinnor, såväl som för att öka praktikers förståelse gentemot målgruppen och fenomenet. 

Validiteten har sina begränsningar, men generellt sätt anses ändå kraven på tillförlitlighet 

och trovärdighet uppfyllda inte minst som ett resultat av att studien i sig någonstans ska 

verka vägledande för framtida forskning.  
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3.8 Etisk diskussion    

Det finns olika sätt att bedriva forskning på och syftet bakom varierar men aktuell översikt 

handlar det om att kritiskt gå igenom och sammanställa redan tidigare forskning på 

området om substansanvändande kvinnor. Anledningen till detta handlar i sin tur om att få 

en bättre kunskap om populationen, utsattheten och den inverkan som sociala normer kan 

ha (Vetenskapsrådet, 2017). Oavsett vilket syfte forskningen har måste etiska aspekter och 

avvägningar göras för att inte skada eller kränka individer. Detta ska göras genom hela 

processen, från formulerandet av forskningsfråga till bedömningen av studiens slutsatser 

(Helgesson, 2015).  

I dagens samhälle där frågor avseende jämställdhet och jämlikhet blir allt mer 

framträdande är behovet av en djupare förståelse av kvinnors livsvillkor av allt större 

intresse, inte minst för socialt arbete. Man vet idag att kvinnor som brukar substanser blir 

allt fler vilket föranleder behovet av tydligare kunskap för hur man ska bemöta och 

behandla dessa (Fang et al., 2014). Tidigare har forskningen i större utsträckning lagt fokus 

på männen med samma problematik vilket gjort att kvinnorna på annat sätt negligerats 

(Wilke, 1994). Detta gör att nyttoaspekten med forskning på berört område blir desto 

centralare (Helgesson, 2015). Denna aspekt är i sin tur fundamental när det kommer till 

god forskningsed och nära förknippad med frågor om skada där en avvägning hela tiden 

måste göras (Vetenskapsrådet, 2017).  

Kvinnor som brukar substanser är en heterogen grupp dock beskrivs de återkommande i 

forskningen istället som en homogen grupp. Detta är i sig problematiskt då heterogeniteten 

måste erkännas för att inte riskera att reproducera föreställningar som verkar förtryckande, 

framförallt relaterade till kön och problematik (Herz & Johansson, 2012a) Dessa 

ställningstaganden har genomsyrat processens gång och även om vi erkänner och ser till de 

olika intersektionernas makt och inverkan har studien ändå kommit att reduceras till 

kvinnor som homogen grupp även för vår del. Detta till följd av de resursbegränsningar 

som finns till förfogande såväl som till hur litteraturen framställs (Helgesson, 2015). Det 

har således gjorts en avvägning mellan nytta och skada där slutsatsen kommit att bli att 

nyttan för kunskap om kvinnligt substansanvändande är väsentlig och att skillnader inom 

gruppen är en fråga för framtida forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Denna 

sammanställning av etablerad litteratur syftar till att öka förståelsen för det kvinnliga 

substansanvändandet för att därefter, i framtida forskning, inkludera även frågor avseende 

skillnader inom gruppen. 
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Som ett resultat av den forskningsdesign aktuell studie har blir frågor om hur man ska 

förhålla sig till deltagare inte lika väsentliga som hur man ska förhålla sig till 

forskarsamhället. Detta då materialet som ligger till grund för studien redan är publicerad 

och har egna skribenter. Genom att de är publicerade och vetenskapligt granskade har en 

rannsakan av etiska överväganden redan genomförts (Vetenskapsrådet, 2017). Till följd av 

detta ligger ansvaret därför i större utsträckning på att referera och citera enligt god 

forskningsed och därmed etiskt överväga användandet av annans forskning (Helgesson, 

2015). 

Data som inhämtas till forskning görs av människor om människor vilket gör att forskaren 

måste rannsaka sig själv och sina värderingar då dessa kan färga och påverka resultat och 

slutsatser. Som socionomstudent är man till viss del färgad av det som framkommit under 

utbildningens gång men några närmare personliga erfarenheter kring problematiken finns 

inte hos oss författare. Intresset har istället växt fram till följd av den information som 

erhållits under utbildningens gång som gjort att frågor avseende kvinnor och 

substansanvändande inte tagits upp i den mån som önskats vilket gjort valet för denna 

uppsats självklar. Det är ytterligare en anledning till nyttoaspekten som anses föreligga när 

det kommer till framtida forskning på området, det är relativt osynliggjort i en bredare 

samhällskontext (Vetenskapsrådet, 2017).  

3.9 Metodproblem 

En begränsning i föreliggande studie är tidsramen då detta har begränsat insamlandet av 

det material som ligger till grund för studien. Ytterligare tid för studien skulle bidragit till 

mer insamlad data och bredare kunskap på området. Tiden har även begränsat oss i den 

form att det inte varit möjligt att inkludera fler teoretiska perspektiv.  

Kvinnor är som i tidigare presenterats inte en homogen grupp men som ett resultat av tiden 

vi haft till vårt förfogande har kvinnorna ändå kommit att reduceras till en sådan grupp och 

detta då vi inte haft möjlighet att beakta intersektioner i den utsträckning som vi egentligen 

velat. Artiklar som fokuserat på detta har dock ändå inkluderats och det har bland annat 

framkommit att kvinnor i minoritetsgrupper har andra förutsättningar och normer som styr 

dem än de som istället i större utsträckning återfinns i majoritetsbefolkningen likadana 

resultat återfinns bland materialet som även undersökt religiösa/spirituella samt sexuella 

identiteter. Riskfaktorer för vissa kvinnor kan därför verka skyddande för andra med 

anledning av detta bör framtida forskning se till olika intersektioner för att få en rättvis och 
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nyanserad bild och se förbi mer normativa antaganden (Eliason, Burke, van Olphen & 

Howell, 2011; Nguyen & Belgrave, 2011; Otiniano Verissimo, Gee, Ford & Iguchi, 2014). 

Ytterligare en begränsning för studien är att vi valt att förena narkotika såväl som alkohol 

till substanser. Den aktuella forskningen på området har till största del valt att separera 

dessa då olika substanser påverkar människor olika, biologiskt, psykologiskt samt socialt. 

Alkohol är mer socialt accepterat i den undersökta kontexten och troligtvis som ett resultat 

av att det är legaliserat på ett annat sätt än vad narkotika är. Vi har dock inte kunnat göra 

denna skildring till följd av tidsbegränsning men vi är medvetna om detta. 

Forskningen som ligger till grund för denna studie är nyanserad vilket medfört både 

begränsningar men också möjligheter. De varierande fokuset som intagits i materialet har 

medfört svårigheter med att sammanställa forskningen och veta vilka element som är 

centrala för att förstå substansbrukande kvinnor och barriärerna de kan möta. 

Avslutningsvis har det även varit svårt att veta vilka faktorer som krävs för att få en så 

effektiv behandling som möjligt för målgruppen.  

Urvalet som gjorts av artiklar har också gett oss en nyanserad bild av fenomenet såväl som 

en bredare förståelse, att det är komplext och att kvinnor möter olika slags barriärer när det 

kommer till att tillhandahålla stöd för sin substansanvändning. Sammanfattningsvis kan det 

vara intressant att framtida forskning fokuserar på hur respektive substans påverkar 

undersökta parametrar såväl som att beakta olika intersektioner och förklaringsmodeller. 

Detta i sin tur för att få fördjupad förståelse av dessa kvinnors utsatthet och därmed på 

bästa sätt kunna bistå de med effektiva interventioner utifrån dessa komplexa värden. 

3.9.1 Ansvarsfördelning av sampublicering  

Arbetsfördelningen i studien har varit jämlik där respektive person lagt ner lika mycket tid 

och energi. Till största del, åtminstone när det gäller själva skrivandet i uppsatsen, har 

arbetet skett i nära kontakt. Detta då vi velat att en skrev allt i uppsatsen så språkbruket var 

likartat. Trots detta delades ändå texten upp i olika delar som respektive person satte sig in 

i, framförallt avseende metod, bakgrund och tidigare forskning. Louise hade det 

huvudsakliga ansvaret för bakgrund, metodproblem och teoretiska perspektiv och Sara 

tidigare forskning och metodavsnittet. När båda funnit information att skriva under 

respektive rubrik satte sig båda ner och skrev texten. Förarbetet delades således upp mellan 

båda och därefter skrev vi gemensamt underlaget för själva studien.  
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När det istället kom till att finna material till studien delades databaserna upp och varje 

person kom att ansvara för specifika sådana och detta under hela processens gång. Till en 

början var dock inte arbetet uppdelad, det vill säga i den inledande sökningen. 

Anledningen till detta handlade om att båda skulle få en överblick på området och på så vis 

kunna formulera forskningsfrågan såväl som för att finna söksträngar till kommande 

underlag. Gemensamma inklusions respektive exklusionskriterium ställdes även de upp för 

att tydliggöra vilken typ av material som skulle kunna ingå i studien.  

När 35 artiklar därefter inkluderats var det dags att syntetisera och analysera materialet. 

Detta gjordes även det tillsammans för att se om den data som inhämtats var användbar för 

studien och för att båda skulle vara med på att de tolkningar som gjordes var korrekta. Hela 

tiden bollades det idéer för hur vi skulle hantera och bearbeta materialet. Processen har till 

stor del utgått från gemensamma reflektioner och respektive person är väl insatt i vad som 

presenteras i studien samt hur och varför det presenterats som det gjort. Avslutningsvis 

gäller även det för diskussionen som till största del utgår från sådana reflektioner som 

uppkommit under hela studiens gång.  

  



23 
 

4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten för översikten att presenteras. Detta kommer till en början 

göras genom en syntetisering där en sammanfattning av använda artiklar kommer mynna ut 

i tre teman; behandling, barriärer samt sociala konstruktioner och könsnormer. Dessa tre 

teman kommer därefter att noggrannare analyseras utifrån överensstämmelser, 

motsägelser, likheter och olikheter. Tabeller till underlag för syntetisering och analys 

återfinns i separata bilagor.  

4.1 Syntetisering 

Materialet som ligger till grund för syntetiseringen är 35 artiklar som inhämtats från 

databaserna ERIC, PsycINFO, psycARTICLES, Sociological Abstracts och Social 

Services Abstracts. Det som framkommer av artiklarna är att de i huvudsak är publicerade i 

USA. Av de 35 artiklarna är 15 publicerade i USA och resterande i Europa (nio England, 

fyra Nederländerna, tre Finland, två Tyskland, en Sverige och en Irland). Detta innebär att 

det huvudsakliga materialet publicerats inom Europa även om USA tillhör majoriteten av 

enskilda länder. Utformningen på forskningen utgörs till största del av kvantitativ data då 

26 artiklar är av sådan karaktär. När det kommer till kvalitativt material är antalet istället 

sju och slutligen återfinns två mixade artiklar i underlaget. Syntetiseringen återfinns även i 

bilaga, se bilaga två.  

När nu allmän information om underlaget presenterats är det dags att närmare framföra vad 

som framkommer i inhämtad data utifrån syfte, metod och resultat samt slutsatser. I början 

av resultatsavsnittet poängterades det att syntetiseringen såväl som analysen kommer utgå 

från något av temana behandling, barriärer och sociala konstruktioner. I vissa fall handlar 

artiklarna om fler än ett tema men det är det huvudsakliga temat som kommer presenteras 

under respektive rubrik. 

4.1.1 Behandling 

Inom detta tema kommer artiklar som beskriver behandling på olika sätt att tas upp och 

detta främst utifrån könsskillnader, specifika utfall för varierande behandlingstyper, 

skillnader inom gruppen kvinnor, samt även behandlingar med fokus på samexisterande 

substansbruk och psykisk ohälsa.  

I studien undersöker Lewis, Hoffman och Nixon (2014) könsskillnader i ett heterogent 

exempel av behandlingssökande substansberoende utifrån olika parametrar i norra Florida. 

Resultaten av studien visar att det finns stora variationer inom populationen avseende deras 
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substansanvändande utifrån kroniskhet, förekomst, intellektuell förmåga och psykisk hälsa. 

Detta till trots ses prevention vara centralt och detta specifikt när det kommer till kvinnor. 

Anledningen som ges till detta handlar om möjligheterna till att reducera 

substansrelaterade konsekvenser hos kvinnorna, man ser det som mer kritiskt för de och 

detta då utrymmet när det kommer till behandling och interventioner är sämre för 

kvinnorna än för männen (Lewis et al., 2014). 

I artikeln undersöker Sugarman et al. (2016) i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

utfallet av två gruppbehandlingsformer, Women’s recovery group (WRG) och Group drug 

Counceling (GDC) där den förstnämnde är riktad enbart till kvinnor och den andre för båda 

könen. Man ville med studien stärka resultaten från tidigare forskning avseende den 

enkönade gruppens förmåga att bidra med förbättrat stöd åt kvinnliga substansbrukare. 

Resultaten visar att gruppbehandling är en bra behandlingsmetod för kvinnor och detta 

särskilt som ett resultat av det stöd som dessa grupper kan generera. Skillnaden mellan 

grupper uppnådde ingen statistisk signifikans dock kunde man urskilja att kvinnor i WRG 

gruppen upplevde bättre stöd när det kom till delade erfarenheter, strategier och ökad 

komfort (Sugarman et al., 2016) 

Precis som Sugarman et al. (2016) undersökte Cummings, Gallop & Greenfield (2010) 

skillnaden mellan behandlingsgrupperna WRG och GDC men i detta fall genom att 

undersöka självskattningen avseende att hantera hög-risk situationer och om detta påverkar 

utfallet av behandling. Resultaten av studien visar att det i den mer traditionella 

behandlingsgruppen GDC finns stöd från tidigare forskning om att en hög skattning i att 

hantera hög- risksituationer i början av behandling medför minskad risk för återfall efter 

avslutad behandling, även efter en längre tid. Kvinnor i WRG gruppen visade att kvinnor 

med lägre skattning klarade sig bättre än individer med samma skattning i 

jämförelsegruppen. Detta stärker evidensen för att WRG grupper fungerar och bidrar till 

ökad bekvämlighet och kommunikation för substansbrukande kvinnor som mer 

traditionella mixade behandlingsgrupper inte kan (Cummings et al., 2010) 

Greenfield et al. (2014) undersöker precis som Cummings et al. (2010) och Sugarman et al. 

(2016) WRG och GDC som behandlingsform. Syftet handlade om att undersöka 

effektiviteten av WRG i kontrast till GDC avseende att reducera substanser. Resultaten 

visar att brukandet av substanser reducerades oberoende av vilken grupp som undersöktes, 

både under behandling såväl som vid uppföljning efter sex månader. Detta gör att 
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resultaten för respektive grupp är likartade och att man avseende resultat kan jämföra de 

båda behandlingsgrupperna, ingen är signifikant bättre än den andre. Trots det 

framkommer resultat av studien att användandet av kvinnogrupper kan vara hjälpsamt då 

de lättare kan diskutera känsliga ämnen, därmed kan dessa kvinnogrupper vara hjälpsamma 

i olika kliniska sammanhang och för kvinnor med varierande problematik (Greenfield et 

al., 2014). 

I studien av Choi, Adams, Morse & MacMaster (2015) undersöks data från tre privata 

anordningar som erbjuder behandling som integrerar både psykisk ohälsa och 

substansanvändning. Syftet med studien handlar om att undersöka vilka könsskillnader det 

finns avseende behållningen av nykterhet för individer som brukar substanser och har 

psykisk ohälsa vilka deltar i privat behandling. Resultaten beskriver signifikanta skillnader 

mellan könen. Det framkommer att kvinnor i högre utsträckning stannar i behandling än 

män men att deras tillstånd när de kommer till behandling är svårare än männens. Detta 

både när det kommer till sociala, medicinska och psykiatriska aspekter. Resultaten visar 

mönster för hur man stannar i behandling, dock kan det se annorlunda ut i kontexter som 

inte är privata. Oavsett bidrar detta till evidens för frågor avseende kön och behandling 

som kan verka främjande för kommande interventioner och visar bland annat på att längre 

vistelse för kvinnor visar bättre resultat vid uppföljning (Choi et al., 2015). 

Lewis (2014) tar även upp behandling och detta genom att intervjua personer inskrivna för 

sin substansanvändning och syftet i denna handlar om att undersöka könsskillnaderna i ett 

heterogent urval av sökande individer med problematiskt substansanvändande. Resultaten 

visar att kvinnor insjuknade fortare än männen vilket föranledde att de kom snabbare till 

behandling än männen, trots att de i mindre utsträckning beskrev substansrelaterade 

problem. Deras sjukdomsprocess, eller progression var därmed snabbare. Kvinnorna 

rapporterade även i högre utsträckning substansbrukande föräldrar. Slutsatserna som dras 

av detta är att man omsorgsfullt måste se till urval och specifika utfallsvariabler när man 

tolkar könsskillnader då dessa kan variera beroende av kontext (Lewis, 2014). 

Greenfield, Cummings, Kuper, Wigderson och Koro-Ljungberg (2013) gör även de 

jämförelser mellan behandlingsgrupperna WRG och GDC, dock är detta en kvalitativ 

studie tvärtemot de tidigare kvantitativt utformade. Efter intervjuer med deltagare från 

båda grupperna visar resultaten att kvinnorna i WRG gruppen oftare rapporterade känslor 

avseende trygghet, närhet, empati och äkthet. De beskrev även att de i större utsträckning 
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kunde använda hela sig själva och fick sina behovs tillgodosedda. Resultaten visar alltså att 

gruppsammansättningen möjliggjorde för kvinnorna att diskutera könsrelaterade teman 

stöttande för deras tillfrisknande vilket i längden kan medföra bättre utfallsresultat av 

behandling (Greenfield et al., 2013).  

Fernández-Montalvo, López-Goñi, Azanza, Arteaga och Cacho (2017) tar upp och 

beskriver behandling utifrån syftet att undersöka könsskillnader i behandlingsprocessen 

med substansberoende individer. Resultatet i denna studie visar att kvinnor generellt sett 

hade svårare beroendeprofil än män och att de oftare avbröt behandlingen. Att beakta dessa 

avhopp är centralt i processen då det kan påverka möjligheterna till tillfrisknande och öka 

risken för återfall. Denna korrelation görs även till att män tidigare söker hjälp för sin 

problematik än kvinnor som på så vis kan vara i svårare tillstånd. Detta visar 

avslutningsvis på att specifika strategier måste utformas för att göra behandling mer 

tillgängligt för kvinnor då det finns skillnader mellan könen som är ofrånkomliga och som 

i större utsträckning måste utforskas (Fernández-Montalvo et al., 2017). 

Storbjörk (2011) undersökte i studien utifrån ett representativt urval i Stockholmsområdet 

behandlingsformer och erbjuden vård till substansbrukande individer. För att kunna 

besvara syftet som handlade om att diskutera och analysera likheter och skillnader 

avseende substansanvändande och behandling bland könen i termer av erfarenheter, 

konsumtion/problem situation och livsrelaterade problem ställdes könsstereotypiska 

hypoteser upp. Resultaten visar att erfarenheter avseende behandling skiljer sig åt mellan 

könen. Kvinnor hade i större utsträckning än män kontakt med instanser för sin psykiska 

hälsa och använde mer receptbelagda mediciner. Inga signifikanta skillnader återfanns 

dock när det kom till brukandets allvarlighetsgrad. Kvinnor rapporterade mer problem 

relaterade till familj, socialt liv och hälsa och män svårigheter med ekonomi och 

kriminalitet. Studien visar inte på större skillnader när det kommer till brukande, men 

skillnader återfinns istället när det kommer till olika sociala förhållanden. Avslutningsvis 

kan det ökade fokuset på den kvinnliga problematiken medföra att männen hamnar i 

skymundan till följd av att de på ett annat sätt exponeras socialt, det vill säga att den ökade 

uppmärksamheten gentemot kvinnor kan göra att män och deras behov på ett annat sätt 

negligerats (Storbjörk, 2011).  

Thurang, Fagerberg, Palmstierna och Tops (2010) använde ett annorlunda angreppssätt för 

att studera behandling och detta utifrån ett kvalitativt sådant. Man vill i studien belysa 
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vikten av att tillhandahålla formell vård för kvinnor som brukar substanser, och detta som 

det beskrivs av kvinnorna själva. Resultaten avslöjar att kvinnorna som mottagit formell 

vård erfarit att relationen mellan vårdgivare och de själva uppfattats som en gemensam 

förändring, genom stödet de mottagit har de på ett annat sätt motiverats till att förändras 

och bli nyktra. De uppger sig ha blivit bemötta respektfullt vilket gjort att de stannat kvar 

inom behandlingen trots de svårigheter sjukdomen kan innebära. Regelbundna möten har 

medfört att kvinnorna fått mer strukturer i sina liv och genom relationen har de vågat prata 

om sitt lidande som ökat deras involvering i den egna vårdprocessen (Thurang et al., 

2010). 

Yeom (2011) undersöker i sin studie individer som efter genomförd behandling godkänt 

till deltagande även i ett efterbehandlingsprogram. Syftet med detta handlar om att man vill 

studera hur effektiva nuvarande program med mixade könsgrupper är för personer och 

detta görs med hjälp av Addiction Severity Index (ASI) och Time Line Follow Back 

(TLFB), faktorer som inkluderats för dessa utfall och avslutningen hur nuvarande system 

bemöter män och kvinnors olika behov. Resultaten visar att kvinnor i 

efterbehandlingsprogrammet hade flera ekonomiska, sociala och psykologiska bördor än 

männen och var i större behov av stöd och vård för sin problematik. När det kom till 

substansanvändning, medicinsk behandling och social status var dock resultaten likartade 

mellan könen.  Sammantaget kan man alltså urskilja att kvinnorna var i sämre tillstånd än 

männen på majoriteten av undersökta variabler (Yeom, 2011).  

Rash och Petry (2015) undersöker i sin studie behandlingarna Contingeney Management 

(CM) och standardbehandling på ett urval substansbrukande individer. Forskarna hade en 

hypotes om att kvinnor och män skulle ha olika förutsättningar innan påbörjad behandling 

men att de skulle svara likartat på behandlingen, alternativt att kvinnor skulle uppnå bättre 

resultat. Anledningen till detta har i sin tur att göra med att CM visat goda resultat på 

psykiatriska symptom som kvinnor i högre grad rapporterat och i svårare 

allvarlighetsgrader. Resultaten beskriver skillnader mellan könen där kvinnor oftare 

rapporterar mer problemområden när det kommer till familj, sociala relationer och 

samsjuklighet och män mer svårigheter med längre konsumtion. De svarade generellt sätt 

lika bra på behandlingen, men CM visar generellt bättre utfallsmått än standardbehandling 

både när det kom till män såväl som kvinnor (Rash & Petry, 2015).  
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Forskarna Al-Otaiba, Epstein, McCrady och Cook (2012) delade in deltagarna i två 

randomiserade kliniska grupper av kognitiv-beteendemässiga behandlingar för 

substansberoende kvinnor, Alkoholkognititv par-beteendeterapi (ABCT) eller individuell 

kognitiv beteendeterapi (ABIT). Syftet med studien handlar om att identifiera specifika 

kännetecknen och egenskaper hos kvinnor utifrån olika åldrar som kan forma passande 

interventioner utifrån livsvillkor och behov. De äldre kvinnorna som deltog svarade bättre 

på behandlingen än yngre och de uppvisade färre psykiatriska sjukdomar än resterande 

kvinnor. När det istället kom till de yngre kvinnorna hade dessa mindre sociala nätverk, 

mer psykiska sjukdomar, avbröt i större utsträckning behandling och var mer impulsiva. 

De yngre kvinnorna kände inte samma behov att passa in i de normer som finns som de 

äldre kvinnorna gjorde. Detta belyser vikten av att inkludera åldersfaktorer i beaktandet av 

risk och skyddsfaktorer när det kommer till kvinnligt substansanvändande (Al-Otaiba et 

al., 2012). En slutsats som kan dras av detta är att normanpassning kan gynna kvinnors 

tillfrisknande för substansbruk. 

Holzhauer och Gamble (2017) utgår i sin studie från individer som är deltagande i ett 

behandlingsprogram för personer med kombinerade substansbruk och relaterade sjukdomar 

vilka delades in i två grupper, där ena mottog interpersonell psykoterapi och andra vanlig 

vård för substansbrukande kvinnor. Syftet i studien är utformat utifrån en hypotes som 

handlar om ifall förbättrad känsloreglering kan medföra bättre behandlingsresultat för 

kvinnor som brukar substanser och som samtidigt har psykiska funktionsnedsättningar. I 

detta fall undersöktes PTSD och depression. Resultaten visar att ökad känslighetsreglering 

medförde mindre depressiva symtom såväl som minskad substansanvändning. Detta fynd 

är värdefullt som ett resultat av att mer än hälften av individerna som deltog i studien 

uppvisade denna samsjuklighet. Kvinnor som har svårt att kontrollera sina känslor har 

svårare att kontrollera sitt bruk som medför att förbättrad reglering kan medföra till 

förbättrad nykterhet. Denna kunskap är betydelsefull för forskningen och i formulerandet 

av lämpliga behandlingar riktade till kvinnor (Holzhauer & Gamble, 2017). 

Även Collins och Elefteriades (2012) fokuserar i sin studie på behandling och 

substansanvändning och den är kvalitativt utformad. Studien utgår från att man vill 

undersöka klienternas egna uppfattningar av behandling och därmed utvärdera formen av 

mottagen behandling. Resultaten beskriver att kvinnor i studien anser det särskilt viktigt att 

bygga upp goda familjeband då stöd från familjen anses som en viktig komponent för att 

förbli nykter. De ville även att behandlingen skulle involvera individuell terapi, nyktra 
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aktiviteter för gemenskap, kvinnogrupper och att få prata om återfallsprocessen. De 

sammantagna slutsatserna som dras handlar om att sociala nätverk ses som centrala i att 

bibehålla nykterhet för kvinnorna i studien (Collins & Elefteriades, 2012).  

När det kommer till behandling kan vi således se att 15 av våra 35 utvalda artiklar i 

huvudsak rörde behandling. Alla beskriver dock inte renodlat behandling utan även 

väsentlig kunskap om bemötande, barriärer och tillgänglighet tas även de upp som närmare 

kommer diskuteras i analysen. Majoriteten av artiklarna gjorde åtskillnad mellan könen för 

att visa på könsskillnader som återfinns, men många handlade även om jämförelser 

avseende utfall av olika behandlingar. Det fanns även vissa artiklar som jämförde 

skillnader inom gruppen bland annat när det kom till ålder. Utformningen på forskningen 

var till största del kvantitativ, dock kom tre kvalitativa artiklar av de sammanlagda 15 att 

lägga grunden för temat om behandling.  

4.1.2 Barriärer 

När det istället kommer till artiklar som behandlar barriärer kommer detta göras utifrån 

faktorer som avser diskriminering, attityder och tillgänglighet. Flertalet av artiklarna som 

används inom detta tema skulle säkerligen även lämpa sig i temat om behandling men då 

fokuset inte ligger på behandlingen i sig utan på faktorer kopplade till just barriärer, som 

ofta är nära sammankopplade, blir det denna avgränsning som görs i aktuell uppsats. I 

denna uppsats har avslutningsvis barriärer kommit att avgränsas till att handla om hinder 

som gör det svårare för substansbrukande kvinnor att motta behandling.   

Sallaup, Vaaler, Iversen och Guzey (2016) undersökte i sin studie könsskillnader i 

substansanvändande utifrån möjliga interaktioner mellan kön och kliniska/sociala faktorer 

associerade med dessa fenomen. Detta görs inom en behandlingskontext men det är inte 

utfallet av behandlingen i sig som fokuset ligger på vilket gör att studien istället ligger 

under detta tema. Resultaten av studien beskriver en manlig överrepresentation i alla 

mätningar som görs när det kommer till substansanvändande vilket förklaras genom 

barriärer och sociala föreställningar för kvinnor där dessa i större utsträckning än män 

söker hjälp för sin psykiska ohälsa snarare än för substansanvändandet i sig. Detta 

förklaras alltså vara en anledning till att män är överrepresenterade och att det är därför de 

oftare diagnosticeras för sitt brukande (Sallaup et al., 2016).  

Carliner, Sarvet, Gordon och Hasin (2017) ville vidga forskningen på området som avser 

könsdiskriminering och substansanvändning och detta gjordes genom att även inkludera 
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utbildningsnivå. Syftet handlar således om att undersöka relationen mellan 

könsdiskriminering, substansanvändning och utbildningsnivå. Resultaten av studien visar 

att diskriminering medför en ökad risk för utvecklandet av ett substansanvändande och att 

kvinnor, till följd av den potentiella risk som diskriminering innebär, borde få tillgång till 

verktyg. Kvinnor löper större risk än män att utsättas för diskriminering och av denna 

anledning ser man behovet av särskilt tillhandahålla kvinnorna sådana verktyg. Man kunde 

även finna en trevägsinteraktion mellan könsdiskriminering, substansanvändning och 

utbildningsnivå som handlade om att kvinnor med en lägre utbildningsnivå än gymnasial 

löpte större risk för substansbrukande. Personer med lägre utbildningsnivå löper alltså 

större risk för att möta diskriminering och detta leder till ytterligare påtryckningar på redan 

utsatta personer, både på individnivå såväl som på strukturell nivå och utsattheten bres 

därför på för dessa individer (Carliner et al., 2017).  

Khan et al. (2013) undersökte könsskillnader avseende substansbrukande utifrån 

demografiska och kliniska skillnader såväl som skillnader när det kommer till behandling 

och riskfaktorer. Utifrån dessa undersökta faktorer kan man i resultatet urskilja flertalet 

könsskillnader. Man ser bland annat att kvinnor i större utsträckning riskerar att drabbas av 

externa sjukdomar än män såväl som andra risker med sitt brukande. När det istället 

kommer till kliniska faktorer var de likartade mellan könen, dock var behandling även det 

mindre förekommande bland kvinnorna. Anledningen som ges till detta har att göra med 

den stämpel som brukande kvinnor riskerar att få till följd av sitt substansanvändande 

vilket gör att de inte söker hjälp såväl som att de riskerar att utsättas för diskriminering av 

andra slag (Khan et al., 2013).  

Montanari et al. (2011) använder olika länders data utifrån fem epistemologiska 

indikationer som underlag till sin studie och som handlar om förekomsten och 

substansanvändningen i den generella populationen, problematiskt substansanvändande, 

krav om behandling, dödsfall relaterade till fenomenet och infektioner/sjukdomar som 

härrör av brukandet. Syftet handlar om att beskriva mönstren av könsfördelning, generellt 

såväl som genom primärt problematiskt brukande. Resultaten visar en manlig 

överrepresentation och att kvinnor har sämre tillgång till behandling vilket gör att ett 

sådant antagande, för att öka andelen kvinnor inom substansbehandlande program, 

tydliggörs. Man menar att en bedömning för hur behandling ser ut måste göras och därefter 

formulera program bättre lämpade för kvinnor och detta för att öka tillgängligheten 

(Montanari et al., 2011).  
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Verissimo och Grella (2017) fokuserar i sin studie på att undersöka barriärer för 

hjälpsökande med substansrelaterade problem med ett fokus på interaktionen mellan kön 

och ras/etnicitet. Detta görs genom att undersöka anledningar till att människor inte söker 

hjälp för sina substansrelaterade problem. Resultaten visar att majoriteten av de som brukar 

substanser upplevde attitydrelaterade barriärer. Jämförelsen mellan etnicitet och kön 

avslöjar komplexa resultat men oavsett bakgrund kom kvinnor att rapportera mer barriärer 

kopplade till attityder än männen. Slutsatsen av detta blir att interventioner skräddarsydda 

för att öka tillgängligheten avseende stöd för substansanvändare måste beakta barriärer 

kopplade till strukturer och attityder. Detta genom variationerna som återfinns inom såväl 

som mellan grupper (Verissimo & Grella, 2017).  

Small, Curran och Booth (2010) undersökte barriärer och behovet av behandling för ett 

urval av kvinnor med ett risk-substansanvändande från tätort och storstad. Resultaten 

beskriver könsskillnader mellan att mötas av barriärer och behandling. Kvinnor skilde sig 

från männen när det kom till aspekter avseende ekonomi, tillgänglighet, accepterbarhet och 

socialt stöd. Där de kvinnligas möjligheter var mer begränsade. Kvinnorna uppvisade även 

värre sjukdomsallvarlighet och mer förekomst av samsjuklighet. Även inom gruppen 

kvinnor återfanns skillnader som handlade om att kvinnor från tätorten var mer begränsade 

än de från storstaden (Small et al., 2010).  

Otiniano Verissimo et al. (2014) skiljer sig lite från majoriteten av utvalda artiklar då 

forskarna här istället valt att använda sig av ett mixat angreppssätt som undersökte 

sambandet mellan diskriminering och substansanvändning bland människor med latinsk 

bakgrund och hur detta skiljer sig mellan könen samt typ av diskriminering. En hypotes 

som ställts upp handlar om att diskriminering ökar risken för substansanvändning. 

Resultaten som framkommer av studien är att män rapporterade mer användning av 

substanser än kvinnor och så även när det handlar om diskriminering. Kvinnor rapporterar 

dock sådan diskriminering i större utsträckning kopplat till kön. Detta till trots visar 

resultaten ändå på en överensstämmelse med uppställd hypotes, det vill säga att risken för 

substansanvändning ökar vid diskriminering (Otiniano Verissimo et al., 2014).  

Lowinger (2012) undersökte i en studie studenternas egna uppfattningar om 

substansproblematik och motstånd till att söka psykologisk hjälp för detta. Resultaten visar 

att kvinnor anser substansproblematik som något allvarligare än männen och att de är mer 
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villiga att söka hjälp. Det beskrivs även att kvinnor lättare kan se konsekvenserna av ett 

substansanvändande kopplat till vardagen, arbete och utbildning (Lowinger, 2012). 

I ovan presenterat tema kan vi återfinna varierande typer av material men huvudsakligen 

kvantitativ data, dock även en mixad studie. Detta gör att underlaget för temat uppgår i åtta 

artiklar. Materialet tar i huvudsak upp barriärer som påverkar individers benägenhet till att 

söka hjälp för sitt substansanvändande och detta kopplat till främst attityder och 

tillgänglighet som även framkommer i början av temaavsnittet.  

4.1.3 Sociala konstruktioner och normer  

Det tredje och sista temat som vi funnit i materialet handlar om sociala konstruktioner och 

normer. Anledningen till att vi valt att benämna det så handlar om att det involverar och 

ringar in flertalet aspekter som återkommande uppmärksammas. Det handlar i huvudsak 

om könsmönster och substansnormer men innefattar även konsekvenser som vi ser är nära 

korrelerat med dessa sociala konstruktioner.  

Bogren (2011) har genom ett kvalitativt angreppssätt undersökt könskategoriseringar i 

svenska nyhetstidningar och analyserar hur denna kategorisering bidrar till att göra samt 

omintetgöra kön. Resultaten av denna diskursivt analytiska studie visar att det finns tydliga 

likheter mellan hur tidningar och beslutsfattare beskriver problem relaterade till kön och 

substansanvändande. Detta exemplifieras återkommande genom att tidningarna 

reproducerar associationer kopplade till kön och på så vis utövar normativ kontroll för de 

som inte rör sig inom dessa ramar. Slutsatserna som framkommer av analysen är att man 

inte ska förminska konsekvenserna ett substansbrukande kan innebära, dock ska man inte 

förenkla dessa förklaringar till binära könskategoriseringar (Bogren, 2011).   

Forskarna de Visser och McDonell (2012) har utfört en mixad studie som integrerar 

kvantitativ såväl som kvalitativ data till underlag för sin studie. Detta görs genom att 

deltagarna till en början får fylla i en enkät och ur detta urval väljs sedan några ut för en 

djupare intervju. Man ville med detta besvara syftet som handlar om könsstandarder och 

substanser. Resultaten beskriver oroligheter avseende att bibehålla åtråvärda könsmönster 

och att detta påverkar substansanvändandet, främst bland unga kvinnor. Generellt sett 

framkom det att substansanvändande ses som maskulint och inget som är lämpligt för 

kvinnor (de Visser & McDonell, 2012).  

Clarke, Kim, White, Jiao och Mun (2013) hade som syfte att studera både ras och 

könsskillnader kopplade till negativa konsekvenser till följd av substansanvändning.  
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Resultaten av studien visar att det inte fanns skillnader avseende konsekvenser när det kom 

till etnicitet, dock återfanns det istället skillnader när det kom till kön. Kvinnor 

rapporterade mer konsekvenser än männen avseende substansanvändning, framförallt 

personliga sådana som att inte ta det förväntade ansvar de hade eller självskadebeteende. 

Det sammantagna slutsatserna som dras av detta, trots att man inte fann någon egentlig 

trevägsinteraktion, är att prevention och interventionsförsök bör rikta sig mot olika grupper 

med potentiella specifika behov. Detta mot bland annat kvinnor som ett resultat av deras 

ökade sårbarhet för konsekvenser, fysiska såväl som sociala (Clarke et al., 2013).  

Cunningham (2012) är en kvalitativ studie som söker efter att få ta del av både män och 

kvinnors erfarenheter av substansanvändande och tillfrisknande. Detta gjordes utifrån 

intervjuer där deltagarna fick frågor avseende ovan nämnda faktorer. Resultaten visar att 

sociala förväntningar på substansanvändande till stor del var en ingång till ett 

problematiskt användande, inte minst som ett resultat av deras inneboende paradoxer och 

motsägande praxis. Primära barriärer som återfanns när det kom till ett erkännande av 

problematiskt användande kunde kopplas till socialiserade normer och könsbaserad skam 

(Cunningham, 2012).  

Även von Greiff och Skogens (2017) har utfört en kvalitativ studie som syftade till att 

analysera och jämföra positiva processer om förändring hos kvinnor och män behandlade 

för substansanvändning. För att få information om detta användes intervjuer och resultaten 

visar flera saker. För det första går det att utläsa en större sårbarhet bland de kvinnliga 

klienterna som en konsekvens av bland annat sämre psykisk hälsa, sämre stöttande 

föräldrar som ofta själva hade problematiken. När det kommer till sociala relationer 

beskriver kvinnor professionella samtidigt som män istället tar upp vänner vilket indikerar 

på en ensamhet som även rapporteras när det kommer till själva substansanvändandet. 

Kvinnor beskrivs således ha mindre sociala nätverk än män vilket tydliggörs både när det 

kommer till hur de brukar såväl som socialt i mer generella sammanhang (von Greiff & 

Skogens, 2017).  

I en studie har Eliason et al. (2011) haft som syfte till att undersöka relationen mellan kön, 

sexuell identitet, religiös/spirituell identitet och substansanvändning. Detta gjordes genom 

en enkät vid en kommunal skola med en stor etnisk mångfald av studenter. Resultaten visar 

en trevägsinteraktion mellan de undersökta parametrarna där religiös/spirituell identitet till 

viss del verkar som skyddsfaktor åtminstone för kvinnor som inte benämnde sig 
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heterosexuella. För män återfanns inte detta skydd när det kom till brukandet av 

substanser. De som i sin sexuella identitet förklarade sig som icke binära och LGB var de 

som brukade mest substanser och hade flest riskbeteenden. LGB personer rapporterade 

även mest substansanvändning inom familjen. Dessa två grupper var även de som det 

senaste året ökat sin användning mest samt haft längst historik med sådant bruk.  Resultatet 

visar även att kvinnor med en sexuell identitet annan än hetero brukade mer substanser 

samt var i mindre utsträckning religiösa. I den sammantagna populationen var dock 

majoriteten ateister även om många homosexuella respektive icke binära ägnade sig åt 

andliga och hälsofrämjande aktiviteter. Dessa resultat är komplexa men ger ny information 

om individer som inte benämner sig heterosexuella och indikerar på att mer forskning 

måste göras på området avseende substansanvändning (Eliason et al., 2011).  

Samuelsson (2015) har utfört en kvalitativ studie som undersöker hur gränserna inom 

missbruksbehandling görs av praktikerna när det kommer till konstruktioner av 

substansanvändning och behandlingsbehov utifrån kön. Resultaten visar att män och 

kvinnor konstrueras olika både psykologiskt, socialt och biologiskt. Substansanvändandet 

bland kvinnor beskrevs som mer gömt och skamfullt samtidigt som det kopplades till 

depression och psykologiska faktorer, de kunde hålla en bättre fasad utåt till följd av detta 

och skammen sågs kopplad till det förväntade ansvaret för familj. Männen beskrevs istället 

som våldsamma och utåtagerande. De ansågs även vara mer exponerade socialt till följd av 

ökad sårbarhet som ett resultat av ett substansanvändande inte går ihop med bilden som 

kvinna. Slutsatserna som dras av detta hör nära samman till hur man ser och uppfattar 

frågor om maskulinitet och femininitet (Samuelsson, 2015).   

Simonen (2013) antar ett kvalitativt angreppssätt för att undersöka bilden som finns om 

substansbrukande kvinnor i olika åldrar från varierande generationer. Detta görs genom att 

studera vilka typer av könsrelationer och könsföreställningar de intervjuade kvinnorna 

identifierar sig med. Resultaten visar att deras uppfattningar om vad som ses passande, 

önskvärt och accepterat skiljer sig åt beroende av ålder och generation men att somliga 

normer och attityder återkommer. En sammantagen slutsats som kan dras av denna 

information handlar om att kvinnor uppnått bättre autonomi och självständighet när det 

kommer till substansbrukande och att de därmed gått förbi mer traditionella feminina 

värden som menar att det är okvinnligt att bruka substanser. De yngre studerade 

generationerna ger mer än de äldre en bredare bild av kvinnlighet, normer och sätt att vara 
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kvinna på vilket kan härledas till samhällsförändringar som medfört att kvinnor idag i 

större utsträckning än tidigare rör sig på fler samhällsarenor (Simonen, 2013).  

I den kvantitativa artikeln som är skriven av Fugitt, Ham och Bridges (2017) undersökte 

man sambandet mellan könsmönster i samhället i relation till substansanvändning och 

resultaten visar att maskulina könsmönster är förknippade med ökad substansanvändning, 

dock visar inte feminina normer samma korrelation. Personer som hade både låg femininet 

och maskulinitet rapporterade även de en hög grad av användande. Resultaten visar även 

att låg självkänsla och känslomässig instabilitet har ett samband med substansanvändning 

för att hantera dessa känslor (Fugitt et al., 2017). 

Nguyen och Belgrave (2011) har utfört en studie som skiljer sig en del ifrån ovan 

presenterade studier, som ett resultat av att den inte enbart fokuserar på komponenter som 

avser normer och sociala konstruktioner, utan de inkluderar även hur dimensionen etnicitet 

i sammanhanget kan öka risken för ökat substansanvändande vilket även Clarke et al. 

(2013) inkluderar i sin studie. Resultaten för studien som genomfördes på afroamerikanska 

kvinnor visar att dessa, om de kände en etnisk tillhörighet i större utsträckning befattade 

sig med maskulina könsmönster snarare än feminina. Att gå emot normer kan leda till 

subjektiva konflikter och på så vis öka risken för substansanvändning, precis som att 

maskulina värden kan verka som riskfaktor. Man menar därför att sådan beaktande bör 

inkluderas i substansbehandlingen för kvinnor. En annan poäng som tas upp handlar om att 

minoritetsgrupper kan ha andra normativa föreställningar som inte överensstämmer med 

majoritetsbefolkningens heteronormativa antaganden vilka även de bör beaktas. Man 

menar inte att man ska acceptera sociala normer, utan snarare i mötet med de personer som 

faller utanför majoritetsbefolkningen och de normer som finns se vilken påverkan de kan 

ha och arbeta därifrån (Nguyen & Belgrave, 2011). 

Boughner och Frewen (2016) undersökte i sin studie om hypotesen av att traumarelaterade 

symptom har ett orsakssamband med substansanvändning eller vice versa, att substanserna 

skulle användas som självmedicinering. Denna artikel behandlar i sig inte frågor som rör 

könsmönster och sociala konstruktioner, dock ger den en bra bild över vilka konsekvenser 

ett substansanvändande kan resultera i för individerna som i sin tur ofta är nära 

sammankopplade till dessa konstruktioner. Resultaten av studien visar en tydlig relation 

mellan substanser och trauma. Kvinnor rapporterade mer fall av barndomstrauman än män 

men sammantaget var förekomsten av trauma under livstiden vanligt för båda könen och 
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att substansanvändningen var en konsekvens av sådana symptom, män menade dock att 

deras dissociativa beteenden var en konsekvens av själva substanserna. Kvinnorna 

beskriver även att substansbruket i stor utsträckning började genom självmedicinering för 

att hantera dessa trauman (Boughner & Frewen, 2016).  

Även Goldstein, Smith, Dawson och Grant (2015) tar upp konsekvenser och detta genom 

att många som brukar substanser också har psykiska sjukdomar. Syftet handlar därför om 

att undersöka sambandet mellan dessa i relation till de båda könen. Resultaten visar att det 

finns flera psykiska sjukdomar med samband till ett substansanvändande och att dessa 

skiljer sig mellan könen. Det återfinns samband mellan kvinnor och schizofreni och 

borderline vilka ökade risken för utvecklandet av ett ohälsosamt substansbrukande. När det 

gäller ångestsjukdomar är det dock inga större skillnader könen emellan men när det 

kommer till den sammantagna förekomsten av samsjuklighet var det vanligare bland 

männen vilka även hade större risk att utveckla ett sådant användande. Dessa rapporterade 

även mer utomstående problem i jämförelse med kvinnorna som oftare utvecklade ett 

substansanvändande senare i livet än männen (Goldstein et al., 2015).  

I avsnittet för temat som rör sociala konstruktioner och könsnormer återfinns en större 

variation i hur data inhämtats om man jämför med de tidigare temana. Av materialet kan 

man se att fem utgår från ett kvalitativt angreppssätt, en är mixad och resterande sex är 

kvantitativa vilket gör det sammanlagda antalet tolv. Detta gör att temat får en mer 

annorlunda karaktär än de ovanstående två temana. Man kan även urskilja en större 

mångfald i materialet som ett resultat av att andra maktdimensioner såsom etnicitet, 

religiös/spirituell och sexuell identitet även de återfinns utöver de mer traditionella 

könsmönstren i frågor avseende sociala konstruktioner. Konsekvenser har även de 

innefattats i detta tema till följd av det som konkretiserats innan om att korrelationen ofta 

är nära sammankopplad.  

5 Analys 

I detta avsnitt kommer en mer ingående analys göras utifrån det som framkom i 

syntetiseringen avseende materialet. Detta kommer göras utifrån jämförelser i form av 

överensstämmelser, motsägelser, likheter och olikheter mellan de olika temana. Att denna 

avgränsning görs, det vill säga till temana, har att göra med att det inom dessa återfinns 

liknande studier som någonstans behandlar samma saker och som därmed är 
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jämförelsebara på ett annat sätt än om man skulle göra det artikel för artikel. Analysen 

finns även som bilaga, se bilaga tre.  

5.1 Behandling 

För materialet som handlar om behandling kan vi se att det återfinns 15 artiklar som till 

största del är kvantitativa men som även involverar tre kvalitativa studier.  

5.1.1 Överensstämmelser 

Den främsta överenskommelsen som återfinns inom temat för behandling handlar om dess 

gemensamma fokus på just behandling såväl som för angreppet man intagit. Majoriteten av 

artiklarna är kvantitativt utformade och flera gånger handlar det om att man gjort 

randomiserade kontrollerade studier. Detta har då genomförts genom att jämföra två 

behandlingar med varandra på varierade sätt och återkommande behandlingar man gjort 

detta med är WRG och GDC (Cummings et al., 2010; Greenfield et al., 2014; Sugarman et 

al., 2016). Man studerar även i flera artiklar på varierande sätt behandling som på olika 

integrerar både substansbehandling och psykisk ohälsa. I ett fall görs detta direkt i själva 

behandlingen genom att just integrera dessa med varandra (Choi et al., 2015) och den 

andra genom att använda interventioner som intagit detta fokus (Rash & Petry, 2015) samt 

har man i den sista studien en population som upplevde samsjukligheten och som delades 

in i två grupper för att kunna jämföra utfallet av två behandlingar (Holzhauser & Gamble, 

2017). Avslutningsvis utgår även majoriteten av materialet från könsskillnader avseende 

hur man på olika sätt påverkas av och svarar behandling.  

5.1.2 Motsägelser 

När det kommer till temat finns det en del motsägelser som bland annat om vilket kön som 

generellt sett stannar längst i behandling. I en studie som syftar till att undersöka 

könsskillnader i att behålla nykterhet finner man att kvinnor i större utsträckning än män 

stannar i behandling (Choi et al., 2015) samtidigt som man i en annan snarare finner att 

män i större utsträckning gör det (Fernández-Montalvo et al., 2017). En annan motsägelse 

som återfinns handlar om beroendeprofil och allvarlighetsgrad där man är oense om vilket 

kön som har det svårast utifrån ovan nämnda parametrar. I en artikel hävdar man att 

kvinnorna som kom till behandling hade allvarligare problem än männen (Fernández-

Montalvo et al., 2017) samtidigt som man i en annan studie inte fann några sådana 

skillnader annat än att kvinnor i större utsträckning åt receptbelagd medicin (Storbjörk, 

2011). Man kan vidare även läsa att kvinnor som kom till behandling hade mer 
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livsrelaterade bördor än männen (Yeom, 2011) samt inom fler områden (Rash & Petry, 

2015) vilket motsäger resultaten om att män istället var mer marginaliserade (Storbjörk, 

2011). Det finns en oenighet som handlar om allvarlighetsgrad, beroendeprofil och hur 

individer upplever problem relaterade till sitt substansanvändande.  

5.1.3 Likheter 

Som påpekats under rubriken överensstämmelser finns det ett flertal likheter mellan 

studierna som främst går att koppla till ett kvantitativt angreppssätt med flertalet 

randomiserade kontrollerade studier som i stor utsträckning går att härleda till skillnaderna 

i utfall avseende behandlingarna WRG och GDC (Cummings et al., 2010; Greenfield et al., 

2014; Sugarman et al., 2016). Som gemensamt visar goda resultat när det kommer till 

WRG avseende stöd och substansreducering. Grupper för substansbrukande kvinnor ses 

överlag som bra behandlingsformer, och i detta visar det sig att enkönsgrupper för kvinnor 

visar snarlik evidens med mer traditionella mixade grupper som kan vara bra att se till för 

framtida interventioner riktade till kvinnor som brukar substanser.  

Bortsett från dessa likheter går det att finna korrelationer i materialet avseende hur 

kvinnorna kommer till behandling och i vilket skick detta görs i. Det framkommer att 

prevention är oerhört viktigt när det kommer till behandling för kvinnor till följd av att 

kunna reducera konsekvenser då utrymmet man har för behandling är litet (Lewis et al., 

2014). Man kan även på flera ställen i materialet återfinna att kvinnors situation på 

varierande sätt är svårare än männens, både när det kommer till ökad förekomst av 

samsjuklighet såväl som social situation (Boughner & Frewen, 2016; Choi et al., 2015; 

Fernández-Montalvo et al., 2017; Rash & Petry, 2015; Storbjörk, 2011; Yeom, 2015). 

Bortsett från detta poängteras på flertalet sätt samsjukligheten i form av 

substansanvändning och psykisk ohälsa i majoriteten av materialet, och att sådan 

förekomst precis som ovan nämnts vagt, oftare går att relatera till kvinnor med 

problematiken. Detta görs i det direkta syftet för en del av artiklarna såväl som att det i 

andra fall framkommer i resultat och slutsatserna. Oberoende av var det framkommer 

tydliggör det faktumet att kvinnor som brukar substanser i stor utsträckning även lider av 

psykisk ohälsa (Boughner & Frewen, 2016; Choi et al., 2015; Collins & Elefteriades, 2012; 

Holzhauer & Gamble, 2017; Storbjörk, 2011; Thurang et al., 2010; Yeom, 2011).   
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5.1.4 Olikheter 

De främsta olikheterna man kan finna handlar om artiklarna som är kvalitativt utformade 

såväl som de som enbart i sin population utgår ifrån kvinnor, det vill säga inte båda könen. 

Samtliga av de kvalitativa artiklarna syftar på varierande sätt att få information om hur 

kvinnorna själva uppfattar sig själva och sitt missbruk. Detta är inte något som 

framkommer på samma sätt i de kvantitativa studierna som istället utgår från större 

populationer och experiment snarare än intervjuer (Collins & Elefteriades, 2012; 

Greenfield et al., 2013; Thurang et al., 2010). När det kommer till studier som enbart utgår 

från populationen kvinnor handlar en studie, som är kvalitativt utformad, om att få 

information om hur kvinnorna uppfattade sitt deltagande i en WGR grupp (Greenfield et 

al., 2013). Därefter utgår en från enbart skillnader när det kommer till kvinnor och gör 

jämförelser inom gruppen avseende ålder (Al-Otaiba et al., 2012) och avslutningsvis söker 

en efter förståelse för hur kvinnor uppfattat den hjälp de fått genom behandling (Collins & 

Elefteriades, 2012). 

Flertalet artiklar har som tidigare beskrivit jämfört grupperna WRG och GDC, dock har 

detta skett på varierande sätt. Majoriteten av dessa artiklar har utförts genom 

randomiserade kontrollerade studier (Cummings et al., 2010; Greenfield et al., 2014; 

Sugarman et al., 2016) dock finner vi en som istället lagt fokus på hur kvinnorna själva 

uppfattat sitt deltagande som gör att denna på ett annat sätt sticker ut från de andra, den är 

kvalitativt utformad (Greenfield et al., 2013). Av de randomiserade studierna finns även en 

som skiljer sig avseende angreppssätt då den exklusivt fokuserar på högrisk-situationer 

som de andra på samma sätt inte gör (Cummings et al., 2010).  

5.1.5 Sammanfattande analys av behandling 

I temat för behandling kan man urskilja att majoriteten av undersökningarna utgår från ett 

kvantitativt angreppsätt, ofta genom att använda randomiserade kontrollerade studier 

(RCT). Detta är i sig inget förvånansvärt till följt av det paradigm som idag råder där 

kravet på tillförlitlighet och evidens ses som centrala komponenter. RCT experiment ses i 

detta avseende som pålitliga och återfinns högt upp i evidenshierarkin, främst när det 

kommer till att mäta effektivitet och utfallet av varierade behandlingstyper (Bergmark, 

Bergmark & Lundström, 2011). Med detta konstaterat är det alltså inte överraskande att 

kvantitativa angreppssätt använts när det kommer till frågor avseende behandling, man vill 

veta vad som fungerar respektive inte fungerar, vilket dessa experiment på ett tydligt sätt 

visar. 
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Användandet av randomiserade kontrollerade studier kan ses i relation till utvecklandet av 

en evidensbaserad praktik som det sociala arbetet befinner sig i där ett ökat krav på evidens 

och tillförlitlighet efterfrågas. Att flertalet artiklar undersökt utfallet för 

behandlingstyperna WRG och GDC, genom RCT studier, visar en ambition om att finna 

bra interventioner att möta de kvinnliga substansbrukarna på såväl som en ambition av att 

möta kraven för evidens och tillförlitlighet (Cummings et al., 2010; Greenfield et al., 2014; 

Sugarman et al., 2016). För en nyanserad bild har även en kvalitativ studie involverats för 

att på ett annat sätt mäta kvinnornas egna uppfattningar där den kvalitativa inriktningen 

styrka återfinns (Greenfield et al, 2013). 

Gruppbehandling beskrivs sammantaget vara en god interventionsform för reducering av 

substansbruk för kvinnor och inga större skillnader återfinns mellan grupperna WGR och 

GDC (Sugarman et al, 2016; Greenfield et al., 2014; Cummings et al., 2010). Dessa 

resultat ger betydelsefull information för hur framtida interventioner bör utformas där 

enkönade grupper kan ses som en alternativ till behandling för kvinnliga 

substansanvändare. Anledningen till detta hör i sin tur ihop med det som rapporterats av 

kvinnorna själva där upplevelser av trygghet och stöd på varierande sätt i större 

utsträckning återfanns i dessa grupper (Greenfield et al., 2013). Liknande resultat framkom 

även från kvinnliga deltagare i en annan behandlingsgrupp som menade att de i enkönade 

grupper bättre kunde diskutera könsrelaterade frågeställningar relaterade till missbruk 

(Collins & Elefteriades, 2012).  

5.2 Barriärer 

När det kommer till avsnittet för barriärer har åtta artiklar kommit att utgöra underlaget 

varav en är mixad och resterande kvantitativa. 

5.2.1 Överensstämmelser 

Majoriteten av artiklarna som går under temat barriärer överensstämmer med varandra om 

att det finns barriärer i samhället som främst påverkar kvinnor att söka hjälp för sitt 

substansbrukande. Man finner bland annat gemensamheter avseende att tillgängligheten är 

sämre för kvinnor och förekomsten av manlig överrepresentation inom behandling 

(Montanari et al., 2011; Sallaup et al., 2016). Social exkludering ses även det som en 

anledning till att kvinnor inte söker behandling (Khan et al., 2013). Det framkommer 

fortsättningsvis även att diskriminering på varierande sätt ökar risken för 

substansanvändning hos individer (Carliner et al., 2017; Lowinger, 2014; Otiniano 
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Verissimo et al., 2014). Detta även när det kommer till attityder som till viss del kan 

härledas till diskriminering såväl som barriärer (Khan et al., 2013; Verissimo & Grella, 

2017). 

5.2.2 Motsägelser  

Den främsta motsägelsen som finns går att härleda till diskriminering och 

substansbrukande. Majoriteten av artiklarna hävdar att kvinnor på olika sätt är mer utsatta 

för barriärer än för män i samma situation är. Alla artiklar hävdar detta på varierande sätt 

men när det kommer till en artikel är det istället motsatsen som anges, det vill säga att män 

i större utsträckning diskrimineras och brukar (Otiniano Verissimo et al., 2014). Man 

poängterar dock även i denna att diskriminering ökar risken för substansanvändning, 

oberoende av kön. 

5.2.3 Likheter 

De främsta likheterna som återfinns i materialet handlar om fokuset på barriärer och hur 

dessa på varierande sätt till största del påverkar kvinnor. Detta inte minst utifrån att 

tillgängligheten är sämre för dem och att männen är överrepresenterade (Montanari et al., 

2011; Sallaup et al., 2016). När det istället kommer till attityder har det visats att även 

dessa påverkar benägenheten för kvinnor att söka hjälp såväl som att få till stånd 

behandling (Khan et al., 2013; Small et al., 2010; Verissimo & Grella, 2017). 

Avslutningsvis ligger både frågor avseende tillgänglighet och attityder nära det som tas 

upp om diskriminering och hur detta på olika vis påverkar individer som brukar substanser, 

och detta framförallt när det kommer till kvinnor (Carliner et al., 2017; Otiniano Verissimo 

et al., 2014). 

5.2.4 Olikheter 

Det finns inga påtagliga olikheter när det kommer till artiklar som behandlar temat 

barriärer utom i huvudsak när det kommer till utformningen av artiklarna och hur 

populationen valts ut. En av artiklarna är mixad vilket gör att den står ut från resterande 

artiklar och detta även i avseendet om att den rapporterat att män i större utsträckning 

rapporterar diskriminering och substansbruk än kvinnor som de andra istället menar 

(Otiniano Verissimo et al., 2014). Därefter återfinns det artiklar som har andra 

populationer än enbart jämförelser mellan könen. Den en behandlar frågor avseende 

barriärer och etnicitet (Verissimo & Grella, 2017), en som även inkluderar dimensionen 

utbildningsnivå (Carliner et al., 2017), ytterligare en som gör åtskillnad både avseende 
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könen såväl som jämförelsen inom gruppen kvinnor (Small et al., 2010) och slutligen en 

som jämför länder (Montanari et al., 2011). 

5.2.5 Sammanfattande analys av barriärer  

För temat som istället fokuserar på barriärer går det att urskilja en stor enighet om hur 

dessa på olika sätt påverkar substansbrukande kvinnor och deras möjligheter till att 

tillhandahålla hjälp. Detta var till största del ett resultat av bristande tillgänglighet, 

diskriminering och attityder som ses närliggande till diskriminering. Den enda verkliga 

motsägelsen som återfanns menade att män istället för kvinnor brukade mer substanser 

såväl som i högre utsträckning utsattes för diskriminering. Artikeln poängterade dock, 

precis som resterande artiklar, att sådan förekomst ökade risken för substansanvändning 

oberoende av kön (Otiniano et al, 2014).  

Sett ur ett kritiskt perspektiv (Payne, 2015) blir det i detta sammanhang tydligt att 

normativa antaganden, traditionella könsnormer och strukturer har en inverkan på 

människors möjligheter i olika avseenden och detta inte minst när det kommer till att 

tillhandahålla stöd för sitt substansbrukande (Herz & Johansson, 2012a; Herz & Johansson, 

2012b). Det som kan ha legat bakom skillnaden i rapporteringen kan relateras till 

populationen som i detta fall på annat sätt än resterande studier utgick från en 

minoritetsgrupp, i detta fall personer med latinsk bakgrund (Otiniano et al, 2014). I dessa 

grupper kan förutsättningarna möjligtvis se annorlunda ut än sett ur en 

majoritetsbefolkning och detta utifrån placeringar i hierarkier och roller vilket medfört 

andra resultat än resterande studier.  

5.3 Sociala konstruktioner och könsnormer 

Inom temat för sociala konstruktioner och könsnormer kan vi finna tolv artiklar där fem är 

kvalitativt utformade, sex kvantitativt utformade och slutligen en som integrerar både 

perspektiven, det vill säga en mixad studie.  

5.3.1 Överensstämmelser  

Överensstämmelser som återfinns i materialet handlar om att de i stor utsträckning söker 

efter en djupare förståelse för hur könsnormer och kategoriseringar av kön påverkar 

substansbrukande individer. Det framkommer även återkommande liknande resultat av 

detta som handlar om att kvinnor i större utsträckning än män påverkas negativt för sin 

konsumtion. Detta kopplas i sin tur till att substansbrukande ses som något vilket män 

ägnar sig åt, det vill säga något som går ihop med maskulina värden och inget kvinnor ska 
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bruka (de Visser & McDonell, 2012). Även om dessa värden till stor del kopplas till 

maskulina värden och roller finns det samtidigt varierande uppfattningar inom gruppen för 

kvinnor, det vill säga hur de själva uppfattar brukande. Ur detta framkommer det att 

kvinnor har delade meningar om detta men att man sammantaget kan urskilja att den 

kvinnliga autonomin växt och att man går förbi mer traditionella feminina värden 

(Simonen, 2013). Det framkommer inom detta även att maskulina könsnormer starkt 

förknippas med större risker för substansanvändning och att en sådan korrelation inte på 

samma sätt återfinns när det kommer till feminina värden. Detta tyder sammantaget på att 

maskulina normer på annat sätt är förenliga med bilden för en individ som brukar 

substanser, vilket inte på samma sätt återfinns när det kommer till kvinnor.  

I detta kan man se att konstruktionerna avseende kön och substansanvändning har en 

korrelation, inte minst som ett resultat av att media och beslutsfattare många gånger 

påverkar bilden om detta och ger det som komplext fenomen enkla förklaringar relaterade 

till binära könskategoriseringar. De är med och gör så väl som omintetgör kön (Bogren, 

2011). Det återfinns även inom missbruksbehandling sådana föreställningar som på 

varierande sätt konceptualiserar substansbrukande relaterade till stereotypiska 

föreställningar vilket föranleder behovet av närmare rannsakning för hur man ser på 

feminina och maskulina könsnormer (Samuelsson, 2015).  

5.3.2 Motsägelser 

Det som framkommer inom temat är till största del överensstämmande, dock finns det en 

som sticker ut en del då denna, tvärtemot majoriteten av materialet, hävdar att 

samsjuklighet är mer vanligt förekommande bland män samt att relaterade konsekvenser 

även de drabbar dem hårdare (Goldstein et al., 2015). Detta går även emot det som 

framkommit i tidigare teman i stor utsträckning avseende allvarlighetsgrad och 

beroendeprofil som oftare är värre för kvinnorna.  

5.3.3 Likheter 

Likheter som återkommande tas upp i materialet handlar om att närmare granska 

könsskillnader när det kommer till feminina och maskulina könsmönster vilket i huvudsak 

görs genom ett kvalitativt angreppssätt, man är ute efter att få fram respondenternas 

uppfattningar om fenomenet. Detta görs dels genom att fråga individer om deras 

substanskonsumtion och könsskillnader avseende detta (Cunningham, 2012), dels genom 

att fråga praktiker om hur de uppfattar dessa konstruktioner (Samuelsson, 2017) och 
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genom att se vilka skillnader som uppfattas inom gruppen kvinnor (Simonen, 2013). Dessa 

är rent kvalitativt utformade men den mixade studien såväl som en kvantitativ söker även 

de efter dessa värden. De huvudsakliga likheterna handlar om både hur man utformat sin 

forskning såväl som genom de resultat man funnit och som handlar om att 

substansanvändning uppfattas olika beroende på om det är en man eller kvinna som brukar. 

5.3.4 Olikheter 

De främsta olikheterna som återfinns handlar om de involverade kvantitativa artiklarna 

som på annat sätt än de kvalitativa studierna även involverar andra dimensioner i sin 

förståelse för substansanvändning och könsskillnader. Detta görs bland annat genom att 

man dels försöker finna en trevägsinteraktion mellan dessa såväl som etnicitet som görs 

både genom en jämförelse av vita och mörkhyade (Clarke et al., 2013) och av 

afroamerikanska kvinnor (Nguyen & Belgrave, 2011). Därefter finns det artiklar som 

bortsett från att se till könsskillnader även involverar psykiska sjukdomar och deras 

korrelationer till undersökt fenomen. Detta görs dels genom att undersöka trauma och 

substansanvändning (Boughner & Frewen, 2016) och även psykiska sjukdomar i allmänhet 

könen emellan (Goldstein et al., 2015). Avslutningsvis återfinns även en som bortsett från 

att undersöka kön och substansbruk även innefattar dimensionerna sexuell läggning och 

religiös eller spirituell identitet (Eliason et al., 2011).  

5.3.5 Sammanfattande analys av sociala konstruktioner och könsnormer 

Avslutningsvis kan man i temat som behandlar frågor avseende sociala konstruktioner och 

könsnormer urskilja större variationer än de tidigare temana till följd av att rubrikerna i sig 

inrymmer ett relativt brett spektrum. Detta kan ses som en begränsning till följd av att det 

riskerar att underminera kärnan (Booth et al., 2016) dock anses det i detta fall istället 

möjliggöra en förtydligad bild för hur dessa påverkar individer som brukar substanser, 

främst kvinnor. Återkommande beskrivningar som görs handlar om att 

substansanvändande är något förenligt med maskulina värden och inget som kvinnor ska 

ägna sig åt (De visser & McDonell, 2012; Fugitt et al, 2017; Nguyen & Belgrave, 2011). 

Det går dock även att urskilja skillnader inom gruppen där kvinnor från olika generationer 

har varierade uppfattningar om substansanvändning, men oberoende av detta framställs det 

utifrån dessa uppfattningar som om kvinnor uppnått större autonomi i frågan och gått förbi 

mer traditionella feminina värden (Simonsen, 2013). 
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Detta kan precis som för avsnittet om barriärer ses i förhållanden till sociala konstruktioner 

där könen formar en hierarki där traditionellt sett mannen är överordnad kvinnan och att 

det är mer accepterat för män att bruka substanser (Herz & Johansson, 2012a). Den 

ändrade uppfattningen av kvinnorna, som till största del återfinns bland de yngre 

generationerna och som handlar om mångfacetterade bilder om vad en kvinna är och hur 

hon bör vara kan ses som ett resultat av kvinnans ändrade roll i samhället, från att på ett 

annat sätt ha ett större familjeansvar till att nu återfinnas på fler samhällsarenor likartade 

med de som männen befinner sig vid (Simonsen, 2013). Strukturer är som tidigare 

beskrivits relativt statiska och förutsägbara mönster och av dessa är en av de mest 

trögföränderliga strukturerna könsmönster (Herz & Johansson, 2012a)  

Även om frågor om jämställdhet allt mer kommit att uppmärksammas sker förändringarna 

långsamt vilket kan vara en bidragande orsak till att äldre kvinnor ser på 

substansanvändning annorlunda än vad yngre kvinnor gör. Deras mer nyanserade bild kan 

vara ett resultat av ändrade könsmönster som på ett annat sätt gör det mer socialt accepterat 

för kvinnor att bruka substanser (Simonsen, 2013).  

6 Diskussion 

I denna avslutande diskussion kommer de centrala resultaten som framkommit under 

studiens gång att närmare sammanfattas och diskuteras vilket kommer göras utifrån 

frågeställningarna. Därefter kommer framtida direktiv ges för vad man bör lägga mer vikt 

vid när det kommer till forskningsområdet och avslutningsvis kommer även en diskussion 

avseende trovärdighet föras där styrkor och begränsningar i studien presenteras.  

6.1 Hur framställs kvinnligt substansbrukande i etablerad forskning?  

Kvinnligt substansbrukande framställs i forskningen på varierande sätt beroende på 

infallsvinklar och fokus, dock går det att urskilja en stor samstämmighet som handlar om 

att de på varierande sätt är mer utsatta än män i liknande situation. Detta både när det 

kommer till att tillhandahålla stöd för sin problematik såväl som när det kommer till 

konsekvenser. Kvinnor framställs i större utsträckning ha problem med sin psykiska hälsa 

som korrelerar väl med substansbrukande och mer sociala bördor kopplade till sämre 

sociala nätverk. Det framkommer även i flertalet studier att kvinnor med problematiken 

kommer till behandling i svårare tillstånd än vad män gör och att detta bland annat 

förklaras ha ett samband med de barriärer som återfinns i samhället. Flertalet studier 

poängterar därför vikten av att man särskilt måste beakta kvinnors behov för att kunna 
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bemöta och behandla dem. Det som dock inte i samma utsträckning tas upp är variationer 

inom gruppen kvinnor, vilka såklart även finns när det kommer till män, och som handlar 

om olika maktdimensioners inverkan som även de kan påverka utsattheten. På grund av 

detta blir det av vikt att framtida forskning närmare dekonstruerar dessa interaktioners 

inneboende makt för att även kunna bemöta dessa variationer. Underminerar man detta 

finns risken att man fortsätter att reproducera förtryckande normativa antaganden som 

påverkar substansbrukande kvinnor och den heterogena grupp som kvinnor utgörs av.  

6.2 På vilket sätt har den huvudsakliga empirin inhämtats? 

Det främst sättet som empirin inhämtats är via kvantitativa angreppssätt, av de 35 

inkluderade artiklarna är 25 utformade som sådana studier och två mixade. Detta är i 

somliga avseenden effektivt, inte minst när det kommer till utvärdering av vad som 

fungerar respektive inte gör det, som främst kan kopplas till behandlingar. Problematiskt 

blir det istället då man riskerar att negligera gruppen det faktiskt gäller. Detta då man 

riskerar att missa väsentlig information som kan vara behjälplig i formulerandet av dessa 

interventioner. Framtida forskning bör istället lägga vikt vid att få en fördjupad förståelse 

för det kvinnliga substansbrukandet genom att fråga de som det faktiskt berör, det vill säga 

kvinnorna själva. Att det är det kvantitativa angreppsättet som är mest framträdande är 

dock inte förvånande till följd av det forskningsparadigm som idag råder där krav på 

evidens och tillförlitlighet återfinns. Risken med detta angreppsätt är som ovan påpekat att 

det riskerar att underminera och negligera gruppen som i sig blir problematiskt, inte minst 

när det kommer till att undanröja barriärer och finna bra interventioner. För att komma till 

stånd med förändringar gynnande för substansbrukande kvinnor bör ett sådant angreppssätt 

till vis del bortprioriteras och istället ge rum för deras egna åsikter, erfarenheter och 

uppfattningar.  

6.3 Vilka är de huvudsakliga olösta kontroverserna på området? 

De huvudsakliga kontroverserna som återfinns på området handlar främst om huruvida 

man kan öka tillgängligheten avseende behandling och behandlingar i sig, såväl som frågor 

rörande allvarlighetsgrad och beroendeprofil. När det kommer till behandling återfinns en 

kontrovers som till stor del handlar om ifall enkönade grupper kan mätas med grupper för 

båda könen, det vill säga om effektiviteten är likartad. Av materialet framkommer det 

positiva resultat från dessa enkönade grupper där kvinnor på olika sätt finner mer komfort 

och stöd och som kan vara bra att se till i framtida interventioner riktade till målgruppen. 

När det istället handlar om beroendeprofil och allvarlighetsgrad är man oense om huruvida 
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kvinnor är mer utsatta än män, dock kan man se att konsekvenserna kvinnorna upplever 

generellt sett är flera än för män; både när det kommer till olika livsdomäner såväl som 

möjligheter till behandling. Med detta konkretiserat blir det tydligt att substansbrukande 

kvinnor, oberoende av rådande kontroverser, är utsatta och att forskning i framtiden bör 

lägga fokus på att preventivt arbeta för att minimera konsekvenser relaterade till brukandet. 

Detta både när det kommer till hälsorelaterade såväl som till sociala sådana. Att se till 

dessa faktorer är centralt för att kunna komma till stånd med ökad förståelse för fenomenet 

och därigenom lämpliga interventioner.  

6.4 Vilka framtida frågor bör ställas för att kunna om så behövs undanröja 

samhällsbarriärer som kan minska chanserna för substansanvändande kvinnor att 

tillfriskna?  

Det är tydligt av det som framkommer i materialet att det finns barriärer i samhället som 

minskar chanserna för substansanvändande kvinnor att tillfriskna. Anledningen till detta 

handlar i stora drag om barriärer kopplade till attityder där könsmönster har en stor 

inverkan vilka även ses nära relaterade till diskriminering. I studien visar resultaten att 

diskriminering ökar risken för substansanvändning hos individer och detta framförallt när 

det kommer till kvinnor. Med detta tydliggjort blir det väsentligt att beakta den inverkan 

strukturer kan ha på en samhällsproblematik, inte minst när det kommer till 

substansbrukande kvinnor. Traditionella könsmönster såväl som normativa antaganden kan 

spela en stor roll, inte bara när det kommer till utvecklandet utav ett substansbruk utan 

även när det kommer till att tillhandahålla stöd för sådan problematik. Många av kvinnorna 

som brukar substanser visar sig även lida av psykisk ohälsa vilka ofta verkar korrelerande 

med varandra, man brukar som ett resultat av att man vill hantera denna psykiska ohälsa. 

Konsekvenserna som dessa strukturer har för kvinnor är många och påverkar bland annat 

de som brukar substanser, både när det kommer till att tillhandahålla stöd såväl som för 

tillfrisknande. För att kunna undanröja dessa barriärer blir det därmed av vikt att man till 

en början erkänner att de finns, det vill säga att strukturerna i sig påverkar kvinnornas 

möjligheter. Gör man inte detta kommer man reproducera dessa antaganden och på så vis 

aldrig undanröja dessa. Praktiker måste i detta avseende se till vilka stereotypiska 

antaganden som finns och kritiskt reflektera kring de i mötet med dessa individer. Frågor 

som bör ställas i framtiden handlar om hur man på bästa sätt ska demontera dessa 

antaganden och arbeta mer normkritiskt.  
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6.5 Studiens begränsningar och styrkor  

Alla studier har sina styrkor respektive svagheter och den främsta begränsningen som går 

att finna i denna studie går att relatera till metod. Anledningen till detta handlar om att 

forskningsöversikter i sig kräver ett gediget arbete och även om det gjorts i denna studie 

har resursbegränsningarna kommit att påverka. Tiden har medfört att en total genomgång 

av forskningen på området inte varit möjlig och som kan ha påverkat resultaten som 

framkommit. En annan begränsning handlar om vilken generaliserbarhet studien har då den 

centrerats till en europeisk och nordamerikansk kontext, en annan vald kontext kan ha visat 

andra resultat till följd av att normer och strukturer ser varierande ut länder emellan. Detta 

ser vi dock i studien som en styrka, det vill säga att kontexten för involverade länder ser 

relativt likartad ut. Ytterligare en begränsning som erkänts handlar om att gruppen kvinnor 

gjorts homogen vilket även det kan ha påverkat resultatet. Sammantaget ses ändå studien 

generera bra riktlinjer för hur man bör gå vidare i forskningen när det kommer till 

substansbrukande kvinnor och inte minst dess relevans för socialt arbete. Teorin som 

applicerats har tagit ett annat angreppsätt gällande frågan än vad tidigare 

forskningsöversikter gjort och lagt fokus på hur strukturer och makt på ett annat sätt 

påverkar, inte minst genom den feministiska och socialkonstruktionistiska teori som 

applicerats. Avslutningsvis kan avgränsningen avseende begreppet substansbruk respektive 

substansanvändning både ses som en stryka och en svaghet till följd av dess kanske vaga 

innebörd. Valet har dock ändå kommit att reduceras till dessa begrepp även om de 

inrymmer mer traditionella begrepp såsom riskbruk, missbruk och beroende.  
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Bilaga 1. Grundläggande sökning 

Efter en inledande sökning för att få fram information till bakgrund och syfte har ett 

PICOC och en forskningsfråga formulerats. Då syftet med uppsatsen och forskningsfrågan 

på ämnet handlar om hur kulturella normer och maktstrukturer påverkar kvinnor med 

substansmissbruk när det kommer till tillfrisknande och behandling har frågan kommit att 

brytas ner till följande: P- Populationen för studien är kvinnor över 18 år. I/E- Blir själva 

problematiken och i detta fall substanser och närliggande synonymer. O- Syftar till hur 

dessa normer och maktstrukturer på olika sätt påverkar populationen och problematiken, 

inte minst avseende behandling och tillfrisknande.  

För att på ett systematiskt sätt få fram artiklar användbara till den egna översikten kommer 

en genomgång av artiklar i databasportalen Proquest Social sciences att genomföras, detta 

görs databas för databas. Respektive del av forskningsfrågan kommer till en början att 

behandlas var för sig för att därefter kombineras med varandra. Detta kommer att göras 

genom att inledningsvis använda fritext och därefter Thesaurus för att få in närliggande 

synonymer som finns i den använda databasen. De som slutligen framkommer av den 

grundläggande sökningen kommer användas för att hitta relevanta artiklar för den egna 

översikten. Varje steg i processen kommer noggrant dokumenteras, och detta för att 

reducera risken för selektionbias samt för att öka insynen och transparensen i arbetet. 

Bortsett från detta kommer samma fritextord att användas i samtliga databaser, en skillnad 

kommer dock troligtvis förekomma avseende Thesaurus då de är mer ämnesinriktade ord 

utifrån respektive databas. Slutligen kommer även sökningarna reduceras till Peer-

reviewed granskat material för att i större utsträckning komma åt det som vetenskapligt 

granskats. 

Löpnu

mmer 

Datu

m & 

Tid 

Datab

as 

Sökord/söksträng Antal 

träffar 

Kommentarer 

1 2019-

04-11, 

13:48 

ERIC (wom* OR female*) AND PEER(yes) 53 458 Fritext för 

population, 

kvinnor. 

2 2019-

04-11, 

14:00 

ERIC MAINSUBJECT.EXACT("Sex") AND 

PEER(yes) 

1 133 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

kvinnor. 

3 2019-

04-11, 

14:05 

ERIC (MAINSUBJECT.EXACT("Sex") AND 

PEER(yes)) OR ((wom* OR female*) 

AND PEER(yes)) 

54 295  Kombinerade 

söksträngarna 

för population, 

blocket är nu 

färdigt. 
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4 2019-

04-11, 

14:08 

ERIC ("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes) 

7 630 Fritext för 

exposure, 

substansanvändn

ing.  

5 2019-

04-11, 

14:10 

ERIC (MAINSUBJECT.EXACT("Drinking") 

OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism"

) OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse")) AND PEER(yes) 

6 254  Använde 

Thesaurus för 

relaterade ord 

till 

substansanvändn

ing.  

6 2019-

04-11, 

14:13 

ERIC ((MAINSUBJECT.EXACT("Drinking") 

OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism"

) OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes)) 

11 622 Kombinerade 

söksträngarna 

för exposure, 

blocket är nu 

färdigt.   

7 2019-

04-11, 

14:15 

ERIC "sex difference*" AND PEER(yes) 15 840 Fritext för 

outcome, 

könsskillnader.  

8 2019-

04-

11,14:

18 

ERIC (MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Discrimination")) AND PEER(yes) 

25 121 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

könsskillnader. 

9 2019-

04-11, 

14:22 

ERIC ((MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Discrimination")) AND PEER(yes)) OR 

("sex difference*" AND PEER(yes)) 

40 352 Kombinerade 

söksträngarna 

för outcome, 

blocket är nu 

färdigt. 

10 2019-

04-

11,14:

30 

ERIC (((MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Discrimination")) AND PEER(yes)) OR 

("sex difference*" AND PEER(yes))) 

AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Drinking"

) OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism"

) OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes))) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR 

female*) AND PEER(yes))) 

752 I denna sökning 

kombinerades 

de färdiga 

blocken utifrån 

PICOC. Detta är 

den 

sammanställda 

sökningen i 

databasen ERIC. 

 

https://search.proquest.com/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1558660/SavedSearches?site=eric&t:ac=SavedSearches
https://search.proquest.com/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1558667/SavedSearches?site=eric&t:ac=SavedSearches
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11 2019-

04-11, 

14:40 

PsycI

NFO 

(wom* OR females) AND PEER(yes) 1 521 

413 

Fritext för 

population, 

kvinnor. 

12 2019-

04-11, 

14:49 

PsycI

NFO 

MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes) 

61 741 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

kvinnor. 

13 2019-

04-11, 

15:00 

PsycI

NFO 

(MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes)) OR 

((wom* OR females) AND PEER(yes)) 

1 521 

413 

Kombinerade 

söksträngarna 

för population, 

blocket är nu 

färdigt. 

14 2019-

04-11, 

15:04 

PsycI

NFO 

("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes) 

129 215 Fritext för 

exposure, 

substansanvänd

ning. 

15 2019-

04-11, 

15:13 

PsycI

NFO 

(MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Usage") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Abuse")) AND PEER(yes) 

61 997 Använde 

Thesaurus för 

relaterade ord 

till 

substansanvänd

ning. 

16 2019-

04-11, 

15:17 

PsycI

NFO 

((MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Usage") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes)) 

134 582 Kombinerade 

söksträngarna 

för exposure, 

blocket är nu 

färdigt.   

17 2019-

04-11, 

15:21 

PsycI

NFO 

"Sex difference*" AND PEER(yes) 96 232 Fritext för 

outcome, 

könsskillnader.  

18 2019-

04-11, 

15:24 

PsycI

NFO 

(MAINSUBJECT.EXACT("Sex Role 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Human Sex 

Differences")) AND PEER(yes) 

90 700 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

könsskillnader. 

19 2019-

04-11, 

15:26 

PsycI

NFO 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex Role 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Human Sex 

Differences")) AND PEER(yes)) OR 

("Sex difference*" AND PEER(yes)) 

104 444 Kombinerade 

söksträngarna 

för outcome, 

blocket är nu 

färdigt. 
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20 2019-

04-11, 

15:30 

PsycI

NFO 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex Role 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Human Sex 

Differences")) AND PEER(yes)) OR 

("Sex difference*" AND PEER(yes))) 

AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Usage") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes))) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes)) OR 

((wom* OR females) AND PEER(yes))) 

4 911 I denna sökning 

kombinerades 

de färdiga 

blocken utifrån 

PICOC. Detta är 

den 

sammanställda 

sökningen i 

databasen 

PsycINFO. 

 

 

21 2019-

04-11, 

14:17 

PsycA

RTIC

LES 

(wom* OR female*) AND PEER(yes) 100 566 Fritext för 

population, 

kvinnor. 

22 2019-

04-11, 

14:26 

PsycA

RTIC

LES 

MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes) 

2 420 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

kvinnor. 

23 2019-

04-11, 

14:30 

PsycA

RTIC

LES 

(MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes)) OR 

((wom* OR female*) AND PEER(yes)) 

100 566 Kombinerade 

söksträngarna 

för population, 

blocket är nu 

färdigt. 

24 2019-

04-11, 

14:33 

PsycA

RTIC

LES 

("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes) 

24 077 Fritext för 

exposure, 

substansanvänd

ning. 

25 2019-

04-11, 

14:39 

PsycA

RTIC

LES 

(MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

AND PEER(yes) 

592 Använde 

Thesaurus för 

relaterade ord 

till 

substansanvänd

ning. 

26 2019-

04-11, 

14:39 

PsycA

RTIC

LES 

((MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

AND PEER(yes)) OR (("substance use" 

OR "substance abuse" OR "drug abuse" 

OR "drug usage") AND PEER(yes)) 

24 159 Kombinerade 

söksträngarna 

för exposure, 

blocket är nu 

färdigt.   



60 
 

27 2019-

04-11, 

14:44 

PsycA

RTIC

LES 

"sex difference*" AND PEER(yes) 15 337 Fritext för 

outcome, 

könsskillnader.  

28 2019-

04-11, 

14:49 

PsycA

RTIC

LES 

(MAINSUBJECT.EXACT("Sex Role 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination")) AND PEER(yes) 

863 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

könsskillnader. 

29 2019-

04-11, 

14:51 

PsycA

RTIC

LES 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex Role 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination")) AND PEER(yes)) OR 

("sex difference*" AND PEER(yes)) 

15 798 Kombinerade 

söksträngarna 

för outcome, 

blocket är nu 

färdigt. 

30 2019-

04-11, 

14:54 

PsycA

RTIC

LES 

 ((MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes)) OR 

((wom* OR female*) AND PEER(yes))) 

AND (((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Role Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination")) AND PEER(yes)) OR 

("sex difference*" AND PEER(yes))) 

AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

AND PEER(yes)) OR (("substance use" 

OR "substance abuse" OR "drug abuse" 

OR "drug usage") AND PEER(yes))) 

3 071 I denna sökning 

kombinerades 

de färdiga 

blocken utifrån 

PICOC. Detta är 

den 

sammanställda 

sökningen i 

databasen 

PsycARTICLES

. 

31 2019-

04-11, 

15:12 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

(wom* OR female*) AND PEER(yes) 335 946 Fritext för 

population, 

kvinnor. 

32 2019-

04-11, 

15:15 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Sex") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Females")) 

AND PEER(yes) 

67 019 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

kvinnor. 

33 2019-

04-11, 

15:17 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Females")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR 

female*) AND PEER(yes)) 

342 343 Kombinerade 

söksträngarna 

för population, 

blocket är nu 

färdigt. 

34 2019-

04-11, 

15:20 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes) 

53 449 Fritext för 

exposure, 

substansanvänd

ning. 

35 2019-

04-11, 

15:24 

Sociol

ogical 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") 

AND PEER(yes) 

1 784 Använde 

Thesaurus för 

relaterade ord 
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Abstra

cts 

till 

substansanvänd

ning. 

36 2019-

04-11, 

15:27 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") 

AND PEER(yes)) OR (("substance use" 

OR "substance abuse" OR "drug abuse" 

OR "drug usage") AND PEER(yes)) 

54 137 Kombinerade 

söksträngarna 

för exposure, 

blocket är nu 

färdigt.   

37 2019-

04-11, 

15:30 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

"sex difference*" AND PEER(yes) 26 357 Fritext för 

outcome, 

könsskillnader.  

38 2019-

04-11, 

15:34 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles")) 

AND PEER(yes) 

24 735 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

könsskillnader. 

39 2019-

04-11, 

15:36 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles")) 

AND PEER(yes)) OR ("sex difference*" 

AND PEER(yes)) 

33 724 Kombinerade 

söksträngarna 

för outcome, 

blocket är nu 

färdigt. 

40 2019-

04-11, 

15:38 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles")) 

AND PEER(yes)) OR ("sex difference*" 

AND PEER(yes))) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Addiction"

) AND PEER(yes)) OR (("substance 

use" OR "substance abuse" OR "drug 

abuse" OR "drug usage") AND 

PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Females")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR 

female*) AND PEER(yes))) 

2 836 I denna sökning 

kombinerades 

de färdiga 

blocken utifrån 

PICOC. Detta är 

den 

sammanställda 

sökningen i 

databasen 

SociologicalAbs

tracts.  

41 2019-

04-11, 

15:44  

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

(wom* OR female*) AND PEER(yes) 95 651 Fritext för 

population, 

kvinnor. 

42 2019-

04-11, 

15:49 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Females") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Sex")) 

AND PEER(yes) 

12 915 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

kvinnor. 
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43 2019-

04-11, 

15:51 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

((MAINSUBJECT.EXACT("Females") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Sex")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR 

female*) AND PEER(yes)) 

97 723 Kombinerade 

söksträngarna 

för population, 

blocket är nu 

färdigt. 

44 2019-

04-11, 

15:52 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes) 

3 069 Fritext för 

exposure, 

substansanvänd

ning. 

45 2019-

04-11, 

15:56 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Abuse") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism"

) OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

AND PEER(yes) 

  742 Använde 

Thesaurus för 

relaterade ord 

till 

substansanvänd

ning. 

46 2019-

04-11, 

15:57 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

((MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Abuse") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism"

) OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

AND PEER(yes)) OR (("substance use" 

OR "substance abuse" OR "drug abuse" 

OR "drug usage") AND PEER(yes)) 

3 356 Kombinerade 

söksträngarna 

för exposure, 

blocket är nu 

färdigt.   

47 2019-

04-11, 

15:59 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

 

"sex differences" AND PEER(yes) 1 779 Fritext för 

outcome, 

könsskillnader.  

48 2019-

04-11, 

16:01 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences")) AND PEER(yes) AND 

PEER(yes) 

1 941 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

könsskillnader. 

49 2019-

04-11, 

16:03 

World

wide 

Politic

al 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Roles") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences")) AND PEER(yes) AND 

3 070 Kombinerade 

söksträngarna 

för outcome, 
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Scienc

e 

Abstra

cts 

PEER(yes)) OR ("sex differences" AND 

PEER(yes)) 

blocket är nu 

färdigt. 

50 2019-

04-11, 

16:05 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Abuse") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism"

) OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

AND PEER(yes)) OR (("substance use" 

OR "substance abuse" OR "drug abuse" 

OR "drug usage") AND PEER(yes))) 

AND (((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Roles") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences")) AND PEER(yes) AND 

PEER(yes)) OR ("sex differences" AND 

PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Females") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Sex")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR 

female*) AND PEER(yes))) 

96 I denna sökning 

kombinerades 

de färdiga 

blocken utifrån 

PICOC. Detta är 

den 

sammanställda 

sökningen i 

databasen 

Worldwide 

Political 

Science. 

 

51 2019-

04-12, 

09:22 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(wom* OR female*) AND PEER(yes) 79 525 Fritext för 

population, 

kvinnor. 

52 2019-

04-12, 

09:25 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT(”Sex”) OR 

MAINSUBJECT.EXACT(”Females”)) 

AND PEER(yes) 

15 663 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

kvinnor. 

53 2019-

04-12, 

09:26 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Females")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR 

female*) AND PEER(yes)) 

80 546 Kombinerade 

söksträngarna 

för population, 

blocket är nu 

färdigt. 

54 2019-

04-12, 

09:30 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(”substance use” OR ”substance abuse” 

OR ”drug abuse” OR ”drug usage”) 

AND PEER(yes) 

30 772 Fritext för 

exposure, 

substansanvänd

ning. 

55 2019-

04-12, 

09: 33 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT(”Addiction”) 

OR MAINSUBJECT.EXACT(”Alcohol 

Abuse”)) AND PEER(yes) 

4 216 Använde 

Thesaurus för 

relaterade ord 

till 

substansanvänd

ning. 

56 2019-

04-12, 

09:34 

Social 

Servic

es 

((MAINSUBJECT.EXACT(”Addiction”

) OR 

MAINSUBJECT.EXACT(”Alcohol 

Abuse”)) AND PEER(yes)) OR 

32 417 Kombinerade 

söksträngarna 

för exposure, 
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Abstra

cts 

 

((”substance use” OR ”substance abuse” 

OR ”drug abuse” OR ”drug usage”) 

AND PEER(yes)) 

blocket är nu 

färdigt.   

57 2019-

04-12, 

09:35 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

”sex difference*” AND PEER(yes) 4 895 Fritext för 

outcome, 

könsskillnader.  

58 2019-

04-12, 

09:37 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Stereotypes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles")) 

AND PEER(yes) 

4 353 Använde 

Thesaurus för 

lämpliga 

synonymer till 

könsskillnader. 

59 2019-

04-12, 

09:39 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

((MAINSUBJECT.EXACT(”Sex 

Differences”) OR 

MAINSUBJECT.EXACT(”Sex 

Stereotypes”) OR 

MAINSUBJECT.EXACT(”Sex Roles”)) 

AND PEER(yes)) OR (”sex 

difference*” AND PEER(yes)) 

5 999 Kombinerade 

söksträngarna 

för outcome, 

blocket är nu 

färdigt. 

60 2019-

04-12, 

09:41 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Stereotypes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles")) 

AND PEER(yes)) OR ("sex difference*" 

AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Addiction

") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") 

AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Females")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR 

female*) AND PEER(yes))) 

1 247 I denna sökning 

kombinerades 

de färdiga 

blocken utifrån 

PICOC. Detta är 

den 

sammanställda 

sökningen i 

databasen Social 

Services 

Abstracts. 

 

 

Det är utifrån dessa databaser och söksträngar som fortsatta sökningar efter relevant 

material för den faktiska översikten kommer genomföras. Än har dock inga riktiga 

avgränsningar gjorts avseende materialet, annat än att de måste vara Peer-reviewed. Detta 

kommer i sin tur istället göras när det är dags att bestämma vilket exakt material som ska 

inkluderas, det vill säga nästkommande steg i processen. Men det är utifrån dessa 

söksträngar, det vill säga sammanslagningen av samtliga PICOC, i respektive databas som 

materialet främst kommer att utgå ifrån.  
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Löpnu

mmer 

Datu

m & 

Tid 

Datab

as 

Söksträng Antal 

träffar 

Kommentar 

1 2019-

04-

11,14:

30 

ERIC (((MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Gender 

Discrimination")) AND PEER(yes)) OR 

("sex difference*" AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Drinking") 

OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") AND 

PEER(yes))) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") AND 

PEER(yes)) OR ((wom* OR female*) AND 

PEER(yes))) 

752 Slutgiltig 

sökning för 

PICOC i 

databasen 

ERIC. 

2 2019-

04-11, 

15:30 

PsycI

NFO 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex Role 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Human Sex 

Differences")) AND PEER(yes)) OR ("Sex 

difference*" AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug Usage") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") AND 

PEER(yes))) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes)) OR ((wom* 

OR females) AND PEER(yes))) 

4 911 Slutgiltig 

sökning för 

PICOC i 

databasen 

PsycINFO 

3 2019-

04-11, 

14:54 

PsycA

RTIC

LES 

((MAINSUBJECT.EXACT("Human 

Females") AND PEER(yes)) OR ((wom* 

OR female*) AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex Role 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sexual 

Attitudes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Discrimination")) AND PEER(yes)) OR 

("sex difference*" AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Drug 

Addiction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

3 071 Slutgiltig 

sökning för 

PICOC i 

databasen 

PsycARTIC

LES 
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AND PEER(yes)) OR (("substance use" OR 

"substance abuse" OR "drug abuse" OR 

"drug usage") AND PEER(yes))) 

4 2019-

04-11, 

15:38 

Sociol

ogical 

Abstra

cts 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles")) 

AND PEER(yes)) OR ("sex difference*" 

AND PEER(yes))) AND 

((MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") 

AND PEER(yes)) OR (("substance use" OR 

"substance abuse" OR "drug abuse" OR 

"drug usage") AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Females")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR female*) 

AND PEER(yes))) 

2 836 Slutgiltig 

sökning för 

PICOC i 

databasen 

Sociological 

Abstracts 

5 2019-

04-11, 

16:05 

World

wide 

Politic

al 

Scienc

e 

Abstra

cts 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Drug Abuse") 

OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoholism") 

OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Addiction")) 

AND PEER(yes)) OR (("substance use" OR 

"substance abuse" OR "drug abuse" OR 

"drug usage") AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences")) AND PEER(yes) AND 

PEER(yes)) OR ("sex differences" AND 

PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Females") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Sex")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR female*) 

AND PEER(yes))) 

96 Slutgiltig 

sökning för 

PICOC i 

World wide 

Political 

Science 

Abstracts. 

6 2019-

04-12, 

09:41 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Differences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex 

Stereotypes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Sex Roles")) 

AND PEER(yes)) OR ("sex difference*" 

AND PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Addiction") 

OR MAINSUBJECT.EXACT("Alcohol 

Abuse")) AND PEER(yes)) OR 

(("substance use" OR "substance abuse" 

OR "drug abuse" OR "drug usage") AND 

PEER(yes))) AND 

(((MAINSUBJECT.EXACT("Sex") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Females")) 

AND PEER(yes)) OR ((wom* OR female*) 

AND PEER(yes))) 

1 247 Slutgiltig 

sökning för 

PICOC i 

databasen 

Social 

Services 

Abstracts 
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Vi gick sedan igenom databas för databas där artiklar valdes ut, vi valde att göra en 

avgränsning att artiklarna ska vara publicerade från 2010 och framåt då det ska vara aktuell 

forskning på området som sammanställs. I varje databas gick samtliga resultat av artiklar 

igenom utifrån titel och abstrakt samt att artiklarna behövde stämma överens med våra 

inklusion- samt exklusionskriterier som formulerats. När samtliga artiklar valts ut lästes 

dessa noggrant igenom för att se vilka som passar in med syftet och frågeställningarna som 

ställts upp för studien. I databasen Worldwide Political Science Abstracts fann vi inga 

relevanta artiklar vilket gjorde att den exkluderades. I figurerna nedan redovisas hur många 

artiklar som är utvalda utifrån titel och abstrakt som sedan lästes igenom för att finna 

lämpade artiklar. 35 artiklar av dessa valdes sedan ut för att ingå i översikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar till bakgrund 

För att finna lämpliga forskningsöversikter på området valde vi att göra en samkörning i 

databasportalen Proquest social sciences. Sökningarna kommer att presenteras i tabellen 

nedan. Vid en första sökning i samtliga databaser blev resultatet för stort för att gå igenom 

samtliga resultat. Vi gick överskådligt igenom området för att se hur forskningsläget ser ut 

och fann där en lämplig översikt från databasen Sociological Abstracts. Därefter gjordes en 

sökning i databasen PsycINFO där det blev ett hanterbart antal där två översikter valdes ut 

för att ingå i vår studie. Vi valde sedan att söka på samma söksträng även i Social Services 

Abstracts men fann där inga lämpliga översikter. Då det fanns få översikter på området har 

även artiklar kommit att inkluderas för att i bakgrundsavsnittet för att bidra med ökad 

ERIC 
PSYCINF

O 

PSYCART

ICLES 

SOCIOLO

GIGAL 

ABSTRAC

TS 

SOCIAL 

SERVICES 

ABSTACTS 

3 funna artiklar 

varav 2 

användes i 

översikten 

50 funna 

artiklar varav 

22 användes 

i översikten 

32 funna 

artiklar varav 

7 användes i 

översikten 

16 funna 

artiklar varav 

1 användes i 

översikten 

51 funna 

artiklar varav 3 

användes i 

översikten 
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information på området och tillföra en stadigare grund för kommande översikt. Dessa 

artiklar har valts ut genom snöbollsurval utifrån referenser och relaterade artiklar. 

Löpnu

mmer 

Tid & 

Datu

m 

Datab

as 

Söksträng/strängar Antal 

träffar 

Kommentarer 

1 2019-

04-12, 

13:15 

Samtli

ga 

databa

ser i 

Proque

st 

social 

scienc

es 

(Female OR Women OR adult) AND 

(alcohol OR Drink* OR "substance use" OR 

addict*) AND ("systematic review" OR 

"literature review" OR "research review" 

OR overview) AND norm AND PEER(yes) 

10 667 Resultatet blev 

för stort för att 

gå igenom 

samtliga. Vi 

gick 

överskådligt 

igenom 

resultatet och 

fann en 

översikt 

lämplig för  

vår studie. 

2 2019-

04-12, 

13:15 

PsycI

NFO 

(Female OR Women OR adult) AND 

(alcohol OR Drink* OR "substance use" OR 

addict*) AND ("systematic review" OR 

"literature review" OR "research review" 

OR overview) AND norm AND PEER(yes) 

67 Efter att ha 

avgränsat till 

rätt population 

blev antalet 

översikter som 

var 

användbara 

två, vilka 

kommer 

inkluderas. 

3 2019-

04-13. 

10:21 

Social 

Servic

es 

Abstra

cts 

(Female OR Women OR adult) AND 

(alcohol OR Drink* OR "substance use" OR 

addict*) AND ("systematic review" OR 

"literature review" OR "research review" 

OR overview) AND norm AND PEER(yes) 

2 229 Gick igenom 

samtliga 

resultat men 

fann inga 

lämpliga 

översikter. 

Tidigare forskning  

I avsnittet avseende tidigare forskning kommer källor publicerade innan 2009 att användas. 

Vi har valt att göra denna avgränsning då vi anser att ett decennium är lämpligt att se som 

samtid och allt dessförinnan som tidigare forskning. Bortsett från detta ska alla källor som 

används även här vara vetenskapligt granskade. Deltagarna får heller inte vara under 18 år 

och de måste behandla den forskningsfråga vi är intresserade av. Det är inte nödvändigt att 

samtliga delar av uppställt PICOC måste finnas med, dock måste de generera information 

som ger något för hur forskningen tidigare sett ut och vilka glapp man funnit som i 

framtiden setts som centralt att närmare granska. Som ett resultat av det ökande 

substansanvändandet bland kvinnor torde det sig rimligt att synen på behandling och 

mekanismerna bakom ett sådant användande med tiden i allt större kommit att 
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uppmärksammas och det är dessa beaktanden vi någonstans är ute efter. Källorna kommer 

avslutningsvis finnas genom en samkörning av Proquest Social sciences olika databaser.  

Löpnu

mmer 

Tid & 

Datu

m 

Söksträng/strängar Antal 

träffar 

Kommentarer  

1 2019-

04-10, 

13:23 

(female OR women OR 

adult) AND (”drug 

addiction” OR ”substance 

abuse”) AND ”sex 

difference” AND (yr(1970-

2009) AND PEER(yes)) 

196 Fritextade lämpliga ord för utvalt 

PICOC inför vår forskningsöversikt. 

Avgränsade även årtalen till 1970-

2009 för att få med artiklar lämpliga 

för avsnittet avseende tidigare 

forskning.  

 

Ur denna söksträng fann vi 4 artiklar relevanta att använda för avsnittet om tidigare 

forskning. Samtliga bidrog till kunskap för hur man tidigare sett och forskat kring 

substansanvändande. Antalet träffar var hanterbart vilket gjorde att en sökning av samtliga 

artiklar inte tog någon längre tid. Samtliga artiklar uppfyllde avslutligen kriterierna för 

inklusion.  

  



70 
 

Bilaga 2. Syntetisering  

 

N

r 

Studie Design/ 

undersökningsgrupp 

Syfte Datainsamlingsmetod/ 

Utfallsmått 

Resultat 

 & 

Slutsatser 

Publikations 

land 

1 Lewis, B., Hoffman, 

L. A., & Nixon, S. J. 

(2014). Sex 

differences in drug 

use among 

polysubstance 

users. Drug and 

Alcohol 

Dependence, 145, 

127-133. 

Doi:http://dx.doi.org/

10.1016/j.drugalcdep.

2014.10.003   

Studien genomfördes på 

543 personer varav 288 

var kvinnor och samtliga 

deltagare var över 18år. 

Datan insamlades genom 

självrapportering av 

patienter inom två 

behandlingsprogram i 

norra Florida.  

Kvantitativ studie. 

Studien undersöker 

könsskillnader i ett 

heterogent exempel av 

behandlingssökande 

substansberoende av 

mer än en substans. De 

undersökte mönster av 

substansanvändande, 

ålder avseende 

milstolpar för 

användandet och 

progressionen mellan 

milstolparna.  

Deltagarna besvarade formulär avseende deras 

substansanvändande som inkluderade kroniskhet, 

frekvens, förekomst, intellektuell förmåga och 

slutligen även hur olika faktorer såsom ångest 

och depression kan ha en inverkan. Utifrån dessa 

gjorde man två analyser där ena lade fokus på 

deltagare som upplevde ett problematiskt 

användande av substanser samtidigt som den 

senare undersökte subgrupper av specifika 

substanser med fokus på teleskoping och 

milstolpar för den substansen. 

Resultaten visar att det finns variationer inom 

populationen för behandlingssökande 

substansanvändare avseende typ av 

substansanvändning, ålder för användning och 

progression som ett resultat av kön. Kontraster för 

teleskoping av olika drogspecifika grupper 

tydliggör nyanserna och komplexiteten i inhämtad 

data som kräver noggrannare undersökning. 

Sammantaget visar resultaten att behovet av 

prevention, och tidiga sådana, är oerhört viktiga 

särskilt när det kommer till kvinnor. Detta då vikten 

av att reducera substansrelaterade konsekvenser ses 

som kritiska för kvinnorna då utrymmet man har 

för behandling och interventioner är mindre än för 

männen. 

USA 

2 Sallaup, T. V., Vaaler, 

A. E., Iversen, V. C., 

& Guzey, I. C. (2016). 

Challenges in 

detecting and 

diagnosing substance 

use in women in the 

acute psychiatric 

department: A 

naturalistic cohort 

study. BMC 

Psychiatry, 16. 

doi:http://dx.doi.org.p

roxybib.miun.se/10.11

86/s12888-016-1124-

y 

Deltagarna i denna studie 

kom från en psykiatrisk 

akutmottagning i Norge 

och är över 18år. 

Materialet för studien 

inhämtades mellan 1 

mars- 31 september 2012. 

384 personer deltar i 

studien och samtliga 

samtliga behövde vara 

inlagda.  

Kvantitativ studie. 

 

Undersöker 

könsskillnader i 

substansanvändande på 

den akuta psykiatriska 

mottagningen, och 

möjliga interaktioner 

mellan kön och 

kliniska/sociala faktorer 

associerade med detta 

fenomen. 

Statistisk analys för inhämtad data genomfördes 

genom det statistiska paketet för socialvetenskap 

(IBM och SPSS, version 21). Urvalet beskrevs 

genom kön och diagnos avseende 

substansanvändande. Variabeln för ålder 

kategoriserades med kvartiler. Modellen som 

användes var byggd på rå analys kopplat till 

diagnos och kön som beskrev respondenterna. 

Interaktionerna som studerades gjorde sig 

statistiskt signifikanta genom Chi square och 

analyserades genom logisk regression.   

Resultatet visar sammantaget att det fanns en 

manlig överrepresentation i alla mätningar av 

substansanvändande. Det enda tydliga undantaget 

var bedömningen som gjordes när de lades in. Det 

visar att trots likheterna vid inläggning mellan 

könen avseende screening var likartad 

diagnostiserades dubbelt så många män än kvinnor 

med att vara substansberoende. I detta sammanhang 

kan frågor avseende barriärer och sociala 

föreställningar för kvinnor och behandling ha ett 

samband, precis som att kvinnor oftare söker hjälp 

till följd av sin psykiska ohälsa snarare än för sitt 

substansanvändande. Avslutningsvis var kvinnor 

med inget föräldraansvar överrepresenterade när 

det kom till diagnoser kopplade till 

England 
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substansanvändande och män på samma sätt när det 

kommer till låg utbildningsnivå.   

 

3 Sugarman, D. E., 

Wigderson, S. B., Iles, 

B. R., Kaufman, J. S., 

Fitzmaurice, G. M., 

Hilario, E. Y., ... 

Greenfield, S. F. 

(2016). Measuring 

affiliation in group 

therapy for substance 

use disorders in the 

women’s recovery 

group study: Does it 

matter whether the 

group is all‐ women 

or mixed‐
gender? The American 

Journal on 

Addictions, 25(7), 

573-580. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1111/ajad.12443 

En randomiserad 

kontrollerad studie (RCT) 

där deltagarna delades in i 

två grupper där ena 

mottog gruppterapin 

Women's Recovery 

Group (WRG) 

tillsammans med enbart 

kvinnor och där den andra 

gruppen Group Drug 

Counseling (GDC) istället 

var mixad. Deltagarna var 

158 personer, 100 kvinnor 

och 58 män vilka alla var 

beroende av minst en 

substans utöver nikotin 

och använt detta de 

senaste 60 dagarna. 

Samtliga deltagare var 

över 18år. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med studien är att 

utöka resultaten från 

tidigare testad steg 1 

studie som jämförde de 

olika grupperna och 

styrka förekomsten av 

mer stöd i terapigrupper 

enbart för kvinnor. 

Respektive grupp hade under en 12 veckors 

period 90 minuters sessioner. Grupperna leddes 

av 8 kvinnliga terapeuter med lång utbildning och 

båda gruppernas sessioner spelades in för att 

sedan kunna undersöka grupprocessen. 

Deltagarna godkände genomförandet och vid 

videoinspelning filmades enbart terapeuterna för 

deltagarnas konfidentialitet och anonymitet. För 

att analysera resultaten kodade man resultaten 

med en framtagen manual specialiserad för 

observationer kallad Noldus Observer XT. 

 

Resultaten fastställer att frekvensen avseende 

anslutning och uttalanden var mer vanligt 

förekommande i WRG. Uttalanden avseende stöd, 

erfarenheter och strategier var signifikant mer 

förekommande i dessa grupper och även i GDC var 

det främst kvinnor som stod för uttalandena även 

gentemot männen, trots att de inte uppnådde 

statistisk säkerhet. Stödet som gruppterapi ger är 

centralt och kan ses som särskilt viktigt för kvinnor 

för att öka komfort och därmed generera bättre stöd 

men förekomsten av uttalanden var mer 

förekommande i WRG gruppen och detta i 

huvudsak av tre kategorier: stöd, delade 

erfarenheter och strategier.  

 

England 

4 Bogren, A. (2011). 

Gender and alcohol: 

The swedish press 

debate. Journal of 

Gender Studies, 20(2), 

155-169. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1080/09589236.201

1.565196 

Studien är utformad som 

en diskursivt analytisk 

sådan som betonar hur 

beskrivningar används för 

att formulera handlingar. 

Beskrivningar spelar en 

stor roll i bildandet av 

kategorier. Artiklarna som 

analyseras kommer från 

de fem största 

nyhetstidningarna i 

Sverige och för att finna 

artiklarna användes två 

databaser.  

Syftet med studien är att 

studera 

könskategoriseringar i 

svenska 

nyhetstidningars artiklar 

avseende substanser 

mellan åren 2000-2008. 

Sedan analyserades hur 

denna kategorisering 

bidrar till att göra och 

omintetgöra kön. 

 

För att finna relevanta artiklar gjordes en fulltext 

sökning i databaserna som slutligen genererade 

148 artiklar som ligger till grund för studien. När 

materialet därefter analyserades gjordes det 

genom en steg för steg process där det delades in 

i teman och kodades. För att reducera 

metodologiska brister gjordes detta flera gånger 

om.  

 

Resultaten visar på att det finns tydliga likheter 

mellan hur tidningar såväl som beslutsfattare 

beskriver problem relaterade till kön och 

substansanvändande. Detta exemplifieras 

återkommande genom att tidningarna i vissa fall 

omintetgör kön och dokument reproducerar 

associationer kopplade till kön och på så vis utövar 

normativ kontroll över de som överstiger könade 

gränser. Man ska inte förminska riskerna som finns 

med substansanvändande men det är av desto större 

vikt att man tydliggör hur dessa faktorer bidrar med 

förenklade förklaringar relaterade till binära 

könskategorier.  

Sverige 
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Kvalitativ studie. 

5 Cummings, A. M., 

Gallop, R. J., & 

Greenfield, S. F. 

(2010). Self-efficacy 

and substance use 

outcomes for women 

in single-gender 

versus mixed-gender 

group 

treatment. Journal of 

Groups in Addiction 

& Recovery, 5(1), 4-

16. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1080/155603509035

43915 

WRG är en ny 

manualbaserad 

terapimetod som utgår 

från KBT och som riktas 

speciellt mot kvinnor och 

i denna studie jämförs den 

med den mer traditionella 

behandlingen GDC. 

Deltagarna var över 18år 

och delades slumpmässigt 

in i någon av 

jämförelsegrupperna, 

antalet deltagande kvinnor 

var 36 personer, varav 29 

i WRG och 7 i GDC. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med denna studie 

är att genom 

självskattning 

undersöka deltagarnas 

förmåga att hantera 

hög-risksituationer och 

hur det påverkar utfallet 

av behandling genom 

att jämföra två 

terapigrupper, WRG 

och GDC.  

 

Substansanvändandet för deltagarna bedömdes 

under behandling (1-3 månader) och efter 

behandling (månad 4-6 och 9) genom 

användandet av ”The Timeline Follow back 

technique”. Metoden använder en kalender för att 

assistera deltagarna genom att minnas deras 

substansanvändande under en specifik tidsperiod. 

De använde även en enkät för att deltagarna 

skulle skatta sin egen förmåga till att hantera hög-

risksituationerna kopplade till deras 

substansanvändande kallad DTCQ, där 

självförtroende inkluderades. Denna studie var 

unikt utformad på så vis att det inte relaterade den 

undersökta förmågan avseende att hantera hög-

risksituationer till enbart abstinens utan den 

undersökte behandlingsresultaten utifrån denna 

faktor. För att kunna analysera resultaten 

implementerades en generellt utformad mixad 

metod för analys avseende variation 

(MMANOVA).   

Resultaten visade att det i den mer traditionella 

gruppen (GDC) finns stöd i tidigare forskning om 

att en hög skattning i början av behandling medför 

mindre risk för substansanvändande efter avslutad 

behandling, även efter en längre tid. Kvinnor i 

WRG gruppen visade att kvinnor med lägre 

skattning klarade sig bättre än individer med 

liknande skattning i jämförelsegruppen. Tidigare 

forskning har föreslagit att terapigrupper 

fokuserade på specifikt kvinnor bidrar till ökad 

bekvämlighet och kommunikation vilket denna 

studie visar evidens för.   

 

England 

6 Carliner, H., Sarvet, 

A. L., Gordon, A. R., 

& Hasin, D. S. (2017). 

Gender 

discrimination, 

educational 

attainment, and illicit 

drug use among U.S. 

women.Social 

Psychiatry and 

Psychiatric 

Epidemiology: The 

International Journal 

for Research in Social 

and Genetic 

Epidemiology and 

Mental Health 

Services, 52(3), 279-

289. 

I studien ingår 19209 

kvinnor som är över 18år. 

Datan insamlades från 

undersökningen National 

Epidemiologic Survey 

on Alcohol and Related 

Conditions under 2004-

2005.  

Kvantitativ studie.   

Syftet med studien är att 

undersöka relationen 

mellan 

könsdiskriminering och 

substansanvändning i 

relation till 

utbildningsnivå.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att studien skulle besvara syftet fick 

deltagarna frågor om (1) om självrapporterad 

könsdiskriminering det senaste året var relaterat 

till substansanvändande under samma tidsperiod, 

(2) om dessa associationer varierade beroende på 

vilken typ av diskriminering som rapporterats och 

(3) om relationen mellan könsdiskriminering och 

substansanvändande varierade beroende på 

utbildningsnivå. Deltagarna genomförde också 

AUDADIS-IV, vilket är en fullstrukturerad 

diagnosticerande intervju. Erfarenheter av 

könsdiskriminering bedömdes genom att använda 

fyra objekt av AUDADIS-IV instrument om 

könskriskriminering vilket slutligen resulterade i 

att de olika erfarenheterna kategoriserades som 

separata, alternativt som någon typ av 

diskriminering. Substansanvändande som diagnos 

mättes även det med samma instrument och alla 

som uppfyllde kriterierna för antingen beroende 

Resultaten är konsistenta med en teoretisk 

uppfattning om att könsdiskriminering som 

psykosocial stressor kan skapa fysiologiska 

beteenderelaterade responser. Resultaten visar även 

att program för substansanvändande borde se till 

diskriminering som potentiell trigger för substanser 

och därmed bistå kvinnor med verktyg för att finna 

beteenden att hantera dessa stressorer kopplade till 

diskriminering. Tidigare forskning har till stor del 

enbart fokuserat på diskriminering kopplat till en 

viss domän men denna studie har istället fokuserat 

på olika sådana och resultaten visar att oberoende 

av domän ökar diskriminering risken för 

substansanvändande. En signifikant interaktion 

mellan könsdiskriminering och utbildning kunde 

finnas, där kvinnor med utbildning lägre än 

gymnasienivå löpte större risk för 

substansanvändning. En lägre utbildningsnivå kan 

göra att chanserna för att möta diskriminering blir 

Tyskland 



73 
 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1007/s00127-016-

1329-x 

 

eller missbruk inkluderades. Slutligen användes 

även utbildning och dess potentiella inverkan 

vilket gjordes genom flertalet kontrollvariabler. 

För analysen användes logistisk regression.  

svårare och därmed öka stressorer. Minskade 

tillgångar till i hur man hanterar stressade 

situationer och lägre själveffektivitet i positiva 

hanteringsstrategier kan medföra ökad risk för 

substansanvändande som ett resultat av att man inte 

kan hantera alla psykologiska stressorer. 

7 Khan, S., Okuda, M., 

Hasin, D. S., 

Secades‐ Villa, R., 

Keyes, K., Lin, K., ... 

Blanco, C. (2013). 

Gender differences in 

lifetime alcohol 

dependence: Results 

from the national 

epidemiologic survey 

on alcohol and related 

conditions. Alcoholis

m: Clinical and 

Experimental 

Research, 37(10), 

1696-1705. 

doi:http://proxybib.mi

un.se/login?url=https:/

/search.proquest.com/

docview/1506432252

?accountid=12495 

Deltagarna för studien 

inhämtades genom ett 

representativt urval för 

USA:s befolkning vilka 

alla var över 18år. 

Deltagarna valdes från en 

stor studie, National 

Epidemiologic Survey on 

Alcohol and Related 

Conditions, som 

genomfördes mellan 

2000–2001. Av 49 093 

individer kom 2 974 

kvinnor och 1 807 män att 

utgöra populationen för 

denna studie. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med studien är att 

fylla glappen som finns 

när det kommer till 

beroende av substanser 

och vilka könsskillnader 

som finns. De specifika 

målen som finns för 

studien är (1) att 

genomföra de 

sociodemografiska 

skillnaderna mellan 

män och kvinnor med 

substansberoende, (2) 

att jämföra de 

psykiatriska mönstren 

som finns mellan män 

och kvinnor med 

substansberoende, (3) 

att jämföra 

könsskillnader i klinisk 

presentation och 

riskfaktorer för män och 

kvinnor och (4) jämföra 

könsskillnader i 

behandlingsmönster för 

individer med 

substansberoende. 

Den diagnostiska intervjun som användes var 

AUDADIS-IV och krävde att tre eller fler än de 

sju kriterierna enligt DSM- IV för beroende de 

senaste tolv månaderna. Man vägde in de olika 

delarna man hade för avsikt att undersöka även i 

procent för att kunna urskilja könsskillnader. Det 

vill säga socialdemografiska korrelationer, klinisk 

kurs och karaktär, riskfaktorer, förekomsten av 

psykiatriska sjukdomar och behandlingar för 

populationen. 

Man kunde av studien urskilja flera könsskillnader 

när det kommer till psykiatriska sjukdomar, klinisk 

karaktär, riskfaktorer och behandling. Efter att ha 

beaktat kön i socialdemografiska skillnader och i 

prevalensen av psykiatriska sjukdomar i den 

generella befolkningen löpte kvinnor i större 

utsträckning att drabbas av externa sjukdomar. 

Även om män med problematiken började dricka 

tidigare än kvinnorna och att kvinnorna ofta slutade 

tidigare var kursen för klinisk presentation likartad 

för könen. Kvinnor upplever mer risker än män 

med samma problematik och behandling var även 

mindre förekommande bland kvinnor. Social 

exkludering var även mer vanligt bland kvinnorna 

vilket gjorde att de inte sökte hjälp. Dessa fyra 

punkter var det huvudsakliga resultatet som 

framkom av studien. 

England 

8 Montanari, L., 

Serafini, M., Maffli, 

E., Busch, M., 

Kontogeorgiou, K., 

Kuijpers, W., ... 

Gyarmathy, V. A. 

(2011). Gender and 

Analysen rapporterar data 

av 363 170 klienter från 

4647 enheter i 23 länder, 

22 från Europeiska 

unionen och Schweiz. 

Data rapporteras från 

respektive land och 

Syftet med studien är att 

beskriva mönstren av 

könsdistribution, 

generellt och genom 

primär problem drog, av 

tidigare patienter från 

De fem epistemologiska indikationer som 

besvarades är (1) Förekomsten och mönstren för 

substansanvändning i den generella populationen, 

(2) Förekomsten av problematiskt 

substansanvändande, (3) Krav om behandling av 

substansanvändare, (4) Dödsfall relaterade till 

substansanvändning och (5) Infektioner och 

De huvudsakliga resultaten som framkommer av 

studien är att det är fyra gånger så många fler män 

än kvinnor. Könsförhållandena varierar inte enbart 

geografiskt utan även när det kommer till substans. 

Sammantaget kan man se att kvinnor har sämre 

tillgång till behandling än män vilket gör att ett 

sådant åtagande bör göras. Då resultaten främst är 

USA 
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regional differences in 

client characteristics 

among substance 

abuse treatment 

clients in the 

europe. Drugs: 

Education, Prevention 

& Policy, 18(1), 24-

31. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.3109/09687637.201

0.504199 

bygger på i huvudsak fem 

epistemologiska 

indikationer.  

Kvantitativ studie. 

center i Europeiska 

unionen och Schweiz.   

sjukdomar relaterade till substansanvändning. 

Denna analys fokuserade på och använder den 

årliga första inskrivningen för behandling av 

redan tidigare patienter i alla rapporterande länder 

utom Spanien, Malta och Nederländerna då 

aggregerad data användes. För att kunna 

analysera använd data användes SPSS och Chi- 

Square. SPSS användes och formulerade en 

hierarki och Chi-Square för att bedöma skillnader 

mellan länderna 

kopplat till vissa substanstyper är det svårt att 

generalisera det på samtliga substanser överallt. 

Studien framhäver mer specifik forskning för kön 

och substanser, speciellt då vissa behandlingar är 

kopplade till vissa substanser som gör att det lika 

gärna kan vara så att behandlingarna är anpassade 

till ett visst kön. Därför menar man avslutningsvis 

att man måste bedöma hur tillgången för 

behandling av kvinnor ser ut och göra program 

bättre lämpade för kvinnor mer samt tillgängliga 

för att öka andelen kvinnor inom 

substansbehandlingsprogram i Europeiska unionen 

och Schweiz.  

9 de Visser, R. O., & 

McDonnell, E. J. 

(2012). ‘That’s OK. 

He’s a guy’: A mixed-

methods study of 

gender double-

standards for alcohol 

use. Psychology & 

Health, 27(5), 618-

639. 

Doi:http://dx.doi.org/

10.1080/08870446.20

11.617444 

 

Data som ligger till 

underlag för studien är 

731 deltagare, 503 

kvinnor och 228 män från 

ett universitet i England 

vilka besvarade en online 

enkät, åtta personer från 

respektive kön valdes 

även ut för att göra 

intervjuer. Enkäten 

behandlade olika livsstils 

och hälsorelaterade frågor 

och beteenden associerade 

med substansanvändning.  

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Syftet med studien 

genom att både använda 

kvantitativa och 

kvalitativa metoder är 

att svara på flera frågor 

(1) Gör och påverkar 

könsstandarder 

substanser och 

användning för 

universitetsstudenter? 

(2) Gör könsstandarder 

för substanser och 

återspeglar bredare 

attityder avseende kön? 

(3) Hur förklarar unga 

könsstandarder för 

substansanvändning?  

(4) Hur upplever unga 

könsstandarder för 

substansanvändning?  

Data samlades till en början genom en kvantitativ 

enkät som analyserades genom SPSS 16 och 

därefter genom urval valdes 16 intervjupersoner 

som intervjuades individuellt semitruktuellt. 

Respondenterna besvarade frågorna i enkäten om 

de områden som presenterats utifrån en skala av 

fem svarsalternativ. Det som framkom 

analyserades genom tematisk analys.  

 

 

Resultaten av den mixade studien avseende kön och 

substansanvändning avslöjar att oroligheter om att 

bibehålla åtråvärda könsroller påverkar 

konsumtionen av substanser, speciellt bland unga 

kvinnor. Utformningen av studien medförde en 

nyanserad bild för hur statistiska samband och 

erfarenheter avseende substanser finns bland unga 

vuxna. Generellt sätt framkom det att 

substansanvändande ses som maskulint och därmed 

något som inte är lämpligt för kvinnor. 

England 

10 Clarke, N., Kim, S., 

White, H. R., Jiao, Y., 

& Mun, E. (2013). 

Associations between 

alcohol use and 

alcohol-related 

negative 

Data för studien 

inhämtades från olika 

universitetsstudenter runt 

om i USA och då man 

ville undersöka skillnader 

mellan etnicitet och ras 

inkluderades studenter 

Nuvarande studie 

fokuserar exklusivt på 

ras och könsskillnader, 

specifikt på mörkhyade 

och vita kvinnliga samt 

manliga 

universitetsstudenter 

I studien användes den korta versionen av RAPI 

för att mäta substansrelaterade negativa 

konsekvenser. RAPI innefattas av allvarliga såväl 

som mindre allvarliga konsekvenser vilket gjorde 

det möjligt att göra åtskillnad mellan könen och 

ramen låg på 1–6 månader. Desto högre 

skattning, ju mer omfattande problem. För att 

Studien undersökte ras och könsskillnader i 

negativa konsekvenser av substansanvändningen 

bland universitetsstudenter från olika skolor i USA. 

Resultaten påvisar efter kontrollerande av 

substansanvändning att det inte fanns någon 

signifikant skillnad varken när det kom till typ eller 

antal konsekvenser för vita respektive mörkhyade, 

USA 
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consequences among 

black and white 

college men and 

women. Journal of 

Studies on Alcohol 

and Drugs, 74(4), 

521–531. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.15288/jsad.2013.74.

521 

 

som var vita och 

mörkhyade. 15230 

personer deltar i studien 

och samtliga är över 18år. 

Kvantitativ studie.  

 

 

från olika campus i 

USA då man vill fylla 

glappet av bristande 

forskning på området.  

istället mäta användningen av substans användes 

The Daily Drinking Questionnaire vilket är en 

enkät som är en självrapportering och som 

omfattade frekvensen av konsumtion för en 

typisk vecka de senaste 1-3 månaderna. För 

analys användes logisk regression. 

dock var skillnaden mellan könen stor. Kvinnor 

upplevde i större uträckning än män konsekvenser 

av sin konsumtion. De fann inte någon 

trevägsinteraktion mellan ras, kön och 

substansanvändning. Studien menar avslutningsvis 

att prevention och interventionsförsök borde 

fokuseras gentemot hela universitetspopulationen 

inte minst genom att rikta sig gentemot olika 

grupper med potentiella specifika behov. Man 

föreslår exempelvis att kvinnor borde motta 

specifika interventioner till följd av att de är mer 

sårbara för negativa konsekvenser av 

substansanvändning. Man bör även rikta sig mot 

mörkhyade för att förhindra snabb eskalation av 

konsumtion vilket visades i studien.  

11

. 

Greenfield, S. F., 

Sugarman, D. E., 

Freid, C. M., Bailey, 

G. L., Crisafulli, M. 

A., Kaufman, J. S., ... 

Fitzmaurice, G. M. 

(2014). Group therapy 

for women with 

substance use 

disorders: Results 

from the Women’s 

recovery group 

study. Drug and 

Alcohol 

Dependence, 142, 

245-253. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1016/j.drugalcdep.2

014.06.035 

Detta är en RCT där 150 

deltagare inkluderades om 

de var substansberoende 

och använt någon 

substans de senaste 60 

dagarna. Deltagarna 

delades in i två grupper, 

WRG eller GDC. 

Kvinnorna delades in i 

någon av grupperna 

samtidigt som män enbart 

delades in i den senare 

som ett resultat av att det 

första är ett program 

utformat direkt gentemot 

kvinnor. Användandet av 

substanser kom därefter 

att bedömas mellan 

månaderna 1-6 och 

därefter även månad nio. 

Kvantitativ studie.  

Syftet med denna 

kliniska studie är att 

undersöka effektiviteten 

av WRG terapi i 

kontrast till GDC 

avseende att reducera 

användandet av någon 

substans i ett exempel 

av en heterogen grupp 

av substansanvändande 

kvinnor, med 

samexisterande 

sjukdomar, traumatiska 

historier, ålder och steg 

i livet, samt att 

demonstrera 

genomförandet och 

implementerandet av 

WRG i ett öppet 

grupperingsformat. 

Deltagarna delades in i två grupper, antingen 

WRG eller i kontrollgruppen GDC. WRG 

gruppen är gruppterapi baserad på 90-minuters 

sessioner vid tolv tillfällen. Den är influerad av 

ett kognitivt behavioristiskt angreppssätt samt 

behandlar könsspecifika områden avseende 

beroende och tillfrisknande. Kontrollgruppen är 

istället en gruppterapiform för båda könen som 

påvisat hög evidens och som även pågår i 90 

minuter. Här diskuteras även områden nära 

kopplade till substansanvändande, dock inte på 

samma sätt kopplat till respektive kön. Data kom 

därefter att analyseras genom longituell 

regressionsanalys.   

 

I denna steg två fas av jämförelserna mellan 

gruppterapiformerna GDC och WRG reducerades 

användandet av substanser signifikant, både under 

behandlingen under tolv veckor såväl som vid 

uppföljningen efter sex månader. Studien påvisar 

således evidens för att kvinnor med ett 

substansberoende eller användare av substanser kan 

minska genom deltagandet i veckovisa 

gruppterapier och bibehålla dessa minskningar efter 

sex månader. Det påvisade även att resultaten för 

respektive behandlingsform är liknande och man 

kan jämföra WRG med GDC, vilket tidigare studie 

på området inte påvisade i samma utsträckning. 

Man kunde således öka evidensen för användandet 

av enbart kvinnodeltagande terapigrupper vilket 

kan vara hjälpsamt i olika kliniska sammanhang 

och för olika kvinnor med varierande problematik.  

 

Nederländerna 

12

. 

Choi, S., Adams, S. 

M., Morse, S. A., & 

MacMaster, S. (2015). 

Data inhämtades hos tre 

privata anordningar som 

erbjuder behandling och 

Syftet med denna studie 

är att undersöka 

könsskillnader avseende 

För att kunna allvarlighetsgraden för 

substansanvändningen användes Addiction 

Severity Index (ASI) vilket är skalfrågor som 

Studien identifierar signifikanta könsskillnader 

mellan individer som brukar substanser och som 

har psykisk ohälsa. Resultaten visar att kvinnor i 

England 

http://dx.doi.org/10.15288/jsad.2013.74.521
http://dx.doi.org/10.15288/jsad.2013.74.521
http://dx.doi.org/10.15288/jsad.2013.74.521


76 
 

Gender differences in 

treatment retention 

among individuals 

with co-occurring 

substance abuse and 

mental health 

disorders. Substance 

use & Misuse, 50(5), 

653-663. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.3109/10826084.201

4.997828 

som integrerar både 

psykisk ohälsa samt 

substansanvändning i 

form av individuellt stöd 

såväl som i grupper. 

Antalet deltagare för 

studien är 1 317 där 513 

är kvinnor och 778 män 

vilka brukade både 

substanser och hade 

psykisk ohälsa. 

Kvantitativ studie.  

att förbli nyktra bland 

individer som brukar 

substanser och har 

psykisk ohälsa som 

deltar i privat 

behandling. 

besvaras och som i denna kontext fångade in sju 

potentiella problemområden: medicin, arbete, 

substans, familj/ social och psykiatriska problem. 

Därefter användes även instrument för att mäta 

beredskap inför förändring samt att fokuset låg på 

att se hur man bibehöll behandling. För att 

analysera inhämtad data började man med 

beskrivande statistik och bivariat analys för att 

därefter använda Cox regression för att nyansera 

resultaten ytterligare. 

högre utsträckning än män stannar i behandling. 

Det framkommer i studien att kvinnor i större 

utsträckning kommer till behandling med svårare 

problematik avseende medicinska aspekter, sociala 

sådana, såväl som psykiatriska. Detta bidrar till 

evidens för frågor avseende kön och behandling 

som kan verka främjande för kommande 

interventioner och visar bland annat på att längre 

vistelse visar bättre resultat vid uppföljning.  

13 Cunningham, J. 

(2012). A qualitative 

study of gender-based 

pathways to problem 

drinking in dublin, 

ireland. Irish Journal 

of Psychological 

Medicine, 29(3), 163-

170. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1017/S0790966700

017195 

 

16 deltagare låg till grund 

för denna studie med mål 

att få ta del av både män 

och kvinnors erfarenheter 

av att substanskonsumtion 

och tillfrisknande. 

Tematisk saturation 

användes för att komma 

fram till urvalet av antalet 

deltagare som slutligen 

hamnade på 9 män och 7 

kvinnor.  

Kvalitativ studie.  

Syftet med studien är att 

besvara frågorna: (1) 

Vilka könbaserade 

skillnader i 

substanskonsumtion 

rapporterades av 

deltagarna, (2) vilka 

erfarenheter och 

fördelar rapporterades 

från medlemskapet i en 

stödgrupp? 

Samtliga deltagare fick välja var intervjun skulle 

ta plats och dess utformning var semi-strukturell 

och behandlade frågor avseende 

substanskonsumtion och tillfrisknande. Den 

kvalitativa data som inkom genom intervjuerna 

som varade mellan 45 minuter och 3,5 timmar 

analyserades genom den konstant jämförande 

metoden. Transkripten lästes återupprepade 

gånger och kodades. Teman analyserades därefter 

både inom och mellan olika fall med 

uppmärksamhet på könsskillnader.  

Resultaten av studien visar att sociala förväntningar 

på varierande sätt avseende substanskonsumtion 

var en ingång till problematiskt användande inte 

minst som ett resultat av de motsägelser avseende 

praxis och användningens sociala funktion. 

Kontexter för konsumtionen identifierades av 

männen som främst publik samtidigt som det för 

kvinnor snarare handlade om hemmadrickande. 

Primära barriärer för erkännandet av en 

problematisk konsumtion kunde kopplas till 

socialiserande normer och könsbaserad skam. 

Fördelarna med grupperna handlade bland annat 

om nya sociala nätverk där verktyg för att hantera 

negativa känslor uppmärksammades. 

Irland 

14 von Greiff, N., & 

Skogens, L. (2017). 

Positive processes of 

change among male 

and female clients 

treated for alcohol 

and/or drug 

problems. Journal of 

Social Work, 17(2), 

186-206. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1177/146801731663

8576 

Data för aktuell studie 

inhämtades genom 45 

intervjuer för kvinnor och 

ytterligare 45 med män 

mellan 2013-2014. 

Personerna rekryterades 

från olika behandlingar i 

Sverige samt 

snöbollsurval.  

Kvalitativ studie.  

Artikeln syftar till att 

analysera och jämföra 

positiva processer 

avseende förändring hos 

kvinnor och män 

behandlade 

substansanvändning, 

och de specifika 

forskningsfrågorna är: 

(1) Hur beskriver 

manliga och kvinnliga 

klienter centrala 

faktorer för att initiera 

Intervjuerna var i ungefär 30 minuter för 

respektive person och behandlade frågor 

avseende initiering till att åstadkomma förändring 

och att bibehålla dessa. En manual användes för 

att täcka in centrala områden innefattande av 

interna, sociala samt behandlingsrelaterade 

frågor. Varje inspelning resulterade i en rapport 

på en omfattning av ungefär 1000 ord som skrevs 

inom 48 timmar efter intervjun tagit plats. Efter 

att ha validitetsgranskat materialet 

sammanfattades och kategoriserades dem utefter 

interna, sociala och behandlingsrelaterade 

faktorer. När kategoriseringar gjorts tog man 

Ur resultaten går det att utläsa en större sårbarhet 

bland kvinnliga klienter som en konsekvens av 

bland annat sämre psykisk hälsa, sämre stöttande 

föräldrar som ofta hade liknande problematik. 

Kvinnorna har oftare än männen icke stödjande 

partners samt att de tar upp att deras barn är viktiga 

och att de bör inkluderas för att kvinnorna ska få en 

positiv förändringsprocess. Män tar istället upp i 

större utsträckning vänner som centralt samtidigt 

som kvinnor tar upp professionella vilket kan ses 

som en indikator för att kvinnor är mer ensamma än 

män, detta förekommer även när det brukar, 

kvinnor gör det oftare ensamma och män 

USA 
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processen för 

förändring? (2) Hur 

beskriver manliga och 

kvinnliga klienter 

faktorer för att bibehålla 

positiva förändringar? 

centrala delar från respektive nedskriven rapport 

genom en iterativ analys och det gjorde att 

underkategorier konstruerades genom aggregerad 

data. Deltagarna delades in utifrån kön för att 

kunna generalisera resultatet. 

 

tillsammans med andra. Separerade behandlingar 

kan vara av fördel då kvinnor och män upplever 

olika faktorer som väsentliga för att tillfriskna. 

15 Verissimo, A. D. O., 

& Grella, C. E. 

(2017). Influence of 

gender and 

race/ethnicity on 

perceived barriers to 

help-seeking for 

alcohol or drug 

problems. Journal of 

Substance Abuse 

Treatment, 75, 54-61. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1016/j.jsat.2016.12.

013 

 

Den aktuella studien 

bygger på två tidigare 

studier insamlade av the 

National Epidemiologic 

Survey on Alcohol and 

Related Conditions 

(NESARC) och 

undersöker ytterligare 

barriärer för hjälpsökande 

med substansrelaterade 

problem med ett fokus på 

interaktionen mellan kön 

och ras/etnicitet. Samtliga 

respondenter fick frågor 

om deras 

substansanvändande 

under sin livstid. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med denna studie 

är att undersöka 

anledningar till att 

människor inte söker 

hjälp för sina 

substansrelaterade 

problem utifrån kön och 

ras/etnicitet genom att 

använda data från 

NESARC. 

 

För att få in relevant data till studien användes 

olika mått och åtgärder. Respondenterna fick 

frågan om de sökt hjälp som ett resultat av deras 

substansanvändande, och de som svarade nej fick 

en fråga som handlade om ifall de tänkt tanken på 

att söka hjälp. Om respondenterna svarade ja på 

frågan fick ytterligare en fråga som handlade om 

varför de inte fått hjälp. För dessa svar fanns en 

lista med 27 alternativ som var kodade i tre 

kategorier för barriärer och som handlade om 

strukturella, attitydrelaterade samt egen 

beredskap för förändring. Man använde en 

multivariat modell för att dels analysera de tre 

kategorierna för barriärer, sociodemografiska 

faktorer, problemets allvarlighetsgrad samt 

substansanvändande.  

Resultaten visar att majoriteten av de som brukade 

substanser upplevde barriärer i form av attityder. 

Jämförelser mellan etnicitet och kön avslöjar mer 

komplexa resultat, men oavsett bakgrund upplevde 

kvinnor i större utsträckning än män barriärer 

kopplade till attityder. Slutsatsen av detta blir att 

interventioner bör skräddarsys för att öka 

tillgängligheten avseende stöd för 

substansanvändare. Behandling måste beakta 

barriärer kopplade till strukturer och attityder och 

variationerna som finns mellan och inom olika 

grupper. 

Nederländerna 

16 Eliason, M. J., Burke, 

A., van Olphen, J., & 

Howell, R. (2011). 

Complex interactions 

of sexual identity, 

sex/gender, and 

religious/spiritual 

identity on substance 

use among college 

students. Sexuality 

Research & Social 

Policy: A Journal of 

the NSRC, 8(2), 117-

125. 

doi:http://dx.doi.org/1

Studien genomfördes på 

en kommunal skola med 

ungefär 30 000 studenter 

och av dessa kom 2 204 

att ingå som underlag. 

Studenterna vid skolan är 

av stor mångfald. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

relationen mellan kön, 

sexuell identitet och 

religiös/spirituell 

identitet avseende 

substansanvändning. 

 

Studien utgår från enkäten The Core Survey 

vilket utvecklades för att få en överblick i 

preventionsprogram för substansanvändande på 

olika universitet. Den långa versionen av denna 

metod användes till grund för denna studie och 

tar upp 39 objekt. Objekten tar upp frågor om 

personliga och demografiska karaktärsdrag, 

akademiska faktorer, uppfattningar om normer, 

30 dagars och 1-års användande av olika 

substanser, åldern första intaget av substanser, 

vilka negativa konsekvenser det medfört, tro samt 

sexuell orientering. För att analysera data 

använde man sig av både en univariat och 

multivariat analys för att kunna första kopplingar 

Resultaten visar på en trevägsinteraktion mellan 

kön, sexuell identitet och religiös/spirituell 

identitet. Personer som identifierar sig som icke 

binära och har en läggning som inte är 

heterosexuell rapporterar att de brukar mest 

substanser samt har flest riskbeteenden kopplade 

till användningen. Personer som identifierar sig 

som lesbiska, gay eller bisexuella (LGB) 

rapporterade också betydligt mer missbruk inom 

familjen och att de haft längst historik av 

substansanvändandet.  Kvinnor som hade en LGB-

läggning samt identifierade sig som icke binära 

brukade betydligt mer substanser än kvinnor som 

var heterosexuella. Religiös/spirituell identitet 

verkar skyddande för kvinnor som inte benämner 

Tyskland 
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0.1007/s13178-011-

0046-1 

och skillnader mellan kön, sexuella identiteter, 

substansanvändning och trosuppfattning.  

sig som heterosexuella, dock inte för män. LGB-

personer hade mer troligt vänner som accepterade 

missbruket samt att de höll också på mer med 

spirituella och hälsofrämjande aktiviteter. 

17 Samuelsson, E. 

(2015). Substance use 

and treatment needs: 

Constructions of 

gender in swedish 

addiction 

care. Contemporary 

Drug Problems: An 

Interdisciplinary 

Quarterly, 42(3), 188-

208. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1177/009145091559

2912 

 

Studien är en uppföljning 

av en tidigare kvantitativ 

undersökning på samma 

område men designen för 

denna studie är istället 

kvalitativ med ett urval 

från tidigare studie. Av de 

469 respondenter som 

deltog i den kvantitativa 

studien är 30 personer 

utvalda varav 20 är 

kvinnor som deltog i 

denna studies 

fokusgrupper. I respektive 

grupp deltog av 6-7 

personer. 

Kvalitativ studie. 

Syftet med denna studie 

är att analysera 

gränserna som görs 

inom 

missbruksbehandling av 

praktikerna avseende 

konstruktion av 

substansanvändning och 

behandlingsbehov, med 

ett speciellt riktat fokus 

på kön. Frågor som 

ställs i studien är (1) 

Hur ser praktiker inom 

missbruksbehandling på 

könskänslighet? (2) 

Vilka diskurser och 

dilemman uppstår som 

centrala i deras 

diskussioner?  

För att samla in data användes fokusgrupper där 

deltagarna till en början informerades om ämnet 

för intervjun vilka handlade om bedömningar och 

uppfattningar om substansanvändande. 

Respektive fokusgrupp hade en medeltid på 78 

minuter och efter avslutad intervju skrevs en 

sammanfattning ner av vad som framkommit. Då 

transkriberingen inte genomfördes av utföraren 

lyssnade denne på inspelningarna återupprepade 

gånger för att få en uppfattning om materialet och 

där alla diskussioner avseende kön delades upp. 

Syftet med detta handlade i sin tur att närma sig 

materialet på ett relativt öppet sätt, hålla analysen 

nära empirisk data och formen på diskussionen. 

För att analysera data användes en diskursiv 

analys och man använde även konceptet om 

interpretativa repertoarer för att fånga upp bland 

annat variationen. 

Resultaten visar att män och kvinnor konstrueras 

olika både psykologiskt, socialt och biologiskt. 

Substansanvändandet bland kvinnor beskrevs som 

mer gömt och skamfullt samtidigt som det 

kopplades till depression och psykologiska faktorer. 

Kopplingen till skam för kvinnor sågs ligga nära 

ansvaret för familj och att de ansågs i större 

utsträckning vara mer exponerade rent socialt då de 

har en ökad sårbarhet.  Män beskrevs att vara 

våldsamma och utåtriktade, vilket gjorde att 

kvinnor kunde hålla en bättre fasad utåt än männen. 

Kvinnor anses även vara mer utsatta då de inte 

passar in i bilden som substansanvändare.  Man 

diskuterade även vikten av att se stereotypiska 

antaganden och därmed beakta hur frågor om 

femininitet och maskulinitet kan göra sig gällande i 

ett könskänsligt arbete.   

USA 

18 Lewis, B., & Nixon, 

S. J. (2014). 

Characterizing gender 

differences in 

treatment 

seekers. Alcoholism: 

Clinical and 

Experimental 

Research, 38(1), 275-

284. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1111/acer.12228 

I studien deltar 531 

personer varav 274 är 

kvinnor. Studien 

undersöker nivåer av 

substanskonsumtion, ålder 

för konsumtion och dess 

milstolpar, progressionen 

från milstolpe till problem 

eller behandling. Man 

undersökte även 

familjehistoria, 

substansproblematik, 

relationer och 

nikotinanvändning.  

Kvantitativ studie.  

Syftet med studien är att 

undersöka 

könsskillnaderna i ett 

heterogent urval av 

hjälpsökande individer 

med ett problematiskt 

substansanvändande. 

 

All data insamlades under en tidsperiod av 27 

månader mellan 2006-2009. Deltagarna svarade 

på en enkät som inkluderade frågor om 

depressiva symptom och status för ångest, 

intellektuell förmåga, ett familjeträd som sträckte 

sig till fyra generationer avseende 

substansanvändning, den egna personliga 

historien om alkoholkonsumtion och tobak vilket 

inkluderade kroniskhet och frekvens. Därefter 

användes instrument för att mäta konsekvenserna 

av konsumtionen vilket gjordes utifrån fem 

dimensioner: fysiska, interpersonella, 

intrapersonella, impulsivitet samt sociala sådana. 

Kön och konsumtionen av substanser var 

variablerna som blev mest intressanta i studien 

och som analyserades genom sju centrala 

När man ser till tillgänglig litteratur på området kan 

man se att resultaten som denna studie visar endast 

till viss del stödjer könsrelaterad teleskoping. 

Samtidigt som kvinnor inte upplevde problem 

relaterade till sitt substansanvändande tidigare än 

män i livet kom de till behandling vid tidigare 

åldrar samt att deras progression gått snabbare. 

Kvinnor rapporterade också att de förekommit 

missbruk i familjen samt hos sin nuvarande partner 

mer än männen. Dessa resultat poängterar att 

särskilt se till urval och specifika variabler och dess 

utfall när man inkluderar könsskillnader 
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domäner som analyserades genom Chi- Square 

och korrelationell analys.  

19 Greenfield, S. F., 

Cummings, A. M., 

Kuper, L. E., 

Wigderson, S. B., & 

Koro-Ljungberg, M. 

(2013). A qualitative 

analysis of women’s 

experiences in single-

gender versus mixed-

gender substance 

abuse group 

therapy. Substance 

use & Misuse, 48(9), 

772-782. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.3109/10826084.201

3.787100 

I studien ingår 28 

kvinnor. Målet med 

studien var att färdigställa 

en analys av semi-

strukturerade intervjuer 

för att kunna jämföra 

kvinnors 

självrapporterade 

erfarenheter av 

gruppterapi i 

behandlingarna WRG och 

GDC.  

Kvalitativ studie. 

Syftet med studien är att 

undersöka om 

sammansättningen av 

den enkönade 

behandlingsgruppen 

WRG skulle bistå med 

en ökad känsla av 

komfort och stöd samt 

se om kvinnor öppet 

kunde diskutera 

situationer som kan 

utlösa och förhindra 

återfall i jämförelse med 

den mer traditionella 

behandlingsgruppen 

GDC som är för både 

män och kvinnor. 

För att samla in data intervjuade man 20 kvinnor i 

30 minuter och använde Grounded Theory som 

analys för materialet. Processen för analysen och 

kodningen delades upp i tre steg: i öppen, axiell 

och teoretisk. Ur de öppna framkom axiella och 

detta för att kunna länka kategorier ihop med 

underkategorier. Av denna kodning följde 

därefter en teoretisk sådan och detta för att kunna 

teoretisera samband mellan olika koncept i 

aktuell data. I denna process integrerades och 

förfinades även kategorierna.  

Resultaten visar att kvinnorna i WRG gruppen i 

större utsträckning kände sig trygga, använde hela 

sig själva, fick behov tillgodosedda, kände närhet, 

empati och äkthet. Bortsett från detta gjorde 

gruppsammansättningen att kvinnor kunde 

diskutera könsrelaterade ämnen stöttande för deras 

tillfrisknande. Dessa fördelar med enskilda 

könsgrupper kan öka tillfredställelse av behandling 

såväl som förbättra utfallsresultat. 

USA 

20 Simonen, J. (2013). 

Accepted, desired and 

ashamed: Images of 

female alcohol use 

and drinking-related 

gender orders 

described by finnish 

women of different 

ages. Nordic Studies 

on Alcohol and 

Drugs, 30(3), 201-

226. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.2478/nsad-2013-

0016 

I studien deltar 38 kvinnor 

som brukar substanser 

och som delades upp i sex 

grupper för att delta i 

gruppintervjuer.  

Kvalitativ studie. 

Syftet med studien är att 

visa vilka typer av 

substansrelaterade 

attityder och 

könsrelationer samt 

könsföreställningar de 

intervjuade kvinnorna 

identifierar sig med. 

Materialet för studien inhämtades i Finland 2007 

som en del av ett större projekt. Grupperna för 

intervjuerna formades utefter ålder och utbildning 

och bygger på idén om generation vilket kommer 

av socio-ekonomiska utvecklingar i landet såväl 

som ändrade normer för substansanvändandet 

vilket varierar för respektive generation. 

Fokusgrupper användes för att inhämta data och 

frågorna som diskuterades var konsumtionsvanor 

och eventuella förändringar i de. Därefter visades 

även bilder upp som visade stereotypiska 

situationer för konsumtion vilket följdes av frågor 

kopplade till dem. För fortsatt analys valdes tre 

bilder av dessa ut. 

Resultaten av studien visar att kvinnor i olika 

generationer har varierade uppfattningar om vilka 

bilder av kvinnlig substansbrukande som ses 

passande, accepterat och önskvärt. Respektive 

generationsgrupp uttrycker även och upprepar olika 

normer och attityder. Slutsatser som kan dras av 

analysen handlar om att kvinnor uppnått förbättrad 

autonomi i deras konsumtion och att det gått förbi 

mer traditionella feminina värden vilket gjort de 

mer varierande. Yngre generationer har dock 

tillgång till en bredare bild av kvinnlighet, normer 

och sätt att vara kvinna 

Finland 

21 Fernández-Montalvo, 

J., López-Goñi, J. J., 

Azanza, P., Arteaga, 

A., & Cacho, R. 

(2017). Gender 

Antalet deltagare för 

studien är 183 deltagare, 

96 män och 87 kvinnor 

som är diagnosticerade 

med substansberoende 

Syftet med studien är att 

analysera skillnaderna i 

behandling avseende 

män och kvinnor som 

brukar substanser. För 

Den primära bedömningen skedde genom två 

sessioner innan behandlingen med en veckas 

mellanrum. Under första sessionen inhämtades 

data relaterad till socio-demografiska faktorer och 

substansanvändning och den andra sessionen 

Studien analyserade skillnader i 

behandlingsprocessen för män och kvinnor med 

substansberoende. Det framkom att kvinnor hade 

en svårare beroendeprofil än männen och att de 

avbröt behandlingen i större utsträckning än 

England 
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differences in 

treatment progress of 

drug-addicted 

patients.Women & 

Health, 57(3), 358-

376. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1080/03630242.201

6.1160967 

och är i behandling för 

första gången.  

Kvantitativ studie. 

att kunna besvara syftet 

ville man (1) Fastställa 

förekomsten av 

fulländad behandling 

och avhopp mellan män 

och kvinnor med 

substansberoende och 

(2) Jämföra fulländade 

behandlingar och 

avhopp genom 

beaktandet av kön i 

antalet 

behandlingstillfällen, 

tiden investerad i 

behandling, 

psykopatologiska 

symptom (3) Jämföra 

män och kvinnor, 

genom att se till 

fulländandet av 

behandling avseende 

samma variabler som 

nämnts ovan. 

fokuserade på frågor avseende psykologiska 

problem och tidigare behandlingar. När detta var 

genomfört fick deltagarna ta del av en 

standardbehandling. För att kunna analysera data 

användes beskrivande analys för respektive 

variabel och bivariat sådan beroende på 

utformningen av studerad variabel. Statistiska test 

genomfördes för samtliga analyser såväl som 

statistisk signifikans. Logistisk regression 

användes även det för att se vilka 

psykopatologiska variabler det fanns kopplade till 

kön och fyra analyser avseende diskriminering 

användes. Statistiska analyser genomfördes i 

SPSS.   

 

männen. Detta är viktigt att man beaktar då avhopp 

tenderar att vara en indikator på återfall och sämre 

terapeutisk process. Denna korrelation kan i stor 

sannolikhet kopplas till varför män respektive 

kvinnor söker hjälp, och att kvinnor oftare gör det i 

ett mer allvarligt tillstånd än män med samma 

problematik. Resultaten visar vikten av att utveckla 

specifika strategier för att göra behandling mer 

tillgängligt för kvinnor och att det finns en skillnad 

när det kommer till kön och handling för 

substansberoende. Fortsatta studier på området 

behöver således göras för att kunna bemöta dessa 

skillnader. 

22 Storbjörk, J. (2011). 

Gender differences in 

substance use, 

problems, social 

situation and 

treatment experiences 

among clients 

entering addiction 

treatment in 

stockholm. NAT 

Nordisk Alkohol & 

Narkotikatidskrift, 28(

3), 185-209. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.2478/v10199-011-

0020-5 

1865 respondenter blev 

strukturellt intervjuade i 

början av en ny 

behandlingsepisod åren 

2000-2002 i 

Stockholmsområdet och 

utgjorde ett representativt 

urval. Hypoteser ställdes 

upp för att kunna besvara 

syftet vilka är 

könsstereotypiska i 

förhållandet till substanser 

och kön.  

Kvantitativ studie.   

Syftet med studien är att 

diskutera och analysera 

likheter och skillnader 

avseende 

substansanvändande 

och behandling bland 

könen i termer av 

erfarenheter, 

konsumtion/problem, 

social situation och 

livsrelaterade problem.  

 

Respondenterna som valdes till studien 

rekryterades från ett urval av enheter och 

kommuner för att representera vårdsystemet 

avseende geografi och varianter av vård som 

tillhandahålls. En full variation av behandlingar 

representeras i urvalet. Svaren för intervjuerna 

ställdes upp i en korstabell och multivariat 

logistisk regression användes för att förutspå om 

män eller kvinnor hade mer allvarliga problem 

avseende livsdomäner i ASI. 

 

Resultaten av studien visar att kvinnor var oftare i 

kontakt med instanser som fokuserade på psykisk 

hälsa och män i större utsträckning med 

kriminalvårdssystemet. Det återfanns dock ingen 

skillnad mellan könen avseende allvarlighetsgrad 

för substansanvändande, men kvinnor använde i 

större utsträckning receptbelagd medicin. I kontrast 

till hypotesen visade det sig att män, och inte 

kvinnor, är mer marginaliserade när det kommer till 

hem, inkomst, familjesituation och brist på vänner. 

Kvinnor rapporterade oftare problem med familj, 

socialt liv och hälsa och män kriminalitet och 

ekonomiska problem. Slutsatserna som kan dras av 

detta att det för urvalet inte finns större skillnader 

mellan könen när det kom till allvarlighetsgrad av 

substansanvändandet, dock återfinns skillnader 

avseende deras sociala situation inom olika 

livsdomäner. Då män oftare exponeras socialt kan 
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ett fokus på kvinnorna göra att männen hamnar i 

skymundan.  

23 Small, J., Curran, G. 

M., & Booth, B. 

(2010). Barriers and 

facilitators for alcohol 

treatment for women: 

Are there more or less 

for rural 

women? Journal of 

Substance Abuse 

Treatment, 39(1), 1-

13. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1016/j.jsat.2010.03.

002 

Data för studien baseras 

på ett stort 

sannolikhetsurval från 

individer med risk-

substansanvändande från 

staden och från 

landsbygden i sex 

amerikanska stater. Data 

inkom från ett deltagande 

av 733 personer. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med studien är att 

beskriva barriärer och 

behovet av behandling 

för ett urval av kvinnor 

med risk-

substansanvändande 

från stadsbygd och 

landsbygd. 

För att kunna mäta data användes tre instrument. 

För att få fram karakteristiska drag hos deltagarna 

använde man demografisk information, och för 

att mäta tillgänglighet olika kategorier och 

avslutningsvis användes instrument för att mäta 

behov av allvarlighetsgrad i form av fyra 

kategorier. Analysen började med att undersöka 

könsskillnader avseende demografi, tillgänglighet 

och allvarlighetsgrad vilket gjordes genom Chi-

Square och T-tester. Jämförelser mellan 

stadsbygden och landsbygden var utförda med 

samma tillvägagångssätt. 

Resultaten visar på könsskillnader mellan att mötas 

av barriärer och behandling. Kvinnor skilde sig från 

män när det kom till ekonomiska, tillgänglighet, 

accepterbarhet och socialt stöd men även när det 

kom till sjukdomsallvarlighet, samsjuklighet och 

demografi. Inom gruppen kvinnor fanns även 

skillnader avseende barriärer vilket kunde kopplas 

till ekonomi till behandling, tillgänglighet, 

sjukdomsallvarlighet och samsjuklighet där dessa 

rapporteringar var högre hos kvinnor från 

landsbygden.  

Nederländerna 

24 Thurang, A., 

Fagerberg, I., 

Palmstierna, T., & 

Tops, A. B. (2010). 

Women's experiences 

of caring when in 

treatment for alcohol 

dependency. Scandina

vian Journal of 

Caring 

Sciences, 24(4), 700-

706. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1111/j.1471-

6712.2009.00766.x 

För att genomföra studien 

antog man ett 

hermeneutiskt och 

fenomenologiskt 

angreppssätt med 

ambitionen att belysa 

meningen av fenomenet 

genom öppna 

djupintervjuer med 10 

kvinnor. 

Kvalitativ studie. 

Syftet med studien är att 

belysa betydelsen av att 

vårdas i formell vård för 

kvinnor med 

substansberoende, som 

det beskrevs av 

kvinnorna själva.  

 

Data insamlades genom att deltagarna till en 

början öppet fick berätta om sina liv för att få en 

bakgrund till fenomenet. De fick även besvara 

frågor om deras erfarenheter av formell vård 

riktat mot deras substansberoende. För att få 

djupare svar ställdes följdfrågor och respektive 

intervju varade mellan 30 till 95 minuter. Enligt 

en fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod är 

de inneboende meningarna i en individs berättade 

erfarenheter tolkade genom dialektisk process. 

Processen innefattas av förståelse till förklaring 

och från förklaring till omfattande förståelse 

vilket framkommer via de tre stegen: naiv 

förståelse, strukturell analys och omfattande 

förståelse. 

Resultaten avslöjar att kvinnor med 

substansberoende som mottagit formell vård erfarit 

att relationen mellan vårdgivare och de själva 

uppfattats som en gemensam förändring. Inom 

denna förändring har kvinnorna känt sig 

respekterade och som ansvarsfulla individer vilket 

ökat möjligheterna till att fortsätta med behandling, 

även under svåra tider. Fortsatta möten med 

vårdgivaren tillät kvinnorna att få struktur i deras 

vardagliga liv såväl som att det tillät dem utveckla 

en gemensam förändring som både avslöjade 

kvinnornas lidande och ökade deras erfarenheter av 

att vara involverade i vårdprocessen.  

Nederländerna 

25 Yeom, H. S. (2011). 

Gender differences in 

treatment outcomes 

among participants in 

a mixed-gender 

substance abuse 

aftercare 

program. Social Work 

Studien undersöker redan 

existerande data från en 

NIDA (National Institute 

on Drug Abuse) studie 

under en två års period 

mellan 1994-1996. 

Deltagandet bestod av 78 

kvinnor och 141 män som 

Syftet med studien är att 

studera hur effektiva 

nuvarande 

behandlingsprogram är 

med mixade 

könsgrupper för 

respektive kön, hur 

effektiviteten är mätt, 

För att kunna inhämta data om deltagarna 

användes ASI och TLFB (Time Line Follow 

Back) som inhämtades under flera tillfällen under 

efterbehandlingen, månad 6, 12, 18 och 24. För 

att analysera data användes T-tester och Chi- 

Square för att få fram statistiska skillnader och 

som slutlig analysmetod applicerades även en 

GEE modell (Generalized estimating equations).   

Resultaten av studien utifrån använda 

mätinstrument visar att kvinnor som deltog i 

efterbehandlingsprogrammet hade fler sociala, 

ekonomiska och psykologiska bördor än männen 

och var i större behov av stöd än de manliga 

deltagarna. Skillnaden mellan könen avseende 

substansanvändning, medicinsk behandling, och 

familj/social status var dock likartad. Sammantaget 
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in Public 

Health, 26(6), 557-

576. 

doi:http://dx.doi.org.p

roxybib.miun.se/10.10

80/10911359.2011.53

4681  

genomgick behandling 

och som godkände att 

delta i ett 

efterbehandlingsprogram i 

en mixad grupp med båda 

könen. 

Kvantitativ studie.  

vilka faktorer som är 

inkluderade för dessa 

utfall och hur respektive 

köns behov kan 

bemötas i det nuvarande 

systemet. 

 

kunde man alltså urskilja att kvinnorna var i sämre 

tillstånd än männen när det kom till nästan samtliga 

variabler som undersöktes vilka många gånger 

visade på statistisk signifikans. GEE-modellen som 

användes för analys visade även att kvinnor mindre 

sannolikt hade arbete eller sysslade med illegala 

aktiviteter. Variabler som skilde sig mellan könen 

avseende könsrelaterade förutsägelser och deras 

interaktion återfanns även de. 

26 Fugitt, J. L., Ham, L. 

S., & Bridges, A. J. 

(2017). 

Undifferentiated 

gender role 

orientation, drinking 

motives, and 

increased alcohol use 

in men and 

women.Substance use 

& Misuse, 52(6), 760-

772. 

doi:http://dx.doi.org.p

roxybib.miun.se/10.10

80/10826084.2016.12

64963 

I studien deltog 426 

personer som bor i USA, 

varav 174 män och 252 

kvinnor. Deltagarna 

rekryterades via 

webbtjänsten Mechanical 

TurkR. De svarade på 

enkäter online. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med studien är att 

undersöka sambandet 

mellan könsroller i 

samhället i relation till 

hög konsumtion av 

substanser. 

Studien utfördes i form av enkäter som svarade 

på frågor om olika intersektioner samt könsroller 

och slutligen deras substansanvändning och om 

deras användning lett till kriser i deras liv. Detta 

analyserades sen statistisk i SPSS och man 

undersökte även korrelationerna mellan 

variablerna. 

Resultaten visar att de som identifierar sig med 

maskulina könsroller troligen har en hög 

substansanvändning och att feminina normer inte 

har samma korrelation. Personer som identifierade 

sig med både låg feminitet och maskulinitet 

rapporterade även de högt användande av 

substanser. Resultatet visar också att låg självkänsla 

samt att vara känslomässigt instabil har ett samband 

med substansanvändning för att hantera dessa 

känslor.  

England 

27 Nguyen, A., & 

Belgrave, F. (2011). 

ETHNIC IDENTITY 

AND SUBSTANCE 

USE AMONG 

AFRICAN 

AMERICAN 

WOMEN: THE 

MEDIATING 

INFLUENCE OF 

GENDER ROLES. 

Journal of Drug 

Issues, 41(3), 379-

400. doi: https://doi-

org.proxybib.miun.se/

562 afroamerikanska 

kvinnor rekryterades från 

sydöstra regionen i USA 

via flygblad i kyrkor, 

samhällsorganisationer 

och tre universitet. De 

fick sedan delta i en 

intervention för HIV och 

missbruk. För att få delta 

var man tvungen att vara 

mellan 18-45 år. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med studien är att 

undersöka varför etnisk 

identitet kan leda till 

ökat narkotikamissbruk 

för afroamerikanska 

kvinnor. Samt om 

manliga och feminina 

könsroller kan påverka 

missbruket. Studien 

hade även sex hypoteser 

som de utgick från som 

hör nära samman med 

syftet. 

Deltagarna fick svara på enkäter hur man 

identifierar sig etniskt, hur de identifierar sig med 

manliga och feminina normer samt hur de 

upplever risker med substansrelaterade beteenden 

och slutligen sin användning av substanser under 

de senaste 30 dagarna. Resultaten analyserades 

sedan genom faktoranalys och strukturell 

ekvationsmodellering och jämfördes sedan med 

varandra statistiskt för att kunna testa studiens 

hypoteser. Samtliga resultat jämfördes sedan 

separat med chi-square.  

Studiens resultat visar att de som känner etnisk 

tillhörighet i denna population även identifierar sig 

med manliga könsroller. Att gå emot könsrollerna i 

samhället kan leda till att de upplever en subjektiv 

konflikt som leder till ökat substansbruk. Att 

identifiera sig med maskulina könsroller är en 

tydlig riskfaktor och forskarna i denna studie menar 

att detta bör inkluderas i substansbehandling för 

kvinnor. De personer som uppgav att de var 

medvetna om riskerna med substanser hade 

sannolikt inte heller brukat det de senaste 30 

dagarna. 

USA 
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10.1177/00220426110

4100304 

28 Rash, C. J., & Petry, 

N. M. (2015). 

Contingency 

management 

treatments are equally 

efficacious for both 

sexes in intensive 

outpatient 

settings.Experimental 

and Clinical 

Psychopharmacology, 

23(5), 369-376. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1037/pha0000035 

 

Deltagarna rekryterades 

från sju behandlingar i 

fem tidigare analyser i 

New England-regionen, 

sammanlagt var det 920 

vuxna deltagare varav 469 

kvinnor och 451 män som 

samtliga uppfyllde kraven 

för substansmissbruk. 

Exkluderingskriterier är 

att man har mycket 

allvarliga psykiatriska 

problem, inte förstår 

studiens procedur samt 

personer som är 

spelberoende. 

Kvantitativ studie. 

Författarna i denna 

artikel hade en hypotes 

om att kvinnor och män 

skulle ha olika 

förutsättningar före de 

påbörjade behandlingen 

Contingency 

Management (CM) men 

ändå svara lika bra på 

behandlingen, 

alternativt att kvinnor 

skulle svara bättre på 

behandlingen då CM 

har gett goda resultat på 

psykiatriska symtom 

som kvinnor rapporterar 

högre svårighetsgrad på. 

Deltagarna gjorde först en intervju för att se att de 

uppfyller DSM-IV samt fyllde i ett ASI-formulär 

som svarar på sju olika livsområden (tex, 

sysselsättning, medicinskt, socialt, 

substansmissbruk m.m.). De blev sedan 

randomiserat utdelade till standardbehandling 

(SC) eller till CM under 12 veckor, de fick sedan 

eftervård i upp till 12 månader. De tog även 

regelbundna urinprov för att kunna kolla att de 

behöll nykterhet. De fem olika studierna 

analyseras och jämförs med varandra, här 

inkluderades även skillnader mellan kön och 

demografi. 

Det finns skillnader mellan könen innan 

behandlingen, betydligt fler kvinnor är arbetslösa. 

Männen hade statistiskt längre tid av högt 

substansbruk jämförelse med kvinnor, dock visade 

kvinnor mer positiva prover under behandlingens 

gång. Kvinnor rapporterade mer problemområden 

såsom inom sociala domäner, familj och 

samsjuklighet. Kvinnor och män svarade generellt 

sätt lika bra på behandling, men CM visade bättre 

resultat än SC. Med dessa resultat ger alltså CM 

lika bra resultat för både kvinnor och män.  

 

USA 

29 Boughner, E., & 

Frewen, P. (2016). 

Gender differences in 

perceived causal 

relations between 

trauma-related 

symptoms and 

substance use 

disorders in online 

and outpatient 

samples. 

Traumatology: An 

International Journal, 

22(4), 288-298. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1037/trm0000100 

Studien genomfördes med 

513 deltagare varav 277 

kvinnor och 236 män. 

Urvalet skedde genom ett 

bekvämlighetsurval 

online, det gjordes också 

ett litet urval med 12 

personer från ett 

behandlingscenter där 11 

var män. Att studiens 

författare använde 

deltagare från ett 

behandlingscenter och 

online är för att de skulle 

kunna mäta 

generaliseringsbarheten. 

Kvantitativ studie. 

Syftet med studien är att 

undersöka om 

hypotesen av att 

traumarelaterade 

symptom har ett 

orsakssamband med 

substansanvändning 

eller vice versa, att 

substanserna används 

som självmedicinering.  

 

Deltagarna fick svara ja/nej på formuläret The 

Lifetime Events Checklist (LEC-5) på 17 olika 

områden som det förekommer trauma under hela 

sitt liv (sexuellt våld, bevittnad död m.m.). De 

fick även svara på formuläret The Adverse 

Childhood Experiences (ACE) som undersöker 

trauman mellan 0-18 år på 10 olika områden (tex, 

missbrukande föräldrar, våld i hemmet m.m.). De 

fick även självrapportera DSM-5 för att 

undersöka PTSD och dissociation, de fick även 

enkäterna Simple Screening Instrument for 

Substance Abuse (SSI-SA) och PCR scaling som 

undersöker bland annat i vilken grad de brukar 

substanser och olika grader av risker. Detta 

analyserades sedan separat och jämfördes mellan 

könen.  

 

Det finns en tydlig korrelation enligt denna studie 

mellan substanser och trauman. Kvinnor hade 

upplevt fler barndomstrauman i jämförelse med 

män. Majoriteten av både män och kvinnor hade 

upplevt något slags trauma och det var inte ovanligt 

att de upplevt flera trauman under sin livstid, detta 

rapporterade båda könen och statistiskt var det inte 

någon större skillnad mellan dem. Studien visade 

inga större skillnader mellan könen gällande PTSD. 

Resultaten i denna studie visar till stor del att 

personer självmedicinerar på grund av trauma-

symtom, båda könen menar att 

substansanvändningen är en orsak av trauma och 

alltså inte att trauman är ett resultat av missbruket. 

Många av deltagarna menar att de började 

självmedicinera för att hantera trauman innan det 

övergick till missbruk/beroende.    

USA 

30 Al-Otaiba, Z., 

Epstein, E. E., 

Studien bestod av 181 

kvinnor som rekryterades 

Syftet med denna studie 

är att identifiera 

Deltagarna delades in i tre grupper baserat på 

ålder, (18-45, 45-55 och 55+) som sedan delades 

Äldre kvinnor brukade mer substanser vid baslinjen 

men hade störst minskning av substanser när 
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McCrady, B., & 

Cook, S. (2012). Age-

based differences in 

treatment outcome 

among alcohol-

dependent women. 

Psychology of 

Addictive Behaviors, 

26(3), 423-431. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1037/a0027383 

med hjälp av annonser i 

tidningar, på internet, 

muntligen och via lokala 

kliniker. Samtliga 

deltagare är över 18 år 

och är aktiva i sitt 

missbruk/beroende samt 

har en partner sedan minst 

ett år tillbaka. 

Exklusionskriterier är att 

ha kognitiva brister eller 

nuvarande psykopatiska 

symptom. Deltagarna 

delades de in i kognitiv-

beteendemässiga 

behandlingar genom 

RCT. 

Kvantitativ studie 

specifika kännetecken 

och egenskaper hos 

kvinnor utifrån olika 

åldrar som kan forma 

anpassade 

interventioner utifrån 

kvinnors livsvillkor och 

behov. 

in i två studier. Deltagarna randomiserades till 

antingen en individuell kognitiv-beteendemässig 

behandling eller till en par-behandling, 

behandlingarna fokuserade på behandling av 

substanser. Innan behandlingen gjordes en 

baslinje-intervju, det gjordes sedan uppföljningar 

regelbundet i båda grupperna, dock presenteras 

enbart efter-behandlings-intervjuerna. I vissa 

grupper inkluderas deras partner till att svara på 

frågor. Deltagarna fick även fylla i kalendrar i 90 

dagar innan behandlingen startade om hur mycket 

substanser de brukade. Det gjordes även en 

kartläggning av deltagarnas sociala nätverk och 

hur deras sociala nätverk brukar substanser eller 

ej. Det gjordes också strukturerade intervjuer 

utifrån DSM-IV störningar samt att de fick svara 

på ett personlighetsdiagnostiks frågeformulär. 

Variablerna kategoriserades sedan för att 

analyseras av kovarians för att finna statistiska 

samband och olika sannolikheter.   

behandlingen var slut. Studien visar att äldre 

kvinnor svarade bättre av behandling än yngre 

kvinnor. De äldre kvinnorna kände ett större behov 

av att passa in i samhällets normer än de yngre 

kvinnorna.  Resultaten tyder att CBT inte är 

idealistiskt anpassad för den yngre gruppen. De 

yngre kvinnorna tenderar också att vara mer 

impulsiva än de äldre grupperna och det var även 

flest avhopp i denna grupp. De yngre kvinnorna 

hade också mindre socialt nätverk som stödjer dem 

samt att det med större sannolikhet förekom 

missbruk i dessa kretsar och att de hade en 

missbrukande partner. Därför bör behandling för 

yngre kvinnor fokusera på att finna ett stödjande 

socialt nätverk. Det kan därför vara av värde att ha 

behandlingar för kvinnor utifrån olika åldrar, dock 

bör det även inkludera att fokusera på olika 

riskfaktorer för att få bästa resultat.  

31 Holzhauer, C. G., & 

Gamble, S. A. (2017). 

Depressive symptoms 

mediate the 

relationship between 

changes in emotion 

regulation during 

treatment and 

abstinence among 

women with alcohol 

use disorders. 

Psychology of 

Addictive Behaviors, 

31(3), 284-294. 

doi:http://dx.doi.org/1

0.1037/adb0000274 

 

Studien bestod av 48 

vuxna kvinnor som under 

det senaste året uppfyller 

kraven för 

substansberoende och 

djup depression. 

Deltagarna rekryterades 

från ett 

behandlingsprogram för 

personer med 

kombinerade sjukdomar 

för substansmissbruk. 

Kvantitativ studie. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

förbättrad 

känsloreglering skulle 

ge bättre 

behandlingsresultat för 

kvinnor mot 

alkoholmissbruk, 

depression och PTSD 

 

Detta är en RCT där deltagarna delades in i 

interpersonell psykoterapi kontra vanlig vård för 

kvinnor med beroende och djup depression. Det 

gjordes en bedömning vid baslinjen, 16 veckor 

och 24 veckor. Samtliga kvinnor fick dessutom 

en gruppbaserad behandling som fokuserar på 

kemiskt beroende och abstinens. Kvinnorna fick 

genomföra en semistrukturerad intervju som 

bedömer DSM-IV diagnoser, svara på ett 

formulär som bedömer känslighetdysreglering, 

fylla i en BDI som bedömer svårighetsgrad av 

depression, en enkät som svarar på PTSD-

symptom de senaste två veckorna, konsekvenser i 

samband med användning av substanser samt att 

de skulle anteckna i en kalender hur brukandet 

sett ut under en viss tidsperiod. Detta 

analyserades sedan statistiskt för att undersöka i 

vilken grad och karaktär av känslighetsnivå 

deltagarna hade, sedan analyserades även 

sambandet mellan känsloreglering, vilken 

omfattning av substanser som förekom och dess 

Studien visar att ökad känslighetsreglering ledde till 

att kvinnorna fick mindre depressiva och 

framförallt PTSD symptom. Detta ledde i sin tur att 

personerna minskade på sitt brukande av 

substanser. Med tanke på att mer än hälften av 

kvinnor med substansberoende har samverkande 

diagnoser är detta viktig information då det kan 

leda till att personer med bättre känslighetsreglering 

på ett lättare sätt kan avstå från att bruka substanser 

och därmed fortsätta vara nykter. Kvinnor som 

hamnar i en konflikt och som har svårt att 

kontrollera sina känslor har även svårare att hantera 

sitt brukande av substanser, vilket ger preliminärt 

stöd till tidigare forskning som menar att negativa 

känslor och depressiva symptom är grunden till 

ökat substansbruk. Därför kan det vara centralt att 

framtida forskning fokuserar på just dessa områden 

för att förbättra behandling för substansbrukande 

kvinnor. 

USA 
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konsekvenser samt korrelationen till PTSD och 

depression. För det tredje analyserades även om 

känslighetsregleringen förändrades under 

behandlingens gång. För att analysera resultaten 

användes SPSS.   

 

32 Goldstein, R. B., 

Smith, S. M., 

Dawson, D. A., & 

Grant, B. F. (2015). 

Sociodemographic 

and psychiatric 

diagnostic predictors 

of 3-year incidence of 

DSM–IV substance 

use disorders among 

men and women in 

the national 

epidemiologic survey 

on alcohol and related 

conditions. 

Psychology of 

Addictive Behaviors, 

29(4), 924-932. 

doi:http://dx.doi.org.p

roxybib.miun.se/10.10

37/adb0000080 

Studien riktar sig till 

personer mellan 18–24 år 

från utvalda kvarter i 

USA. Insamlad data för 

studien kommer från 

NESARC. För att 

inkluderas i studien 

krävdes det att man 

uppfyllde kriterierna för 

missbruk. 

Kvantitativ studie.  

 

Många personer med 

substansmissbruk lider 

också av psykiska 

sjukdomar, denna studie 

har som syfte att 

undersöka sambandet 

mellan dessa samt även 

inkludera 

sociodemografiska 

faktorer och göra en 

jämförelse mellan män 

och kvinnor. 

Studien har gjorts i två vågor under tre års tid. I 

den första vågen gjordes intervjuer på DSM-IV, 

sammanhängande funktionshinder samt att 

deltagarna fick svara på frågor om olika 

läkemedelskategorier. Frågor om läkemedel och 

DSM-IV ställdes även i andra vågen. Studien 

fokuserar på olika typer av substanser, skillnader 

mellan kön och undersökte även olika psykiska 

sjukdomar och demografiska egenskaper som 

sedan analyserades med hjälp av SUDAAN. 

Studiens fynd visar att det finns flera psykiska 

sjukdomar som har ett samband med 

substansmissbruk. Personer med borderline löper 

större risk att utveckla substansberoende, särskilt 

kvinnor. Studien visade även att det finns ett 

samband mellan kvinnor med schizofreni och 

substansmissbruk. Studien fann inte större 

skillnader mellan män och kvinnor när det kommer 

till ångestsjukdomar och inte heller några större 

skillnader i sociodemografiskt avseende. Däremot 

visar studiens resultat att spansktalande kvinnor 

löper mindre risk att utveckla substansmissbruk, 

detta kan bero på de normer som finns. Studien 

visar att samsjukligheten är större bland männen 

samt att har fler utomstående problem i jämförelse 

med kvinnor i form av kriminalitet. Männen löper 

även större risk än kvinnor att utveckla missbruk 

och har ofta högre grad av missbruk samt att 

kvinnor utvecklar missbruk senare i livet.  

USA 

33 Otiniano Verissimo, 

A. D., Gee, G. C., 

Ford, C. L., & Iguchi, 

M. Y. (2014). Racial 

discrimination, gender 

discrimination, and 

substance abuse 

among Latina/os 

nationwide. Cultural 

Diversity and Ethnic 

Minority Psychology, 

20(1), 43-51. 

doi:http://dx.doi.org.p

I studien deltar 2312 

vuxna personer med 

latinsk bakgrund varav 

1039 män och 1273 

kvinnor. Den insamlade 

informationen kommer 

från National Latino and 

Asian American Study 

(NLAAS) mellan 2002-

2003. För att inkluderas i 

studien ska man haft en 

livslång historik med 

substansmissbruk  

Syftet med studien är att 

undersöka sambandet 

mellan diskriminering 

och missbruk bland 

personer med latinsk 

bakgrund i USA, de 

undersöker också hur 

detta skiljer sig mellan 

könen och undersöker 

olika typer av 

diskriminering. De har 

en hypotes att 

Det gjordes intervjuer med hjälp av World Health 

Organization Composite International Diagnostic 

Interview (WHM-CIDI) utifrån DSM-IV. 

Personerna som deltog i studien har både blivit 

intervjuade och svarat på enkäter där frågor 

innehåller olika typer av diskriminering som 

exempelvis kön, etnicitet socioekonomisk status, 

ålder och utbildning. De fick också svara i olika 

skalor att de känner igen sig i dessa påståenden 

från ”varje dag” till ”aldrig”. Deltagarna har haft 

möjlighet att svara på vad diskrimineringen lett 

till som exempelvis exkludering från 

arbetsmarknad. För att analysera resultaten 

användes Stata (v11) software genom enkla 

Män rapporterade både mer missbruk och 

diskriminering än kvinnor. Studien visade resultat 

på att både kvinnor och män som rapporterade hög 

grad av diskriminering löper högre risk för 

substansmissbruk. Vilken typ av diskriminering 

varierar men oavsett vilken så ökar risken för 

missbruket och desto högre skala av diskriminering 

personerna upplevde ju högre grad av missbruk. 

Kvinnor som rapporterar missbruk känner främst 

att de blir diskriminerad på grund av ras, dock 

fokuserar denna studie inte främst på 

diskriminering utifrån kön och därför kan resultatet 

vara missvisande. Latinska kvinnor rapporterade 

USA 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/adb0000080
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/adb0000080
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/adb0000080


86 
 

roxybib.miun.se/10.10

37/a0034674 
Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

diskriminering leder till 

ökat missbruk. 

 

beskrivande analyser, bivariata föreningar och 

multinomial logistisk regression. 

främst att de blir diskriminerade på grund av var de 

härrör ifrån samt inkomst och utbildning. 

34 Collins, S. A., & 

Elefteriades, A. 

(2012). Perceptions of 

problem drinkers 

attending a voluntary 

organization in a 

scottish community. 

Drugs: Education, 

Prevention & Policy, 

19(3), 259-267. 

doi:http://dx.doi.org.p

roxybib.miun.se/10.31

09/09687637.2011.62

7067 

I studien deltar tolv 

personer varav åtta 

kvinnor och fyra män, 

samtliga deltagare är över 

18 år och uppfyller kraven 

för att vara beroende. 

Studien genomförs vid en 

frivillig behandling i 

Skottland och samtliga 

deltagare rekryterades 

från samma behandling.  

Kvalitativ studie. 

Syftet med studien är att 

undersöka klienternas 

egna uppfattningar om 

den hjälp som de fått av 

behandlingen. 

 

Deltagarna intervjuades av en och samma person 

månadsvis under en period på ett år och 

intervjuerna pågick i cirka 45 minuter styck. 

Fokus låg på nuvarande och tidigare historik av 

brukandet av substanser, fysisk och psykisk hälsa, 

deras relation till sig själv och sin familj samt 

klienternas egna åsikter om behandlingen som de 

deltagit i. Fokus låg även på personliga 

erfarenheter och åsikter, motivation samt 

inställning till behandling. Samtliga intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas, analyseras 

efter teman och koder. 

Kvinnorna i studien anser att det är viktigt att ha ett 

socialt nätverk men främst låg fokus på att bygga 

upp goda familjeband och det finns även forskning 

som menar att stöd från familj har positiv inverkan 

för att bibehålla nykterhet. Kvinnorna i studien 

tyckte också att centralt i behandlingen bör vara 

individuell terapi då de har behov av att prata med 

någon som är icke dömande och som dessutom är 

kunnig om ämnet. De uppskattade också att 

engagera sig i nyktra aktiviteter då det gav dem en 

känsla av gemenskap, de uppskattade även 

kvinnogrupper där de kunde diskutera olika ämnen 

som de ansåg väsentliga samt att få information om 

återfallsprocessen.  Kvinnorna reagerade bättre än 

männen på behandlingen och tog mer hjälp. 

Storbritannien 

(Skottland) 

 

35 Lowinger, R. J. 

(2012). College 

studentsʼ perceptions 

of severity and 

willingness to seek 

psychological help for 

drug and alcohol 

problems. College 

Student Journal, 

46(4), 829-833. Från 

http://proxybib.miun.s

e/login?url=https://sea

rch-proquest-

com.proxybib.miun.se

/docview/1269433875

?accountid=12495 

I studien ingår 201 

studenter varav 157 

kvinnor och 44 män från 

ett privat universitet i 

New York.  

Kvantitativ studie. 

Syftet med studien är att 

undersöka studenternas 

uppfattning om 

substansproblem och 

motstånd till att söka 

psykologisk hjälp för 

detta. 

Studien gick ut på att man anonymt online fick 

svara på enkäten Degree of Impairment scale 

(DIS) som handlar om vilken svårighetsgrad man 

ser problem på olika områden i korrelation med 

ångest, områden som togs upp var vardagsrutiner, 

vänner, dating, utbildning, sociala aktiviteter och 

arbete. De fick också svara på hur de ser på 

substansproblem och om de anser sig ha denna 

problematik och om de är villiga att söka hjälp. 

Detta analyserades sedan med separata 

regressionsanalyser. 

 

I studien framkommer att kvinnor anser 

substansproblematik allvarligare än männen och att 

de är mer villiga att söka hjälp för det. Kvinnorna 

hade lättare att se konsekvenserna av 

substansmissbruk än männen.  

 

USA 
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Bilaga 3. Analys av artiklar  

Numreringen för studierna utgår från de som återfinns i syntetiseringstabellen, det vill 

säga deras placering i den tabellen är den som råder i denna bilaga tre.   

Artiklar från temat behandling 

Numreringen för studierna utgår från de som återfinns i syntetiseringstabellen, det vill säga 

deras placering i den tabellen är den som råder i denna bilaga.  

1.  Lewis, B., Hoffman, L. A., & Nixon, S. J. (2014). Sex differences in drug use among 

polysubstance users. Drug and Alcohol Dependence, 145, 127-133.    

Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.10.003   

3.  Sugarman, D. E., Wigderson, S. B., Iles, B. R., Kaufman, J. S., Fitzmaurice, G. M., 

Hilario, E. Y., . . . Greenfield, S. F. (2016). Measuring affiliation in group therapy for 

substance use disorders in the women’s recovery group study: Does it matter whether the 

group is all‐ women or mixed‐ gender? The American Journal on Addictions, 25(7), 573-

580. Doi:http://dx.doi.org/10.1111/ajad.12443 

5. Cummings, A. M., Gallop, R. J., & Greenfield, S. F. (2010). Self-efficacy and substance 

use outcomes for women in single-gender versus mixed-gender group treatment. Journal of 

Groups in Addiction & Recovery, 5(1), 4-16. 

Doi:http://dx.doi.org/10.1080/15560350903543915 

11. Greenfield, S. F., Sugarman, D. E., Freid, C. M., Bailey, G. L., Crisafulli, M. A., 

Kaufman, J. S., . . . Fitzmaurice, G. M. (2014). Group therapy for women with substance 

use disorders: Results from the Women’s recovery group study. Drug and Alcohol 

Dependence, 142, 245-253. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.06.035 

12. Choi, S., Adams, S. M., Morse, S. A., & MacMaster, S. (2015). Gender differences in 

treatment retention among individuals with co-occurring substance abuse and mental 

health disorders. Substance use & Misuse, 50(5), 653-663. 

Doi:http://dx.doi.org/10.3109/10826084.2014.997828 

18.Lewis, B., & Nixon, S. J. (2014). Characterizing gender differences in treatment 

seekers. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 38(1), 275-284. 

doi:http://dx.doi.org/10.1111/acer.12228 
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19. Greenfield, S. F., Cummings, A. M., Kuper, L. E., Wigderson, S. B., & Koro-

Ljungberg, M. (2013). A qualitative analysis of women’s experiences in single-gender 

versus mixed-gender substance abuse group therapy. Substance use & Misuse, 48(9), 772-

782. Doi:http://dx.doi.org/10.3109/10826084.2013.787100 

21. Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J. J., Azanza, P., Arteaga, A., & Cacho, R. 

(2017). Gender differences in treatment progress of drug-addicted patients.Women & 

Health, 57(3), 358-376. Doi:http://dx.doi.org/10.1080/03630242.2016.1160967 

22.Storbjörk, J. (2011). Gender differences in substance use, problems, social situation and 

treatment experiences among clients entering addiction treatment in stockholm. NAT 

Nordisk Alkohol & Narkotikatidskrift, 28(3), 185-209. 

doi:http://dx.doi.org/10.2478/v10199-011-0020-5 

24. Thurang, A., Fagerberg, I., Palmstierna, T., & Tops, A. B. (2010). Women's 

experiences of caring when in treatment for alcohol dependency. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 24(4), 700-706. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2009.00766.x 

25. Yeom, H. (2011). Gender Differences in Treatment Outcomes Among Participants in a 

Mixed-Gender Substance Abuse Aftercare Program. Social Work in Public Health, 26(6), 

557-576. 

28. Rash, C. J., & Petry, N. M. (2015). Contingency management treatments are equally 

efficacious for both sexes in intensive outpatient settings.Experimental and Clinical 

Psychopharmacology, 23(5), 369-376. doi:http://dx.doi.org/10.1037/pha0000035 

30 Al-Otaiba, Z., Epstein, E. E., McCrady, B., & Cook, S. (2012). Age-based differences 

in treatment outcome among alcohol-dependent women. Psychology of Addictive 

Behaviors, 26(3), 423-431. Doi:http://dx.doi.org/10.1037/a0027383 

31. Holzhauer, C. G., & Gamble, S. A. (2017). Depressive symptoms mediate the 

relationship between changes in emotion regulation during treatment and abstinence 

among women with alcohol use disorders. Psychology of Addictive Behaviors, 31(3), 284-

294. doi:http://dx.doi.org/10.1037/adb0000274 

34 Collins, S. A., & Elefteriades, A. (2012). Perceptions of problem drinkers attending a 

voluntary organization in a scottish community. Drugs: Education, Prevention & Policy, 

19(3), 259-267. doi:http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.3109/09687637.2011.627067 
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Överensstämmelser: 

Den mest genomsyrande överensstämmelsen som finns avseende materialet är att samtliga 

har ett fokus på behandling och detta främst genom ett kvantitativt angreppssätt. Av de 15 

använda artiklarna är det enbart tre som är kvalitativt inriktade, artikel 19, 24 och 34. En 

annan överensstämmelse handlar om att många av dessa studier är utformade som 

randomiserade kontrollerade undersökningar där jämförelser mellan olika 

behandlingsformer görs vilka gäller för artiklarna 3, 5, 11, 28 och 31. Alla artiklar med 

denna utformning utgår inte från samma behandlingstyper, dock är två återkommande 

vilket handlar om jämförelser mellan terapigruppsformerna WGR och GDC. Dessa 

återkommer i fyra av det använda artiklarna, 1, 5, 11, 19 där en av de är kvalitativt 

utformad, det vill säga artikel 19. En annan överensstämmelse som återfinns är beaktandet 

av korrelationen mellan psykisk ohälsa och substansanvändning som studeras i artiklarna 

12, 28 och 31. Man studerar på olika sätt behandlingar som dels integrerar dessa 

komponenter såväl som beaktar hur dessa kan påverka varandra, det vill säga om 

substansanvändning kan påverka den psykiska hälsan och vice versa. Avslutningsvis är en 

överensstämmelse, som rör majoriteten av materialet, att de jämför skillnader mellan 

könen och detta utifrån varierande faktorer. Detta gäller för alla artiklar utom 24, 30 och 31 

som enbart utgår från kvinnor. 

Motsägelser: 

När det istället kommer till motsägelser inom temat för behandling återfinns det bland 

annat när det kommer till vilket kön som stannar längst i behandling. I artikel 12 kan man 

läsa att kvinnor generellt sett stannade längre än männen, dock kan man i artikel 21 utläsa 

att det var tvärtom det vill säga att kvinnorna i större utsträckning avbröt sin behandling. 

Man kan även finna en motsägelse när det kommer till beroendeprofil och allvarlighetsgrad 

för substansbrukandet och vilka konsekvenser det får för individernas liv där 21 menar att 

kvinnorna som kom till behandlingen hade svårare profil och allvarligare problem än 

männen i samma situation hade. I artikel 22 kan man istället inte finna några sådana 

skillnader annat än att kvinnor i större utsträckning brukade receptbelagd medicin än vad 

männen gjorde. Man kan även i artikel 25 finna att kvinnorna hade fler bördor än männen 

och att de därmed var i större behov av stöd, något som står i kontrast till artikel 22 som 

istället hävdar att männen var mer marginaliserade. I artikel 28 kan vi även där finna att 

kvinnor i större utsträckning rapporterade mer problemområden än männen.  
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Likheter: 

I materialet går det att finna flertalet likheter som både handlar om vilket angreppssätt man 

tagit, vilket i detta fall till stor del är ett kvantitativt sådant. Det går även att finna likheter i 

hur studierna utformats, vilken datainsamlingsmetod som återfinns samt hur man kommit 

fram till sina resultat. I artikel 3, 5, 11 och 28 kan vi återfinna randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) och även likheter i undersökta behandlingar där WRG och GDC undersöks i 

artiklarna 1, 15, 11, 19. Även om dessa studier skiljer sig till viss del i utformning visar 

ändå resultaten att WRG fungerar när det kommer till substansreducering samt stöd i olika 

former. Sammantaget konstateras det att interventionen fungerat i arbetet med 

substansbrukande kvinnor och kan jämföras med resultaten av mer traditionella 

gruppterapiformer som GDC. Detta ger vidare vägledning i hur man bäst bör utforma 

interventioner lämpliga för substansbrukande kvinnor.  

Det går även att återfinna likheter när det kommer till hur och varför kvinnor kommer till 

behandling och i vilka tillstånd dessa är i. När det kommer till artikel 1 poängterar man att 

man har mindre utrymme för behandling när det kommer till kvinnor vilket gör behovet av 

prevention centralt, inte minst för den gruppen. När det kommer till artikel 12, 21, 25, 28, 

29 och 22 kan man på varierande sätt läsa om kvinnors försvårade beroendeprofil med 

ökad förekomst av samsjuklighet av psykisk ohälsa, mer sociala problem i form av 

bristande sociala nätverk. Man kan även se att kvinnorna snabbare kommer till behandling 

än män även om de själva inte ser sig ha problem med konsumtionen vilket tydliggörs i 

artikel 18. Man kan ur dessa alltså urskilja en försvårad situation för kvinnliga 

substansanvändare som i större utsträckning har kontakt med instanser för sitt psykiska 

mående vilket tydliggörs i artikel 22 såväl som i artikel 21.  

En annan likhet som återfinns handlar om att kombinera frågor avseende psykisk ohälsa 

och substansanvändning vilket tydliggörs i artiklarna 12, 22, 24, 25, 29, 31 och 34. Detta 

görs både i det direkta syftet med undersökningen såväl som när det kommer till resultat 

och slutsatser. Man kan alltså tydliggöra att kvinnor som brukar substanser många gånger 

även lider av psykisk ohälsa och att dessa någonstans korrelerar med varandra. Artiklarna 

som behandlar dessa återfinns till stor utsträckning även när det kommer till likheterna för 

allvarlighetsgrad och varför de kommer till behandling vilket tydliggör och styrker denna 

korrelation.  

Olikheter; 
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De främsta olikheterna man kan finna i materialet handlar om de tre som är kvalitativt 

utformade, det vill säga artikel 19, 24 och 34 såväl som artiklarna som enbart utgår från 

kvinnor 30, 31 och 24. Dessa skiljer sig från majoriteten av materialet till följd av dess 

utformning och fokus. Den som både är kvalitativt utformad och enbart utgår från kvinnor 

är den som till största del skiljer sig. Samtliga av de kvalitativt utformade artiklarna utgår 

från intervjuer för att få kunskap om hur kvinnorna på olika sätt uppfattar sig själv och sitt 

missbruk. Artikel 19 gör det utifrån jämförelsen av WRG och GDC, 24 utifrån kvinnornas 

uppfattningar om att ha mottagit formell vård och 34 genom att undersöka uppfattningar 

om hur behandlingen påverkat deras substansbrukande. En annan olikhet återfinns i artikel 

30 som istället för att fokusera på könsskillnader istället lägger vikt på skillnader inom 

gruppen för ålder. Den undersöker således olika åldersgrupper inom substansbrukande 

kvinnor, vilket ingen annan studie på samma sätt gör.  

Precis som att artikel 19 och utgår från skillnader avseende WGR och GDC så utgår artikel 

5 från ett annorlunda angreppsätt än de andra som undersöker samma terapigrupper. Där 

kopplar man inte enbart hög-risk situationer till abstinens utan undersökte 

behandlingsresultaten utifrån enbart hög-risksituationer. Detta gör denna olik de andra 

artiklarna som studerar samma behandlingsformer. En annan artikel som har ett annorlunda 

angreppssätt än majoriteten av artiklarna är nummer 25 som utgår ifrån ett 

efterbehandlingsprogram snarare än en behandling i sig, deltagarna rekryterades och 

tillfrågades om de ville delta i ett sådant program efter avslutad behandling.  

Artiklar för temat barriärer 

2. Sallaup, T. V., Vaaler, A. E., Iversen, V. C., & Guzey, I. C. (2016). Challenges in 

detecting and diagnosing substance use in women in the acute psychiatric department: A 

naturalistic cohort study. BMC Psychiatry, 16, 7. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1847050092?accou

ntid=12495 

6. Carliner, H., Sarvet, A. L., Gordon, A. R., & Hasin, D. S. (2017). Gender discrimination, 

educational attainment, and illicit drug use among U.S. women.Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology: The International Journal for Research in Social and Genetic 

Epidemiology and Mental Health Services, 52(3), 279-289. 

doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00127-016-1329-x 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1847050092?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1847050092?accountid=12495
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7. Khan, S., Okuda, M., Hasin, D. S., Secades‐ Villa, R., Keyes, K., Lin, K., . . . Blanco, 

C. (2013). Gender differences in lifetime alcohol dependence: Results from the national 

epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Alcoholism: Clinical and 

Experimental Research, 37(10), 1696-1705. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1506432252?accou

ntid=12495 

8. Montanari, L., Serafini, M., Maffli, E., Busch, M., Kontogeorgiou, K., Kuijpers, W., . . . 

Gyarmathy, V. A. (2011). Gender and regional differences in client characteristics among 

substance abuse treatment clients in the europe. Drugs: Education, Prevention & 

Policy, 18(1), 24-31. doi:http://dx.doi.org/10.3109/09687637.2010.504199 

15. Verissimo, A. D. O., & Grella, C. E. (2017). Influence of gender and race/ethnicity on 

perceived barriers to help-seeking for alcohol or drug problems. Journal of Substance 

Abuse Treatment, 75, 54-61. Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2016.12.013 

23. Small, J., Curran, G. M., & Booth, B. (2010). Barriers and facilitators for alcohol 

treatment for women: Are there more or less for rural women? Journal of Substance Abuse 

Treatment, 39(1), 1-13. Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsat.2010.03.002 

33. Otiniano Verissimo, A. D., Gee, G. C., Ford, C. L., & Iguchi, M. Y. (2014). Racial 

discrimination, gender discrimination, and substance abuse among Latina/os nationwide. 

Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 20(1), 43-51. 

doi:http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/a0034674 

35. Lowinger, R. J. (2012). College studentsʼ perceptions of severity and willingness to 

seek psychological help for drug and alcohol problems. College Student Journal, 46(4), 

829-833. Retrieved from http://proxybib.miun.se/login?url=https://search-proquest-

com.proxybib.miun.se/docview/1269433875?accountid=12495 

Överensstämmelser: 

Majoriteten av artiklarna som går under temat barriärer överensstämmer med varandra om 

att det finns barriärer i samhället som främst påverkar kvinnor att söka hjälp för sitt 

substansbrukande. I artikel 2 och 8 återfinner man en manlig överrepresentation där man i 

artikel 2 finner könsskillnader i ett kliniskt exempel. Anledningen till denna 

överrepresentation härleds till sociala föreställningar och barriärer där kvinnor i större 

utsträckning än männen söker hjälp för sin psykiska hälsa snarare än för sitt 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/docview/1269433875?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/docview/1269433875?accountid=12495
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substansanvändande. I artikel 8 tar man även där upp manlig överrepresentation och talar 

om att det finns begränsad tillgänglighet för behandling när det kommer till 

substansbrukande kvinnor. Detta styrks även i artikel 7 där social exkludering ses som en 

anledning till att kvinnor inte söker hjälp. Diskriminering framkommer även det vara en 

orsak som formulerar barriärer och detta främst för kvinnor. Diskriminering visas även 

vara en bidragande orsak till substansanvändning och kan verka som barriär för att söka 

hjälp som beskrivs i artiklarna 6, 33, 35. Attityder framkommer även det vara en anledning 

som påverkar benägenheten att söka hjälp som beskrivs i artikel 7 och 15.  

Motsägelser: 

Den främsta motsägelsen som finns går att härleda till diskriminering och 

substansbrukande. Majoriteten av artiklarna hävdar att kvinnor på olika sätt är mer utsatta 

för barriärer än för män i samma situation är. Alla artiklar hävdar detta på varierande sätt 

men när det kommer till artikel 33 är det istället motsatsen som anges, det vill säga att män 

i större utsträckning diskrimineras och brukar med, dock poängterar man även i denna att 

diskriminering ökar risken för substansanvändning.  

Likheter: 

Likheter som istället går att återfinna i materialet handlar om deras fokus på hur olika 

barriärer påverkar substansbrukande kvinnor. Artikel 2 och 8 tar i huvudsak upp sådana i 

form av att det påverkar kvinnliga substansanvändare att få tillgång till behandling, 

männen är överrepresenterade. När det istället kommer till attityder framkommer det i 

artikel 7, 15 och 23 att dessa försvårar möjligheterna för kvinnor att både söka hjälp och få 

till stånd behandling vilket även ligger nära kopplat till de som tas upp i 6, 33 och 35 

avseende diskriminering och ökad risk för substansanvändning.  

Olikheter: 

Den främsta olikheten som återfinns handlar om angreppssättet som artikel 33 har i form 

av att vara mixad studie, den skiljer sig även resultatmässigt åt vilket beskrivs i avsnittet 

för motsägelser. Artikel 8 skiljer sig även den från resterande studier då urvalet är gjort på 

olika länder, man söker efter att undersöka skillnader inom den europeiska unionen och 

Schweiz. Slutligen skiljer sig även artikel 23 från resterande artiklar då den inte enbart 

undersöker skillnader mellan könen utan även jämför detta inom gruppen kvinnor från 
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landsbygd och stadsbygd. En liknande åtskillnad görs även i artikel 6 där man inkluderar 

utbildningsnivå i jämförelsen och i artikel 15 där man inkluderar etnicitet.  

Artiklar för temat sociala konstruktioner och normer 

4.  Bogren, A. (2011). Gender and alcohol: The swedish press debate. Journal of Gender 

Studies, 20(2), 155-169. doi:http://dx.doi.org/10.1080/09589236.2011.565196 

9. de Visser, R. O., & McDonnell, E. J. (2012). ‘That’s OK. He’s a guy’: A mixed-methods 

study of gender double-standards for alcohol use. Psychology & Health, 27(5), 618-639. 

Doi:http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2011.617444 

10. Clarke, N., Kim, S., White, H. R., Jiao, Y., & Mun, E. (2013). Associations between 

alcohol use and alcohol-related negative consequences among black and white college men 

and women. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 74(4), 521–531. Doi: 

http://dx.doi.org/10.15288/jsad.2013.74.521 

13. Cunningham, J. (2012). A qualitative study of gender-based pathways to problem 

drinking in dublin, ireland. Irish Journal of Psychological Medicine, 29(3), 163-170. 

doi:http://dx.doi.org/10.1017/S0790966700017195 

14.  von Greiff, N., & Skogens, L. (2017). Positive processes of change among male and 

female clients treated for alcohol and/or drug problems. Journal of Social Work, 17(2), 

186-206. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1468017316638576 

16. Eliason, M. J., Burke, A., van Olphen, J., & Howell, R. (2011). Complex interactions 

of sexual identity, sex/gender, and religious/spiritual identity on substance use among 

college students. Sexuality Research & Social Policy: A Journal of the NSRC, 8(2), 117-

125. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s13178-011-0046-1 

17. Samuelsson, E. (2015). Substance use and treatment needs: Constructions of gender in 

swedish addiction care. Contemporary Drug Problems: An Interdisciplinary 

Quarterly, 42(3), 188-208. Doi:http://dx.doi.org/10.1177/0091450915592912 

20. Simonen, J. (2013). Accepted, desired and ashamed: Images of female alcohol use and 

drinking-related gender orders described by finnish women of different ages. Nordic 

Studies on Alcohol and Drugs, 30(3), 201-226. doi:http://dx.doi.org/10.2478/nsad-2013-

0016 

http://dx.doi.org/10.15288/jsad.2013.74.521
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26. Fugitt, J. L., Ham, L. S., & Bridges, A. J. (2017). Undifferentiated gender role 

orientation, drinking motives, and increased alcohol use in men and women.Substance use 

& Misuse, 52(6), 760-772. 

doi:http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1080/10826084.2016.1264963 

27. Nguyen, A., & Belgrave, F. (2011). ETHNIC IDENTITY AND SUBSTANCE USE 

AMONG AFRICAN AMERICAN WOMEN: THE MEDIATING INFLUENCE OF 

GENDER ROLES. Journal of Drug Issues, 41(3), 379-400. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/906104319?accoun

tid=12495 

29. Boughner, E., & Frewen, P. (2016). Gender differences in perceived causal relations 

between trauma-related symptoms and substance use disorders in online and outpatient 

samples. Traumatology: An International Journal, 22(4), 288-298. 

doi:http://dx.doi.org/10.1037/trm0000100 

32. Goldstein, R. B., Smith, S. M., Dawson, D. A., & Grant, B. F. (2015). 

Sociodemographic and psychiatric diagnostic predictors of 3-year incidence of DSM–IV 

substance use disorders among men and women in the national epidemiologic survey on 

alcohol and related conditions. Psychology of Addictive Behaviors, 29(4), 924-932. 

doi:http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/adb0000080 

Överensstämmelser 

 Inom detta tema återfinns en större variation i materialet än de tidigare temana. Detta går 

att härleda till att sociala konstruktioner och könsroller inrymmer ett brett spektrum. Några 

överensstämmelser som återfinns handlar dock om feminina respektive maskulina värden 

som återfinns i artiklarna 9, 13, 20 och 26 och som beskriver hur dessa har en inverkan för 

hur substansanvändning beskrivs och uppfattas för respektive kön. Närliggande till detta 

beskriver även artiklar hur kön och könskategoriseringar konstrueras olika och detta i 

huvudsak i artiklarna 4, 17, 13 och 20. Dessa begrepp återfinns således nära varandra och 

jämförelser och problematiseringar tas ofta upp utifrån både hur man konstruerar kön och 

vilken inverkan dess könsroller får för individer som brukar substanser. En annan 

överenstämmelse som återfinns handlar om konsekvenser vilket även de inrymmer flera 

faktorer men i detta fall handlar det till största del om psykiska sjukdomar som tas upp i 

artiklarna 29 och 32 samt även ökad kvinnlig sårbarhet som behandlas i artiklarna 14, 10, 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1080/10826084.2016.1264963
http://dx.doi.org/10.1037/trm0000100
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/adb0000080
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9. Dessa korrelerar även det till stor del med varandra, det vill säga psykiska sjukdomar 

och ökad sårbarhet vilket visar sig ha en inverkan på substansanvändning.  

Motsägelser 

Det finns inom detta tema inga större motsägelser annat än att 32 menar att samsjuklighet 

och substansbruk är mer vanligt förekommande bland männen, vilket dels går emot det 

som presenterats i detta tema såväl som det som till stor del presenterats i temat för 

barriärer. Man menar i artikeln även att dessa utsätts för mer konsekvenser som även det 

går emot det som tidigare beskrivits.  

Likheter 

Likheter som återfinns i materialet handlar om att närmare granska könsskillnader när det 

kommer till maskulina och feminina värden som återfinns i 9, 13, 20, 26. För att göra detta 

har majoriteten av artiklarna med fokus på detta ämne utformats kvalitativt, så är dock inte 

fallet för 26 som är kvantitativ och 9 som är mixad. Man har till stor del således för att 

kunna få svar på dessa frågor på ett kvalitativt sätt frågat personer det berör eller individer 

nära sammankopplade. Resultaten har visat på att sådana skillnader återfinns och att de 

upplevs olika i förhållandet till substansanvändning. En annan likhet som återfinns handlar 

om hur kön och substansanvändning konstrueras som återfinns i 4, 17 13, 20. Det är 

således enade, samtliga av ovanräknade artiklar, om att substansanvändning och könsroller 

påverkar individen det berör. Detta är en överensstämmelse som tas upp. Samtliga artiklar, 

det vill säga 4, 17, 13 och 20 är kvalitativt utformade vilket gör att respondenternas egna 

uppfattningar tagits tillvara på.  

Olikheter 

Artiklarna 10, 16, 27, 29 och 32 är i stället kvantitativt utformade vilket gör att de till stor 

del intagit ett annat fokus än vad de mer kvalitativa och mixade studierna gjort. Även om 

artikel 26 även den är kvantitativ överensstämmer den och har i större utsträckning likheter 

med resterande studier än vad dessa har. De har i många fall utformats att behandla mer 

aspekter än enbart renodlade konstruktioner avseende kön. I artikel 10 och 27 undersöker 

man detta men man inkluderar även etnisk tillhörighet vilket gör att man söker efter om det 

finns en trevägsinteraktion mellan kön, substansanvändande och etnisk tillhörighet. 

Detsamma gäller för artiklarna 29 och 32 som på ett även inkluderar psykiska symptom 

och korrelationen mellan kön och substansbruk. I nummer 16 använder man även för att 
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möta samband sexuell identitet och religiös/spirituell identitet för att undersöka 

skillnaderna.  

 


