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FÖRORD 

Denna c-uppsats har skrivits inom det allmänna och internationella/interkulturella 

socionomprogrammet, vid institutionen för socialt arbete vid Mittuniversitet i Östersund. 

Uppsatsen behandlar socialsekreterares attityder och uppfattningar av missbrukande kvinnor. 

Arbetsmängden under uppsatsprocessen har fördelats likvärdigt mellan författarna, dock har 

olika ansvarsområden tilldelats. Faktamässigt har viss inläsning skett separerat, all 

bearbetning av fakta och av uppsatsen i sin helhet har däremot skett gemensamt. Vidare har 

intervjufrågorna ställts av en och samma person vid samtliga intervjutillfällen, medan den 

andra har dokumenterat skriftligt, observerat och ställt eventuella följdfrågor. 

 

Vi vill först tacka de intervjupersoner och kommuner vilka medverkat i vår uppsats, era 

berättelser har varit mycket intressanta och lärorika och utan er hade vår uppsats inte varit 

möjlig att genomföra. Vi vill vidare tacka vår handledare Leif Franzén, för hans konstruktiva 

synpunkter och tillgänglighet under uppsatsprocessen. Tack även till våra opponenter.  
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1. KVINNLIGT MISSBRUK - ETT SAMHÄLLSPROBLEM 

1.1 Bakgrund  

Missbruk av alkohol och andra droger kan, utifrån uppkomsten av medicinska, sociala och 

samhällsekonomiska skador, betraktas som ett samhällsproblem (Johansson, Persson & 

Sjöberg 2004). Även sociala problem som bristfälliga sociala nätverk, arbetslöshet och 

kriminalitet kan relateras till missbruk (Byqvist 2005). Hur omfattande missbruket är i 

Sverige samt hur det varierar över tid, kan vara svårt att uttala sig om (Socialstyrelsen 2004). 

Missbruk av alkohol och narkotika främst är en manlig företeelse, samtidigt har kvinnors 

konsumtion ökat, gällande både omfattning och frekvens. Fortfarande erhåller missbrukande 

kvinnor mindre samhällsresurser än män. De utmanar också traditionella föreställningar om 

kvinnlighet och de normer vilka styr deras missbruk är ofta snävare (Hedin & Leissner 2002). 

Socialt arbete innefattar normaliserande funktioner, vilka avspeglar samhällets maktstrukturer 

och tydliggörs inom exempelvis missbrukarvården (Lander 2003, Mattsson 2005). Inom 

socialtjänsten bygger denna vård främst på manliga missbrukare, samtidigt som avsaknaden 

av könsperspektiv har medfört att män ej belysts som kön utan som norm. Enligt klienter kan 

socialsekreterares könsstereotypa föreställningar påverka bemötandet vid myndighetsutövning 

(Socialstyrelsen 2004).  

 

Forskning om kvinnors missbruk uppmärksammades på 1980-talet, i samband med att 

kvinnorörelsen fick plats på det vetenskapliga fältet. Inledningsvis riktades kritik emot en 

könsblind samhällsvetenskaplig tradition vilken osynliggjorde kvinnors erfarenheter (Lander 

2003).  Idag kan delar av den genusinriktade forskningen kring kvinnors missbruk delas upp i 

två delvis överlappande och icke-homogena inriktningar. Den första benämns i denna studie 

som kvinnoforskningen och har hittills dominerat den ämnesspecifika forskningen. 

Kvinnoforskningen syftar huvudsakligen, som ett svar på den tidiga mansdominerade 

forskningen, till att synliggöra kvinnor och deras vårdbehov. Här fokuseras bland annat 

kvinnornas identitetsutveckling under uppväxttiden utifrån erfarenheter av övergrepp, 

misshandel och separationer (Trulsson 2003). Kvinnorna anses i behandling inneha ett behov 

att bejaka sin kvinnlighet (Jansson 2002). Den andra inriktningen benämns som den 

problematiserande kvinnoforskningen, vilken problematiserar vissa antaganden hos forskare 

inom kvinnoforskningen. Detta görs genom att ifrågasätta koncentreringen på kvinnors 

utsatthet, passivitet, beroendeförhållande till män samt frånvaron av kvinnliga relationer. 

Enligt den problematiserande kvinnoforskningen beskrivs kvinnor i litteraturen och av 

professionella, som särskilda från både missbrukande män och kvinnor i allmänhet (Lander 



 

 Bilden av den missbrukande kvinnan – socialsekreterares syn på kvinnor med missbrukproblematik 
  
 2 

 

2003). Deras  livsvillkor påminner dock på många sätt om kvinnors generella livsvillkor 

(Holmberg 2000). Detta särskiljande kan tillsammans med fokuseringen på kvinnors utsatthet 

och specifika behov leda till att missbruket kommer i andra hand. Vidare skapas en 

föreställning av att förtryck endast drabbar marginaliserade kvinnor (Mattson 2005), vilket 

bidrar till ett förminskande av kvinnors strukturella underordning (Mulinari 1996).  

 

Forskningen inom ämnet är övervägande klientorienterad (Mattsson 2005). Utifrån detta är 

det intressant att undersöka hur professionella uppfattar missbrukande kvinnors situation. 

Efter genomförd översikt av ämnet har erfarits, att den forskning vilken gjorts bland 

professionella fokuserats till behandlingspersonal och sällan kopplats till 

myndighetsutövande. Detta gör det intressant att undersöka hur och om de beskrivna 

inriktningarna av forskningen avspeglas inom socialtjänsten. Genom detta vill författarna 

bidra med ämnesspecifik kunskap och ge möjlighet till reflektion i det praktiska sociala 

arbetet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Att med utgångspunkt i forskningsläget belysa och problematisera hur sex socialsekreterare 

på missbruksenheter i tre svenska kommuner ser på kvinnor och kvinnligheter i samband med 

missbruksproblematik. 

 

Följande frågeområden kommer att användas för att besvara ovanstående syfte:  

• Vilka arbets- och tankesätt präglar socialsekreterarnas möten med dessa kvinnor? 

• Vilka attityder och värderingar uttrycker socialsekreterarna gentemot dessa kvinnor? 

• Vad anser socialsekreterarna präglar kvinnornas identitet och rollskapande? 

• Vilka bilder av kvinnor och kvinnligheter avspeglas i socialsekreterarnas 

beskrivningar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie fokuseras till socialsekreterares syn på och återskapande av kön, här 

kvinnlighet. Avgränsningen har skett till att gälla socialsekreterares syn på gruppen 

missbrukande kvinnor. Syftet är ej att undersöka alla socialsekreterare verksamma inom 

missbruksenheter. Istället belyses synen hos sex socionomutbildade socialsekreterare, vilka 

arbetar med missbruksproblematik inom tre olika kommuner. Därmed inte sagt att studiens 
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resultat inte kan gälla eller nyttjas av andra inom socialt arbete. Denna studie ser på makt 

utifrån ett intersektionellt perspektiv, där alla sociala positioner konstrueras utifrån ett 

komplext samspel mellan klass, kön och etnicitet (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005). 

Utifrån studiens tids- och omfångsramar kommer dock ingen intersektionell analys att 

genomföras och enstaka reflektioner bör inte betraktas som ett sådant försök.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Författarna är medvetna om diskussionen kring begreppet missbruk. Johansson och Wirbing 

(2005) menar exempelvis att ordet i det allmänna språkbruket har en mycket negativ laddning. 

Denna studie använder sig av begreppet missbrukare enbart för att definiera den grupp vilken 

diskuteras. Fokus är inte att definiera missbruk eller belysa om detta är ett lämpligt begrepp 

eller inte. Författarna har vidare valt att ej använda beroendebegreppet, då varken 

fysiska/medicinska aspekter eller missbrukarkarriären behandlas i denna studie. Här 

definieras missbrukare som de kvinnor vilka på grund av sitt missbruk av alkohol, narkotika 

eller läkemedel, själva tagit eller tvingats till kontakt med socialtjänsten.  

 

Begreppsparet kön och genus har använts inom kvinnoforskningen sedan 1970-talet, denna 

markör skiljer det biologiska och det socialt konstruerade könet åt. I denna studie används 

upprepande gånger begreppet kön, tillämpningen av endast detta begrepp motiveras med att 

åtskiljandet av kön och genus tenderar att göra kön till något grundläggande, något självklart 

som föregår genus (jmf. Mattsson 2005). Denna studie erkänner vissa fysiska, främst 

kroppsliga, skillnader mellan könen men ser dem inte som homogena eller komplementära 

grupper. Begreppet kön används utifrån att ett annat val riskerar att stärka och återskapa 

samhällssynen på både det sociala och det biologiska könet som essentiellt.  

 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer här en presentation av studiens uppläggning. I kapitel två 

beskrivs studiens metod och tillvägagångssätt medan kapitel tre presenterar för studien 

relevant forskning och teoretiska perspektiv. Vidare följer i kapitel fyra studiens resultat och 

analys i form av citat från intervjupersonerna belyst av tidigare forskning och valda teoretiska 

perspektiv. Avslutningsvis behandlas i kapitel fem studiens slutsatser och användbarhet i en 

diskussion. Därefter följer litteraturlista och bilagor. 
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2. METOD 

I detta kapitel behandlas författarnas metodval, studiens tillvägagångssätt samt de etiska 

överväganden vilka beaktats under studiens genomförande. 

 

2.1 Metodologiska överväganden 

Med avsikten att besvara denna studies syfte och frågeställningar används kvalitativ 

forskningsmetodik med en hermeneutisk ansats. Detta val gjordes utifrån att kvalitativa 

analyser av enskilda fall ger en möjlighet att belysa fenomen och komplexa sammanhang. 

Valet av metod motiveras vidare med att kvalitativa förhållningssätt har en stark position 

inom kvinnoforskningen. Denna forskning lägger tonvikten på kvinnors vardagsvärld, de 

ramar vilka utövar inflytande över denna och möjligheter till förändring (Kvale 1997). Med 

avsikt att få fördjupad kunskap kring erfarenheter, värderingar och attityder till kvinnors 

missbruk, har den halvstrukturerade intervjumetoden använts. Motiv för detta val är att det är 

det subjektiva som söks, vilken mening och innebörd socialsekreterarna ger fenomenet. 

Studien har vidare ett induktivt tillvägagångssätt, detta för att möjliggöra öppenhet för nya 

infallsvinklar inom ämnet. Författarna introducerar olika temaområden och följer upp svaren 

genom att söka nya infallsvinklar till ämnet.  

 

2.2 Datainsamling  

Studiens primärdata består av resultatet från intervjupersonerna, vilket samlades in under 

vecka 47 och 48, 2007. Använda sekundärdata är litteratur och artiklar, vilka samlats in 

genom sökningar i det nationella bibliotekssystemet Libris samt i databaserna, CSA Social 

Sciences och Academic Search Elite. Den litteratur vilken använts i studiens redovisning av 

forskningsläget består huvudsakligen av avhandlingar och vetenskapliga artiklar. I 

bakgrunden har även faktalitteratur och rapporter använts, för att ge en presentation av ämnet 

och dess kontext. Studien har framförallt använt aktuell sekundärdata, dock kan viss kritik 

riktas mot att ett fåtal källor utgavs för mer än tio år sedan. Valet gjordes att ändå använda 

dessa källor utifrån relevansen för ämnet.   

 

2.2.1 Primärdata & kvalitetskriterier  

Med avsikten att fånga det valda temats alla nyanser och dimensioner, bygger denna studie på 

tematiserade, halvstrukturerade intervjuer (se bilaga 1). Inledningsvis konstruerades 

intervjuguiden utifrån valda teman för att belysa olika delar av socialsekreterarnas syn på 
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fenomenet. Aviskten var att få en bild av hur socialsekreterarna såg på sina arbetskontakter 

med missbrukande kvinnor samt en förståelse av hur de tänkte kring dessa kvinnors situation 

och identitet och vilka kvinnligheter som avspeglade sig i deras beskrivningar. 

Intervjufrågorna har framarbetats utifrån relevansen för forskningsämnet och med hänsyn till 

det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. Med mål att stärka validiteten genomfördes 

’testintervjuer’ med socionomstudenter. Efter detta omformulerades vissa frågor, då de nya 

formuleringarna ansågs mer relevanta för studiens syfte. Validiteten i en intervju kan vidare 

diskuteras utifrån intervjupersonernas sanningsenlighet (Lantz 2007). Intervjuerna tog plats i 

intervjupersonernas arbetsmiljö, denna miljö är välkänd och kan ha medfört att de upplevde 

trygghet att ge sanningsenliga svar. Intervjuerna dokumenterades vidare med hjälp av 

bandspelare och anteckningar. Användning av bandinspelning vid intervjuer stärker 

reliabiliteten (Kvale 1997) och gör det möjligt att i efterhand noggrant bedöma intervjuns 

kvalitet (Lantz 2007). Studiens syfte, övergripande frågeställningar och intervjuns 

uppläggning har i förväg presenterats för intervjupersonerna, vilket Lantz (2007) menar är 

avgörande för intervjuns reliabilitet. Intervjuerna gjordes i avsikt att ge de tillfrågade utrymme 

att uttrycka sitt sätt att uppfatta fenomenet och beskriva sammanhang vilka de anser 

betydelsefulla. Varje intervju genomfördes av en och samma person, medan den andra 

dokumenterade skriftligt och ställde eventuella följdfrågor i slutet av varje temaområde. Efter 

samtliga intervjuer har sammanfattande genomgångar av svaren genomförts, här har 

intervjupersonerna fått chansen att tydliggöra och bekräfta vad som sagts. Denna kontinuitet i 

arbetsförförandet och sammanfattningarna kan anses ha stärkt reliabiliteten i studiens 

mätningar. Kritik kan riktas mot författarnas ringa erfarenhet av intervjuförfarandet. Inom 

ramarna för studien har dock en omfattande ämnesmässig och metodologisk 

informationsinsamling skett. Intervjuguidens alla frågor har ställts till samtliga 

intervjupersoner, då otydligheter uppstått har följdfrågor ställts för att försäkra den korrekta 

tolkningen.  

 

Ambitionen med denna kvalitativa analys är att försöka nyansera förståelsen av det 

behandlade fenomenet. Syftet är ej att kvantifiera eller generalisera resultaten, istället är 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser och erfarenheter i fokus. Analysprocessen inleddes 

redan under intervjuerna genom försök att verifiera tolkningarna av intervjupersonernas svar. 

Vidare användes intervjuanalysmetoden meningskoncentrering för att göra intervjun hanterlig 

i omfång. Detta skedde genom att avlägsna upprepat och för studien oväsentligt material. 

Utskrifterna gjordes i samband med analysen, inledningsvis skrevs intervjuerna ut i sin helhet 
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och en första gallring och tolkning av materialet gjordes. Överlag har författarna försökt 

återge det som sades vid intervjutillfällena, med vissa försiktiga korrigeringar. Exempelvis 

borttagandet av uttryck som ”hm” har dock gjorts utifrån att Kvale (1997), menar att sådana 

uttryck framförallt är relevanta vid psykologiska analyser.  

 

2.3 Urval 

Studiens teoretiska population är socionomutbildade socialsekreterare på missbruksenheter i 

Sverige, vilka i sitt arbete kommer i kontakt med kvinnliga missbrukare. Urvalsmetoden kan 

karaktäriseras som självselektion, eftersom de kontaktade socialsekreterarna själva valde att 

deltaga i studien eller ej. Vid självselektion, skiljer sig de som väljer att delta ofta från de icke 

medverkande, utifrån studiens tids- och omfångsramar har dock författarna begränsats till 

detta val. Detta kan medföra att studiens resultat blir missvisande och ej representativt, dock 

är studiens syfte ej att belysa hela populationen. Intervjuer har genomförts med sex 

socionomutbildade, socialsekreterare från tre svenska kommuner. Varje kommun 

representeras av två intervjupersoner, inget bortfall har förekommit.  

 

2.4 Etiska överväganden 

Flera etiska aspekter har beaktats och diskuterats under studiens genomförande. 

Intervjupersonerna har muntligt och skriftligt informerats om informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet (se bilaga 2). Innan intervjupersonerna blev 

informerade skriftligt skedde även en muntlig information via telefon. Information gavs 

exempelvis om studiens övergripande syfte, utformning, användningsområde och 

konfidentialitet. Även rätten att när som helst avbryta sitt deltagande tydliggjordes av 

författarna. Intervjupersonerna gavs efter detta chansen att ställa frågor om studien samt 

fundera över sitt deltagande. Samtliga deltagare kontaktade författarna via telefon, för att 

bekräfta sitt deltagande. I den skriftliga informationen, vilken skickades till 

intervjupersonerna efter givet samtycke, redovisades vissa förbestämda, faktabetonade frågor. 

Detta för att intervjupersonerna skulle ha chansen att i förväg fundera kring dem, eftersom 

fokus för studiens syfte låg på övriga teman.  

 

I kvalitativa studier är det viktigt att vara medveten om och diskutera författarnas förförståelse 

(Lindblad 1998). Denna studies förförståelse är att missbrukande kvinnor i likhet med alla 

andra kvinnor har ett visst handlingsutrymme och kan ’välja’ hur de vill vara som kvinnor. 

Kategorier ses ej som fasta utan som sociala konstruktioner, exempelvis är kvinnlighet 
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beroende av sociala sammanhang. Vidare ses socialtjänsten som en samhällelig praktik, 

vilken formar och påverkar de människor den kommer i kontakt med. Socialsekreterarerollen 

ger rätten att tolka och kategorisera situationer, beteenden och handlingar, vilket tillsammans 

med tillgången till utbildning, teorier och metoder antas skapa en ojämlik relation till klienten. 

Författarna hade vidare en förförståelse att intervjupersonernas beskrivningar generellt skulle 

avspegla de skilda forskarna vilka placeras inom kvinnoforskningen. En sådan förförståelse 

riskerar att påverka såväl intervjusamspelet som tolkningsprocessen. Dock har det under hela 

uppsatsprocessen diskuterats med syfte att minimera dess inverkan. Studien utgår vidare från 

socialsekreterare, de missbrukande kvinnorna och deras liv beskrivs och betraktas således 

utifrån en professionell position. Detta innebär en viss ensidighet, men kan försvaras utifrån 

att syftet med uppsatsen är att belysa olika synsätt hos professionella.  

 

I intervjusituationen har en medvetenhet om ömsesidig påverkan och de egna värderingarna 

antagits. Författarna har försökt att hantera denna påverkan i samspelet för att stärka studiens 

tillförlitlighet. Hänsyn har även tagits till inverkan av kön, ålder, etnicitet samt språk. 

Exempelvis är studiens författare av samma kön och ska bli verksamma inom samma 

yrkesfält som intervjupersonerna. Studiens ämne är dock ej personligt utan utgår ifrån 

professionellas erfarenheter, vilket gör det möjligt att undvika identifikation med 

intervjupersonerna och genomföra en oberoende analys. Utifrån de skilda år under vilka 

intervjupersonerna och författarna studerade till socionomer, kan det antas att detta påverkat 

interaktionen i intervjusituationen. Eftersom att socionomutbildningen ständigt förändras och 

att könsperspektivet har blivit framträdande under de senaste åren. Utifrån detta kan antas att 

intervjupersonerna sinsemellan och gentemot författarna genom utbildning tagit till sig skilda 

synsätt, vilket kan ha påverkat tolkningen. Alla parter beskriver sin etnicitet som ’svensk’ och 

har svenska som modersmål. Vidare har samtliga tillgång till ett likartat fackspråk, vilket kan 

ha underlättat förståelsen i mötet. Författarna har båda erfarenhet av praktik inom 

socialtjänstens verksamhetsområde. Detta kan ha ökat förståelsen under intervjuerna men 

även bidragit till författarnas förförståelse gällande socialtjänstens verksamhet och vilka svar 

som skulle komma att ges.  

 

2.5 Metodproblem 

Vid en av intervjuerna förekom tekniska problem gällande ljudkvaliteten på 

bandinspelningen. Detta hanterades genom att den färdiga utskriften skickades till den 

berörda intervjupersonen vilken bekräftade och korrigerade så att svaren uppfattats korrekt.   
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning vilken analysen av studiens 

empiri bygger på. Valda teorier är socialkonstruktivismen, här framförallt i skapandet av kön, 

samt symbolisk interaktionism i belysandet av identitets- och socialiseringsprocesser.  

 

3.1 Forskningsläget 

Inom missbruksforskningen är könsperspektivet ett litet men etablerat fält, vilket belyst 

framförallt två sfärer; kvinnor som missbrukar samt hur missbrukarvården förhåller sig till 

kön. Vidare präglas denna forskning av klientorientering och kvinnoperspektiv (Mattsson 

2005). Nedan redovisas den missbruksforskning författarna tagit del av i form av två 

inriktningar. Dessa inriktningar bör inte ses som homogena, det som uttrycks av en författare 

gäller därmed ej nödvändigtvis alla inom respektive inriktning. Denna indelning av 

forskningen särskiljs framförallt utav att kvinnoforskningen direkt undersöker de 

missbrukande kvinnornas situation. Den problematiserade kvinnoforskningen reflekterar 

istället över hur litteratur, forskning och praktiker beskriver och bemöter missbrukande 

kvinnor. Denna indelning kan ses som en akademisk motsättning, men bör beaktas utifrån 

inriktningarnas skilda utgångspunkter, båda kan ha svagheter och styrkor.  

 

3.1.1 Kvinnoforskningen 

Denna studie utgår från den indelning Mattsson (2005) gör av forskningen i två diskurser, där 

den första är ett svar på den mansdominerade forskningen och syftar till att synliggöra 

kvinnorna och deras vårdbehov. Ett exempel på detta är Trulsson (2003) vilken menar att 

samhällets idealbild av kvinnan och fördömande av kvinnors missbruk leder till stigmatisering 

och fler psykiska problem än hos manliga missbrukare. Hon fokuserar på kvinnornas 

socialisering och identitetsutveckling utifrån uppväxttiden med erfarenheter av misshandel, 

övergrepp och separationer. Vidare betonas avsaknaden och vikten av relationer med andra 

kvinnor, de missbrukande kvinnornas gränslösa relationer till män samt moderskapets 

betydelse för behandlingen och den kvinnliga identiteten. Jansson (2002) beskriver en kvinnas 

väg in i missbruket och menar att flickors socialiseringsprocess är annorlunda än pojkars. De 

är känsligare inför missförhållanden i hemmiljön och utsätts således för en större risk att 

hamna i missbruk på grund av instabila familjeförhållanden. Livet i missbrukarvärlden är 

mansdominerat och väl i behandling har kvinnorna ett behov av kvinnliga kontakter och ett 

bejakande av sin kvinnlighet. Vidare kritiserar hon samhällets insatser för att vara kortsiktiga 



 

 Bilden av den missbrukande kvinnan – socialsekreterares syn på kvinnor med missbrukproblematik 
  
 9 

 

och menar att medel bör satsas på skolor och barn- och ungdomspsykiatri för att ge utsatta 

barn positiva vuxenförebilder när hemmiljön är otillräcklig.  

 

Jones och Pelissier (2005) och Gutierres och Puymbroeck (2006) presenterar båda en 

sammanfattning av litteraturen om könsskillnader och kvinnors unika behov vid 

missbruksproblematik. Jones och Pelissier (2005) resultat präglas av forskning vilken betonar 

skillnaderna mellan kvinnor och män samt behovet av moderskapsträning, praktisk 

vardagshjälp, relationsträning och specifika kvinnoprogram. Vidare föregås ofta missbruket, 

enligt båda artiklarna, av sexuella övergrepp och erfarenheter av fysiskt våld. Detta medför 

enligt Gutierres och Puymbroeck (2006) sämre självförtroende, depression och ångest, vilket i 

sin tur leder till fortsatt missbruk och en förhöjd risk att åter utsättas för trauman. De menar 

vidare att kvinnor utifrån det komplexa förhållandet mellan våld i barndomen och i det vuxna 

livet har ett behov av specifik behandling. Jones och Pelissier (2005) utvecklar detta i 

rekommendationen att forskningen bör utforska skillnaderna mellan kvinnor och män mer 

detaljerat för att detta sedan ska kunna implementeras i praktiken. 

 

Bride (2001) och French, Kaskutas, Zhang och Wibrodt (2005) har båda undersökt 

skillnaderna i behandlingsresultat för kvinnor vilka genomgått behandling i enkönade 

grupper, respektive grupper med både män och kvinnor. Bride (2001) utgår från att 

missbrukande kvinnors mönster, konsekvenser och anledningar till missbruk skiljer sig från 

mäns. Han fokuserar på fler psykiska problem, lägre självkänsla samt erfarenheter av sexuella 

övergrepp i barndomen. Resultaten visar inga signifikanta skillnader i behandlingsresultat. 

Han drar slutsatsen att detta beror på att den könsspecifika behandlingen endast åtskiljde 

kvinnor och att ett ökat fokus på deras specifika behov är nödvändigt för att förbättra 

resultaten. French, Kaskutas, Zhang och Wibrodt (2005) utgår ifrån kvinnors specifika 

psykologiska behandlingsbehov. De uttalar hypotesen att kvinnor i kvinnospecifika 

behandlingsprogram borde få bättre resultat än kvinnor vilka genomgår samma behandling 

som män. Kvinnorna vilka undersökts behandlas på samma behandlingshem som män men 

utifrån könsspecifika program, resultaten visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Abrams, Davies, Leibson Hawkins och Padgett (2006) undersöker utifrån intervjuer med före 

detta hemlösa kvinnor sambandet mellan hemlöshet, missbruk och psykisk sjukdom bland 

kvinnor. Fokus ligger på kvinnornas upplevelse av fysiska och sexuella trauman som sexuella 

övergrepp i barndomen, våldtäkt och misshandel. Författarna drar slutsatsen att kvinnorna är i 

behov av självständighet, skydd från fysiskt och psykiskt våld samt stöd i att återskapa sin 
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identitet. Ett sista exempel på författare inom kvinnoforskningen är Länne, Nötesjö och 

Trulsson (1997), vilka diskuterar kvinnornas upplevelser av hur det är att vara kvinna ute i 

missbruk och i behandling. De tar upp beroende samt fysisk, psykisk och social utsatthet med 

betoning på förtryck och utsatthet i samband med missbruket. Författarna beskriver hur 

kvinnornas bakgrunder ofta präglats av en destruktiv social miljö, där de många gånger har en 

svår bakomliggande psykisk problematik. På grund av detta menar författarna att kvinnors 

behandling oftast blir längre än mäns, nykterhet bara är första steget.  

 

3.1.2 Den problematiserande kvinnoforskningen 

Den problematiserande kvinnoforskningen diskuterar ovanstående syn utifrån kritik om ett för 

starkt fokus på övergrepp, passivitet, beroendeförhållandet till män samt frånvaron av 

kvinnliga relationer. Kritik riktas också emot särskiljandet av missbrukande kvinnor från 

’vanliga’ kvinnor, då alla kvinnor på olika sätt är underordnade i det samtida samhället. 

Genom att sammanställa studier vilka visar och överlag förespråkar att kvinnans missbruk och 

vårdbehov hanteras utifrån att hon just är kvinna, menar Laanemets (2002) att den benämnda 

kvinnoforskningen har präglat forskningen. Hon beskriver att det inom litteraturen och i 

praktiken finns en samstämmig bild av den kvinnliga missbrukaren. Kvinnor kräver särskild 

behandling, kvinnors problem är ’svårare’ och  kvinnor har mer frekvent dålig självkänsla. 

Holmberg (2000) beskriver hur behandlingspersonal som hon intervjuat ser missbrukande 

kvinnor som utsatta och beroende av män. Hon menar att detta skapar underordning och 

osynliggör likhet mellan kvinnor. De blir dubbelt avvikande, som missbrukare och som 

kvinnor. Hon menar vidare att missbrukande kvinnors livsvillkor påminner om kvinnors 

generella livsvillkor. Bland annat pekar hon på forskning vilken visar att alla kvinnor, inte 

endast kvinnliga missbrukare, tenderar att prioritera mannen framför kvinnliga vänner, 

exempelvis genom att byta umgängeskrets när de byter partner. Hon erkänner vidare att 

missbrukande kvinnor lever i en starkt manscentrerad värld och att deras utsatthet inte bör 

förnekas. Samtidigt bör den inte enligt Holmberg (2000) göras till något vilket enbart gäller 

kvinnor i missbruk, eftersom könsstrukturer existerar i hela samhället. Denna bild liknar 

Holmbergs, Nilssons och Smirthwaites (2005) diskussion om mäns våld mot missbrukande 

kvinnor. Sexualiserat våld i parrelationer drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och sociala 

sammanhang. Det som skiljer är framförallt beroendet av en drog, vilken kan stärka det redan 

starka beroendeförhållandet till mannen samt minska möjligheterna att få adekvat hjälp från 

samhället. De menar att socialsekreterare tenderar att normalisera det våld vilket de kvinnliga 
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missbrukarna utsätts för. Istället för att se det som ett kvinnofridsbrott blir det en del av det 

allmänna våld vilket anses prägla missbrukarvärlden. 

 

Lander (2003) menar att missbrukande kvinnor i litteraturen och av professionella beskrivs 

annorlunda i jämförelse med missbrukande män och ’vanliga’ kvinnor. De 

narkotikamissbrukade kvinnor hon följt i sin studie har internaliserat de rådande 

föreställningarna om dem som kvinnor och avvikare. Några av hennes intervjupersoner 

uttrycker dock ett motstånd mot denna tillskrivna identitet och menar att de blivit avvikande 

på grund av samhällets stigmatisering och ojämlikhet. Hon menar vidare att skapandet av den 

’missbrukande kvinnan’ är en definition av hur kvinnor inte ska vara, vilken urskiljer och i 

förlängningen exkluderar henne från andra kvinnor. En liknande bild påvisar även Laanemets 

(2002), vilken konstaterar att det finns likheter i hur personal och missbrukande kvinnor i 

behandling beskriver och ser på kvinnlighet. Hon menar att kvinnorna genom behandling tar 

till sig en traditionell kvinnoroll, vilken de tidigare sökt alternativ till. Varken kvinnorna 

själva eller behandlingspersonalen såg enligt Laanemets (2002) detta som ett tecken på att det 

finns olika sätt att visa femininitet. Istället menade de att den kvinnlighet vilken uttrycks i 

missbrukarvärlden är falsk, i motsatts till den äkta kvinnligheten i behandlingen. Mattsson 

(2005) undersöker hur kön återskapas i missbruksbehandling i samspel med sexualitet, klass 

och etnicitet. Kön ses, hos såväl personalen liksom hos klienterna, som en essentiell, 

komplementär kompetens och kvinnorna behandlas förutom missbruket för sin ’bristande’ 

femininitet. Hon menar att personalen konstruerar sig själva jämställda och skapar genom 

detta en bild av klienterna som ’de andra’, de som drabbas av könsförtryck. Detta förminskar 

enligt Mattsson (2005) det sociala arbetets möjligheter att förändra förtryck och orättvisor på 

strukturnivå. Mulinari (1996) problematiserar förhållandet mellan feminismens sökande efter 

kunskap om komplexa hierarkiska relationer och hur denna kunskap används i det sociala 

arbetets praktik. Hon menar att en förenklad bild av hur kvinnor ’är’ skapas, målet blir att 

’förbättra’ de kvinnliga missbrukarna istället för att frigöra dem. Detta menar hon, 

tillsammans med föreställningen att förtryck endast drabbar marginaliserade kvinnor, riskerar 

att avpolitisera feminismen.  

 

3.1.3 Överlappande inriktningar 

Brems, Freemon och Johnson (2004) är ett exempel på hur ovan beskrivna 

forskningsinriktningar överlappar varandra och inte innefattar all forskning. Artikelförfattarna 

fokuserar, liksom delar av kvinnoforskningen, på skillnaderna mellan kvinnor och män samt 
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på sambandet mellan erfarenheter av trauman och missbruk. Faktumet att de undersöker både 

kvinnor och män samt kommer fram till att orsakssambandet trauma – missbruk finns hos 

båda könen, försvårar dock en placering inom kvinnoforskningen. De problematiserar vidare 

olika typer av trauma utifrån könsskillnader men underlåter att diskutera eventuella 

strukturella orsaker till att sambandet enligt undersökningen är starkare bland kvinnor, vilket 

gör det svårt att placera dem i den problematiserande kvinnoforskningen. Detta visar att de 

diskurser Mattsson (2005) beskriver och denna studie utgår ifrån endast delvis är giltiga. 

Hennes starka gränsdragning kan kritiseras, då dessa inriktningar är överlappande och ej så 

entydiga. Denna studie menar att det inom den ämnesspecifika forskningen existerar en grov 

indelning där vissa delar av forskningen kan kategoriseras in. Dock bör denna indelning göras 

med reservation och med betoning på interna variationer. Forskarna har placerats under de 

olika inriktningarna av studiens författare med en visst stöd i Mattssons (2005) resonemang. 

Det bör beaktas att andra författare eventuellt skulle valt att göra en annan indelning.  

 

Sammanfattningsvis har kvinnor och kvinnlighet ofta diskuterats med män som mall, vilket 

har bidragit till en överbetoning av homogeniteten inom dessa kategorier och en förstärkning 

av dikotomin dem emellan (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005). Könsneutralt utformade 

lagar samt myndighetsutövning påverkar vidare befolkningen olika beroende på grupp- och 

könstillhörighet (Kolfjord 2003).  

 

3.2 Socialkonstruktivistisk syn på kön 

Denna studie utgår från en socialkonstruktivistisk ansats där föreställningarna om ’den 

missbrukande kvinnan’ beaktas som ett resultat av konstruktioner om kön och avvikelse. 

Under de senaste 20 åren har ett antal nya alternativa sätt att studera människan växt fram, 

exempelvis kritisk psykologi och poststrukturalism. Gemensamt för majoriteten av dessa 

synsätt är att de grundas i det socialkonstruktivistiska perspektivet. Socialkonstruktivismen 

används främst inom ämnesområdena sociologi och psykologi, det är ett mångfasetterat 

perspektiv vilket speglas på varierande sätt av skilda författare. Sammantaget går det dock att 

säga att det socialkonstruktivistiska perspektivet ifrågasätter den positivistiska och empiriska 

synen, där kunskap baseras på objektiva, opartiska iakttagelser av världen. 

Socialkonstruktivismen fokuserar i motsats till traditionell psykologi och sociologi inte på hur 

människor ’är’, utan på ’hur’ något konstrueras, processer går således före strukturer (Burr 

2003). Den ’naturliga’ kunskapen grundas i mänskliga och sociala intressen vilka integreras 

bland annat genom språket och dess förhandsstrukturering av verkligheten (Wennberg 2001). 
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Det är enligt Burr (2003) viktigt att beakta detta perspektiv, då det är ett centralt sätt att förstå 

omvärlden och oss själva. Utifrån detta är all kunskap och förståelse historiskt och ’kulturellt’ 

bunden. Vår kunskap konstrueras genom de dagliga sociala interaktionerna. Exempelvis har 

bilden av missbrukare förändrats historiskt från ett individuellt skuldbeläggande till att 

förklaringar återfinns i exempelvis medicinska, psykologiska och sociala strukturer. 

Konstruktionen av omvärlden är således knuten till maktrelationer vilka styr olika människors 

handlingsutrymme.  

 

Socialkonstruktivismen definierar sociala problem subjektivt, ingenting kan vara ett problem 

om ingen upplever eller beskriver det som ett. Ett socialt problem måste uppfattas som ett 

existerande problem, vara åtgärdbart samt ska det finnas en allmän uppfattning om problemets 

existens. Detta kan innebära att problemet leder till offentliga insatser, innefattar lagstiftning, 

behandling och förebyggande insatser (Sahlin 2003). Sociala institutioner som verksamhet 

skapas vidare genom handlingar. De bygger exempelvis på roller, vanor, typifieringar och 

legitimeringar (Wennberg 2001). De ledande institutionerna har stor makt över de diskurser 

vilka styr konstruktionen av de samhälleliga strukturerna. Med diskurser menas här en 

uppsamling av värderingar, metaforer, berättelser och ställningstaganden vilka tillsammans 

formar ögonen genom vilka vi ser verkligheten. Konstruktionen av verkligheten är vedertagen 

och svår att förändra, men en medvetenhet om dess existens kan hjälpa oss att förklara skilda 

fenomen (Burr 2003).  

 

Wennberg (2001) delar upp socialkonstruktivismen i fyra delar där varje steg innefattar en 

högre grad av radikalitet. Det första steget är kritiskt emot accepterandet av sociala fenomen 

som naturliga och många studier har tillämpat detta på könsbegreppet. Här beskrivs 

skillnaderna mellan könen inte endast grundade i något naturligt och fysiologiskt, istället 

menas att de faktiska kroppsliga skillnaderna får betydelse genom sociala faktorer. Skillnaden 

mellan könen blir således mer en socialt producerad omständighet, en vald kategorisering, än 

en kroppsligt baserad skillnad. Det andra steget har ansatsen att ge olika teoretiska 

förklaringar av hur den sociala verkligheten och konkreta sociala företeelser är strukturerade. 

Där steg ett dekonstruerar föreställningen om det naturliga, försöker steg två förklara hur det 

sociala konstrueras genom medvetna handlingar. Det tredje steget kan ses som en 

epistemologi; kunskapsteori, då det betonar att språket i förväg konstruerar ramarna för vårt 

vetande. Kunskap om verkligheten bestäms således uteslutande av irrationella och sociala 

faktorer, exempelvis makt och intressen, vilka kan bestämma vad som räknas som kunskap i 
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vårt samhälle. Det sista steget inkluderar förutom den sociala verkligheten även den fysiska 

verkligheten, naturen som konstruerad. Denna studie behandlar framförallt steg ett och dess 

kritiska syn på sociala fenomen, exempelvis skapandet av kön. Vidare erkänns steg två och tre 

till fullo medan författarna, liksom Wennberg (2001) riktar en viss reservation emot steg fyra 

och antagandet att den fysiska verkligheten i sin helhet skapas genom socialt agerande. Burr 

(2003) beskriver liksom Wennberg (2001) att det som uppfattas ’manligt’ respektive 

’kvinnligt’ i en kultur är konstruerat utifrån normerna för kön. Hon presenterar även en mer 

radikal socialkonstruktivistisk syn på kön där existensen av kategorierna män och kvinnor 

ifrågasätts i sin helhet. Detta kan jämföras med Wennbergs steg fyra, där även den fysiska 

verkligheten ses som konstruerad. Gråzoner som könsbyten och transexualitet motiverar 

synsättet och vissa socialkonstruktivister hävdar att mänskligheten lika gärna kunnat delas 

upp i långa och korta människor (Burr 2003). Socialkonstruktivismen har framförallt 

kritiserats för att motarbeta forskningens möjligheter till positiva förändringar i samhället. 

Exempelvis kritiseras socialkonstruktivistiska forskare för att motverka samhälleliga 

ansträngningar i att mobilisera och effektivisera resurser, som lagändringar och 

behandlingsformer. Därmed kan perspektivet enligt kritikerna göra mer skada än nytta för 

problemlösning (Sahlin 2003).   

 

3.3 Symbolisk interaktionism 

Denna studie utgår även från symbolisk interaktionism vilken utvecklades i Chicago av 

George Herbert Mead (1863-1931). Forskare har genom åren byggt vidare på teorin, men 

många av Meads ståndpunkter är fortfarande aktuella (Johansson 2004). Sociologen Herbert 

Blumer verksam på 1930-talet, menar att symbolisk interaktionism handlar om studier av livet 

i mänskliga grupper och av mänskligt uppträdande. Vidare grundas symbolisk interaktionism 

på tre centrala antaganden; människor handlar i förhållande till sakers betydelse, skapar 

mening då de förhåller sig till varandra samt skapar mening på ett aktivt och konstruktivt sätt. 

Det är enligt Johansson (2004) i den sociala relationen människan skapas, genom användning 

av språk och symboler. Detta innebär att en människa ej skapar sitt liv och sitt själv på egen 

hand. Symbolisk interaktionism studerar därmed relationer och mikrosituationer där 

människor möts och syftar till en förståelse av hur människan skapar sig själv.                                                               

Levin och Trots (1996) beskriver på liknande sätt symbolisk interaktionism. De menar att det 

är ett perspektiv vilket syftar till att analysera den sociala verkligheten. Symbolisk 

interaktionism kan användas för att analysera samhället och dess grupper samt för att granska 

en mer specialiserad socialpsykologisk teori. Detta gäller huvudsakligen 
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socialisationsprocessen, det vill säga hur människan successivt blir mer social och lär sig hur 

hon ska bete sig i varierande situationer. Augustsson (2005) beskriver att  symbolisk 

interaktionism utgår från att människor handlar i bakgrund av den mening, innebörd och 

betydelse sociala fenomen har för dem. Mening uppstår och konstrueras dels under 

mellanmänskliga relationer, dels genom att människor tillskriver sociala fenomen en mening. 

Tillskrivningen är ett resultat av människors tolkningar där fenomenet ifråga dels relaterar till 

den egna personen och dels till den aktuella situationen. Levin och Trots (1996) menar vidare 

att interaktion och socialinteraktion är några av de viktigaste hörnstenarna i symbolisk 

interaktionism. Att interagera är att samtala men inte bara genom att tala utan också genom 

kroppsspråk, vilket betyder att vi inte enbart ägnar oss åt interaktion utan även åt social 

interaktion. Ord är de vanligaste symbolerna vi använder, successivt blir orden inte bara ljud 

utan skapar även en mening, symboler. Det räcker inte att de har en mening för oss själva utan 

de måste även ha en och samma mening för andra i vår omgivning, det är först då symboler 

skapas. På motsvarande sätt är minspel och kroppsrörelser inlärda och meningsfulla för oss i 

alla situationer och således symboler. I symbolisk interaktionism betonas att människor är 

aktiva och handlar, här ligger betoning på våra beteenden som sociala varelser. Att vara aktiv 

innebär att vara delaktig i en process, inget är statiskt utan vi är föränderliga. Perspektivet 

betonar att vi finns i nuet och definierar situationen i nuet, att vi interagerar med våra 

symboler i nuet. Betydelsen av nuet och dess syn medför en förståelse av att vi alla befinner 

oss i en process och ständigt förändras. Människan använder sig av det hon erfarit och lärt 

som barn och använder detta i nuet, vilket innebär att läroprocessen ständigt fortsätter. Hon 

har vidare en förmåga till ’rolltagande’. Detta innebär att hon utifrån en föreställning om hur 

andra människor tänker, känner och definierar en situation tar till sig dennes roll och 

symboler. Detta betyder inte att rolltagandet alltid är korrekt, tolkningen är subjektiv. När 

individer påminner om människor vi tidigare kommit i kontakt med, antar vi ofta felaktigt att 

dessa människors perspektiv är likadana. De roller vi framförallt tar över är de hos människor 

vilka innehar makt och kunskap samt representerar samhällets eller den sociala gruppens 

normer och förväntningar (Levin & Trots 1996). 

 

Månsson (2003) tar i anknytning till symbolisk interaktionism upp betydelsen av att det kan 

uppstå konflikt mellan olika världsbilder. Ett exempel är att missbrukare ofta har en annan 

världsbild och verklighet än de socialarbetare de kommer i kontakt med. Det kan uppstå en 

konflikt mellan dessa världsbilder och de har svårt att närma sig och förstå varandra. Genom 

att socialarbetarna har en viss kunskap om missbrukarnas verklighet, kan denna kunskap 
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fungera som ett instrument i syfte att uppnå olika fördelar i arbetet med missbrukare. 

Socialarbetarna måste även försöka förstå och finna förklaringar i missbrukarens verklighet 

och världsbild. Symbolisk interaktionism kan vara ett sätt att förstå människors olika 

världsbilder och verkligheter. Perspektivet kan vara användbart för att undvika stereotypa 

bilder mellan missbrukare och socialsekreterare, då de kan sägas leva i olika världar med 

skilda språk och symboler. Augustsson (2005) tar upp kritik riktad mot symbolisk 

interaktionism. De punkter i teorin vilka främst kritiserats är att perspektivet bortser från 

strukturens inverkan, social stratifiering och maktskillnader. Den kritiseras även för att 

negligera känslomässiga och omedvetna komponenter, vilket leder till att perspektivet bidrar 

till att bibehålla strukturen.   

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys, baserat på halvstrukturerade intervjuer, 

vilka genomfördes i tre svenska kommuner med sex socialsekreterare. Intervjupersonerna och 

kommunerna har för att säkra konfidentialiteten fingerade namn. Anledningen till att 

kommunerna avidentifierats är att de har få anställda socialsekreterare vilka arbetar med 

missbruk. Detta kan medföra att ett kommunnamn riskerar att röja även individens 

konfidentialitet. Samtliga kommuner har relativt lågt invånarantal och är geografiskt utspridda 

över landet. Kommunerna benämns som kommun A och B respektive C. Intervjupersonerna 

från kommun A, benämns med namnen Anna och Anita, från kommun B, Bea och Bella samt 

från kommun C, Cecilia och Cia.   

 

4.1 Kommuner och intervjupersoner 

Intervjupersonerna är alla kvinnor och har en åldersmässig bredd samt varierar åren under 

vilka de studerade till socionom, så även erfarenheterna av arbete med missbruksproblematik. 

Detta ger trots avsaknaden av manliga intervjupersoner en bild av socialsekreterares synsätt, 

då det inom socialtjänsten finns en överrepresentation av kvinnlig personal (Socialstyrelsen 

2004). Det hade varit intressant att undersöka hur och om socialsekreterares kön påverkar 

deras synsätt, i denna studie representerar socialsekreterarna dock socialtjänsten som 

myndighet och deras kön står således inte i fokus. Alla studiens socialsekreterare möter såväl 

kvinnliga som manliga missbrukare i sitt arbete. Vidare identifierar samtliga sig som 

’svenskar’ och beskriver att missbrukande kvinnor inom socialtjänsten är i minoritet i 

jämförelse med män. Alla uttrycker även att arbetsklimatet i mötet med missbrukare är bra 

och att de trivs med sitt arbete.  
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4.1.1 Anna och Anita 

Anna är 30 år gammal och tog sin socionomexamen år 2004, sedan dess har hon arbetat som 

socialsekreterare med missbruksfrågor. Anita är 52 år gammal, hon tog sin socionomexamen 

år 1986 och har arbetat som socialsekreterare i elva år. De senaste sju och ett halvt åren har 

hon arbetat som socialsekreterare med missbruksproblematik. Anita uttrycker ett intresse för 

att arbeta med missbrukande kvinnor och har till stor del kvinnoärenden.  

 
4.1.2 Bea och Bella 

Bea är 41 år gammal och tog sin socionomexamen år 2003. Hon har arbetat som 

socialsekreterare med missbruksproblematik sedan dess. Bella är 54 år gammal, hon tog sin 

socionomexamen år 1980 och har jobbat som socialsekreterare och med 

missbruksproblematik i omkring 18 år.  

 
4.1.3 Cecilia och Cia 

Cecilia är 47 år gammal och tog sin socionomexamen år 1999 och har sedan dess arbetat som 

socialsekreterare. Med missbruksproblematik har hon arbetat i ett år. Cia är 40 år gammal, 

hon tog sin socionomexamen år 2004 och har sedan dess arbetat som socialsekreterare med 

missbruksproblematik.  

 

4.2 Frågeområden  

Intervjuerna har strukturerats utifrån nedanstående teman, där resultatet och analysen 

sammanställs och redovisas.  

 

4.2.1 Tankesätt och Arbetssätt  

Under detta tema behandlas socialsekreterarnas erfarenheter av hur arbetskontakterna med 

missbrukande kvinnor ser ut, kvinnornas behov samt synen på behandlingsmiljöer. 

Arbetskontakterna beskrivs huvudsakligen som svårare än med män. Detta kopplas bland 

annat till skam och skuldbeläggande, mammarollen och kvinnors komplexitet. Ett exempel är 

Anita vilken menar att det är annorlunda och mer komplicerat att arbeta med kvinnor än med 

män. Inledningsvis beskrev övriga socialsekreterare att arbetet med missbrukare överlag ej 

skiljer sig åt utifrån kön, för att sedan liksom Anita ändå reflektera över att arbetet med 

kvinnor har en annan komplexitet. Bea beskriver följande:  
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”Vi försöker nog att behandla dem lika, om jag utgår från mig själv tror jag inte att jag behandlar de 
här kvinnorna annorlunda. I så fall att jag är lite snabbare att bevilja behandling, därför att 
kvinnorna har större skam och skuld än vad männen har. Oftast har de barn kanske, som är 
placerade, och det är så mycket mer komplext hos en kvinnas känslor. Just att de skäms så hemskt om 
de inte varit en bra mamma, en bra fru. En man har också skam och skuld men de är inte på samma 
sätt. Det är väl det också, en kvinna är rädd för, om jag går om söker hjälp så tar ju socialen mina 
barn. ” 
 

I citatet blir det tydligt att det direkta svaret ”behandla dem lika” får en mer nyanserad 

beskrivning efter lite eftertanke. Socialsekreterarna upplever att det är svårare att arbeta med 

missbrukande kvinnor. Utifrån detta kan det dras paralleller till att en kvinna enligt Hedin och 

Leissner (2002) på ett annat sätt än en man utmanar traditionella föreställningar samt att de 

normer vilka styr kvinnors missbruk är snävare. Socialsekreterarnas beskrivningar av 

komplexiteten i arbetet med missbrukande kvinnor avspeglar Länne, Nötesjö och Trulsson 

(1997), vilka beskriver att kvinnor ofta har en svår bakomliggande psykisk problematik. På 

grund av detta blir kvinnors behandling ofta längre än mäns, nykterhet är bara första steget. 

Socialsekreterarnas beskrivningar fokuserar även kring föräldrarollens betydelse för kvinnor, 

vilken beskrivs starkare än för män. Trulsson (2003) påpekar liksom Bea moderskapets 

betydelse för kvinnornas identitet och behandlingsresultat. Bea beskriver vidare att kvinnor 

behandlas annorlunda utifrån deras känslor av skuld och skam samt rädslan för att mista sina 

barn. Enligt Lander (2003) finns det en risk med att kvinnor ses annorlunda än missbrukande 

män, vilka är normen. Detta kan leda till att de internaliserar professionellas föreställningar 

om vad som anses vara den ’rätta’ kvinnligheten. Vidare ger fyra socialsekreterare en 

samstämmig bild av missbrukande kvinnor som utsatta och utifrån detta i behov av skydd och 

kvinnospecifika insatser, Anita ger exempel på detta:  

  

”De har ett behov av att bli trodda, bli lyssnade på, bemötta med respekt. Det tror jag inte alltid de 
blir! Det tar oftast längre tid för kvinnor innan de söker hjälp, deras problem är mer personliga än 
mäns och det har ett större behov av att prata enskilt med terapeuter. Speciellt när det gäller sexuella 
övergrepp, kanske redan i uppväxten. De har ett behov av ett kvinnoperspektiv. /…/ 
Narkotikamissbrukare är ofta kvinnor i fertil ålder, då blir föräldraskapet viktigt. Kvinnor söker vård 
på ett annat sätt än män. Kvinnor vårdar sina relationer på annat sätt än män. Det är mycket att ta 
tag i, till exempel att man behöver få kvinnliga vänner och det är då bra med kvinnliga grupper. För 
första gången blir de vänner med kvinnor, det finns mycket konkurrens mellan dessa kvinnor. Sen är 
det ju alltså självkänslan och föräldraskapet, och att prata om sin sexuella utsatthet. Relationer och 
ensamhetskänslor, kvinnor är rädda för att vara ensamma, mycket mer än män, många kvinnor har 
hellre en destruktiv relation än är ensamma.”   
 

Anita ger ovan en beskrivning av kvinnospecifika behov, ofta utifrån ett bakomliggande 

trauma. I detta citat beskrivs kvinnor som relationsbundna, i behov av ett kvinnoperspektiv 
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samt mer benägna att dölja sitt missbruk utifrån rädsla att förlora sina barn. Hon beskriver 

vidare att kvinnor på ett annat sätt än män värderar sina relationer och utifrån detta kanske 

stannar kvar hos en missbrukande partner. Ett behov vilket nämns är kontakten med kvinnliga 

vänner, något Jansson (2002) och Trulsson (2003) poängterar vikten av, på grund av 

avsaknaden av kvinnliga relationer i missbrukarvärlden. Även Länne, Nötesjö och Trulsson 

(1997) diskuterar fysisk, psykisk och social utsatthet i samband med missbruket. De beskriver 

liksom Anita hur kvinnornas bakgrunder präglats av en destruktiv social miljö, vilket ofta lett 

till psykisk problematik. Vidare föregås ofta missbruket enligt Gutierres och Puymbrock 

(2006) av sexuella övergrepp och fysiskt våld. Detta leder till sämre självförtroende vilket i 

sin tur leder till fortsatt missbruk och en risk för att återutsättas för trauman. I anknytning till 

det Anita tar upp gällande föräldrarollen betonar Jones och Pelissier (2005) skillnaderna 

mellan missbrukande kvinnor och män samt kvinnornas behov av moderskapsträning, 

praktisk vardagshjälp, relationsträning och specifika kvinnoprogram. I motsats till Anita 

fokuserar två socialsekreterare inte på kvinnospecifika behov, istället beskrivs behov generellt 

gällande alla missbrukare. Ett exempel på detta är Cecilia:   

 

”Det är väl inte bara kvinnor utan jag tror att missbruket kan vara ett symptom av något annat 
underliggande som behöver jobbas med. Psykisk problematik i kombination med missbruk blir ju mer 
och mer vanligt och det tror jag även gäller kvinnor. /…/ Fysisk, psykisk, psykosomatisk ohälsa, det är 
sånt som behöver jobbas med.”  
 

Cecilia beskriver i detta citat att kvinnor och män i missbruk kan ha liknande underliggande 

problematik och ofta vara i behov av samma sorts åtgärder. Hon gör därmed ej någon specifik 

åtskillnad mellan könen. Detta kan relateras till Brems, Freemon och Johnson (2004) vilka 

menar att orsakssambandet trauma – missbruk återfinns hos båda könen. Det går dock emot 

majoriteten av socialsekreterarna vilka beskriver utsatthet och bakomliggande psykisk 

problematik som något specifikt kvinnligt. Vidare diskuterade och förespråkade samtliga 

socialsekreterare enkönade behandlingsmiljöer, framförallt utifrån riskerna att inleda 

relationer under behandling och fördelen i att kunna utbyta erfarenheter med andra kvinnor. 

Alla socialsekreterare var således eniga om enkönade behandlingsmiljöers fördelar, ingen 

reflektion gavs gällande några eventuella nackdelar. Bea beskriver nedan sin åsikt: 
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”Det ska vara delat, män för män och kvinnor för kvinnor, därför att när man ska försöka sluta med 
sitt missbruk så är ju kärleken också ett rus, när det är blandat, både män och kvinnor är det väldigt 
lätt att de blir kära i varandra. Man inleder nya förhållanden och så blir det problem utifrån det 
istället, om en pojkvän får ett återfall så mår de dåligt för det och så trillar de dit. /…/ Så att kvinnor 
kan behöva lite mer specifik kvinnobehandling, just för att de kanske har finansierat sitt missbruk 
genom att sälja sig eller blivit utnyttjade, våldtagna, det är mycket sånt där som en kvinna kan bli 
utsatt för som hon behöver i behandlingen.”  
 

I Beas beskrivning läggs fokus på risken för att relationer inleds i behandling där båda könen 

representeras. Hon ger här uttryck för att missbrukande kvinnor är i behov av ”specifik 

kvinnobehandling”. Detta menar även Gutierres och Puymbroeck (2006) då kvinnor utifrån 

det komplexa förhållandet mellan våld i barndomen och i det vuxna livet har ett behov av 

specifik behandling. Enkönade behandlingsmiljöer förespråkas även av Jansson (2002) vilken 

menar att kvinnor har ett behov av kvinnliga kontakter och ett bejakande av sin kvinnlighet. 

Socialsekreterarna gav vidare ingen reflektion kring den eventuella reproduktionen av en 

’traditionell’ kvinnlighet i enkönade behandlingsmiljöer, en sådan risk förnekades även då 

frågan ställdes direkt som följdfråga. Detta diskuterar däremot Mattsson (2005) vilken menar 

att kvinnorna förutom missbruket behandlas för sin bristande och ’felaktiga’ femininitet. 

Även Laanemets (2002) menar att kvinnor under behandling tillskrivs en traditionell 

kvinnoroll. Avslutningsvis har Bride (2001) och French, Kaskutas, Zhang och Wibrodt (2005) 

undersökt skillnaderna i behandlingsresultat för kvinnor vilka genomgått behandling i 

enkönade grupper, respektive i grupper med både män och kvinnor. Ingen av 

undersökningarna visade på signifikanta skillnader i behandlingsresultat mellan grupperna. 

Trots detta föredrar dessa författare, liksom denna studies intervjupersoner, enkönade 

behandlingsmiljöer.  

 

4.2.2 Attityder och Värderingar  

Under detta tema behandlas socialsekreterarnas bilder av och syn på den missbrukande 

kvinnan. Här beskrivs dessa kvinnor företrädesvis som utsatta, misshandlade, sexuellt 

utnyttjade och som innehavare av dålig självkänsla. De beskrivs vidare annorlunda än 

missbrukande män och kvinnor i allmänhet. Även här framträder mammarollen som en viktig 

del. Ett exempel är Bella som beskriver följande: 
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”Det beror ju på hur de har levt, har de levt i en misshandelssituation då får de ju ett behov av att få 
bukt med det, att inte hamna i ett nytt sånt destruktivt förhållande. Där har de ett annat behov, att få 
igen sin självkänsla och självaktning. /…/ Är de ensamma och har ansvar för barnen så finns det ju 
risk att det går ut över dem. Sen är det ju sexuellt också, dels att bli utsatt själva, att bli ett sexobjekt 
som kan köpas, men sen kan det också vara ett sätt för kvinnor att få pengar till drogen. Kvinnor kan 
ju bli utnyttjade och själva nyttja sin kropp.”  
 

Här kopplas missbrukande kvinnors situation till destruktiva relationer, ensamt ansvar för 

barnen och sexuell utsatthet. Detta är något som enligt Bella skiljer kvinnornas situation från 

missbrukande mäns. Beskrivningen visar vidare en viss komplexitet, då hon lägger vikt vid 

kvinnornas livssituation och att någon entydig bild ej existerar. Även sexualiteten beskrivs 

komplex, den kan också vara något dessa kvinnor kan dra nytta av i missbrukarvärlden. Anita 

ger också en skildring av missbrukande kvinnors utsatthet och de risker de utsätts för: 

 

”De finns mycket risker, sexuella övergrepp, i uppväxten många gånger. De är ofta 
självmordsbenägna, något som också kommer från den manliga dominansen. Det här med 
depressioner, de har ofta mer än manliga missbrukare. Forskningen säger att kvinnor ofta mår 
dåligare av att ha taskiga uppväxtförhållanden än män, de är som skörare. /…/ de blir slagna, alltså 
då kan man också säga att män blir ju också misshandlade, men det är ju annorlunda, de 
missbrukande kvinnor som är i en relation med en partner är ju oftast också beroende av att mannen 
förser dem med droger eller alkohol. Det blir ju en bindning i sig. Får man narkotikan av den karl 
som misshandlar så är det ändå svårare att gå.”  
 

Anitas citat återspeglar till skillnad från Bellas en utsatthet bland missbrukande kvinnor under 

uppväxten. Detta kan relateras till Jansson (2002) vilken menar att flickors 

socialiseringsprocess är annorlunda än pojkars. Flickorna är känsligare inför missförhållanden 

i hemmiljön och utsätts således för en större risk att hamna i missbruk på grund av instabila 

familjeförhållanden. Även Trulsson (2003) menar att erfarenheter av misshandel, övergrepp 

och separationer under uppväxttiden påverkar kvinnors socialisering och identitetsutveckling. 

Detta tar Anita upp då hon beskriver kvinnorna som ”självmordsbenägna” och ”skörare” än 

män. Vidare diskuterar hon misshandlade missbrukande kvinnors dubbla beroendeförhållande 

till män utifrån missbruket. Detta menar även Holmberg, Nilsson och Smirthwaites (2005). 

De beskriver att våld i parrelationer drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och sociala 

sammanhang. Det som särskiljer är framförallt beroendet av en drog, vilken kan stärka 

beroendeförhållandet till mannen samt förminska möjligheterna att få adekvat hjälp från 

samhället. Till skillnad Holmberg, Nilsson och Smirthwaites (2005), vilka poängterar detta 

med mål att illustrera likheterna mellan kvinnor, drar Anita denna slutsats när hon jämför 

kvinnors och mäns utsatthet i missbrukarvärlden. Anna ger dock en annan beskrivning av 

kvinnornas utsatthet:  
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”Hade ni frågat mig innan jag började jobba här hade jag kunnat ge en enhetlig bild, den här 
underlägsna och misshandlade kvinnan som är i dåligt skick, det är väl det man kanske tänker på. 
Men sen när jag börja jobba här så ser man så mycket olika bilder, det är ett så vitt spektra av 
klienter.” 
 
Här beskriver Anna missbrukande kvinnor som en icke-homogen grupp. Detta kan relateras 

till Holmberg (2000), vilken beskriver att behandlingspersonal ser missbrukande kvinnor som 

utsatta och beroende av män. Detta menar hon skapar underordning och osynliggör likheten 

mellan kvinnor. Att Anna istället beskriver missbrukande kvinnor differentierat kan utifrån 

Mulinari (1996) ses fördelaktigt, då en förenklad bild av hur kvinnor ’är’ ofta skapas i det 

praktiska arbetet. Följaktligen blir målet enligt Mulinari (1996) att ’förbättra’ kvinnliga 

missbrukare istället för att frigöra dem från missbruket.  Beskrivningar gavs även gällande 

missbrukande kvinnors risker i jämförelse med kvinnor i allmänhet. En entydig bild gavs av 

socialsekreterarna, de beskriver att de missbrukande kvinnorna har en ökad risk att utsättas på 

flera olika sätt, på grund av de miljöer de lever i. Ett exempel ges av Bea: 

 

”Missbrukande kvinnor lever i en miljö där riskerna är större än där jag lever. Jag utsätter mig inte 
för det, jag går inte in i knarkkvartar, jag har inte ett sånt sug efter droger att jag säljer mig själv. 
Alltså de lever ju i en miljö som gör att de är mer utsatta än vad en vanlig kvinna är.”  
 

Bea ger utifrån citatet konkreta beskrivningar av hur hon uppfattar de miljöer missbrukande 

kvinnor befinner sig i. Hon diskuterar vidare utsattheten utifrån att det är en del av denna 

miljö. Holmberg, Nilsson och Smirthwaites (2005) menar att många socialsekreterare har 

normaliserat det våld de kvinnliga missbrukarna utsätts för. Istället för att ses som ett 

kvinnofridsbrott blir det en del av det allmänna våld vilket anses prägla missbrukarvärlden. 

Cecilia reflekterar vidare över att denna utsatthet inte endast gäller missbrukande kvinnor, hon 

menar att kvinnor i allmänhet är mer utsatta än män i allmänhet: 

 

”Jag kan ju tänka mig att kvinnor i allmänhet är mer utsatta än män och då tror jag också att 
missbrukande kvinnor är mer utsatta i sin missbrukssituation, kanske ännu mer än missbrukande 
män.” 
 

Cecilia kopplar missbrukande kvinnors utsatthet till missbrukssituationen. Samtidigt relaterar 

hon till samhälleliga könsstrukturer, där kvinnor i allmänhet på skilda sätt underordnas. 

Denna beskrivning kan kopplas till Holmberg (2000) vilken menar att missbrukande kvinnors 

livsvillkor påminner om kvinnors generella livsvillkor. Samtidigt som deras utsatta situation 

inte bör förnekas, bör den heller inte göras till något som endast gäller missbrukande kvinnor. 

Vidare gav alla socialsekreterare beskrivningar av missbrukande kvinnors relationer som 



 

 Bilden av den missbrukande kvinnan – socialsekreterares syn på kvinnor med missbrukproblematik 
  
 23 

 

problematiska. Relationerna till andra kvinnor beskrivs av samtliga sällan som förekommande 

och ogynnsamma, medan relationerna till män huvudsakligen beskrivs destruktiva. Anita 

beskriver missbrukande kvinnors relationer till andra kvinnor enligt följande: 

 

”Många är lite avigt inställda, när de är i missbruk, till andra kvinnor. De är inte ofta kvinnorna har 
kvinnliga kompisar, det är lite mer en konkurrenssituation. Det är ju det som är i behandlingen, 
eftersom relationer ändå är viktigare för kvinnor än för män, så kan det ge väldigt mycket att få till en 
kvinnogrupp och så prata med kvinnor, det är väldigt läkande.”  
 

Här poängteras vikten av relationer för kvinnor. Anita menar att detta är något missbrukande 

kvinnor ofta saknar och vilket skiljer dem från män. Ovanstående citat kan återigen kopplas 

till Janssons (2002) beskrivning av missbrukarvärlden som mansdominerad och kvinnornas 

behov av kvinnliga kontakter. Missbrukande kvinnors ogynnsamma relationer till andra 

kvinnor beskrivs av två socialsekreterare även i termer av ringa erfarenhet av relationer under 

uppväxten. Detta bör enligt socialsekreterarna ej endast betraktas i anknytning till missbruket 

utan kan även förekomma i allmänhet. I relation till dessa beskrivningar menar Holmberg 

(2000), att alla kvinnor, inte endast kvinnliga missbrukare, tenderar att prioritera mannen 

framför kvinnliga vänner. Detta gör de genom att exempelvis byta umgängeskrets när de byter 

partner. Vidare beskrivs missbrukande kvinnors relationer till män av fem socialsekreterare 

som destruktiva och komplicerade. Exempel är Anna vilken ger denna beskrivning: 

 

”Mycket knepiga relationer till män, klarar inte av att vara ensamma, går in i destruktiva relationer. 
Kvinnorna behöver stöd i att jobba i de här relationerna, att kunna sätta gränser i de här relationerna 
till männen. De har ett behov av trygghet på ett annat sätt än vad männen har, de lever ett hårdare liv. 
De har ett behov av att få hjälp med hur de ska förhålla sig till de här männen, hjälp att bryta de här 
relationerna. För de lever ju ofta i väldigt destruktiva relationer där de blir misshandlande av andra 
missbrukande män.” 
 

Anna ger ett tydligt exempel på att missbrukande kvinnors relationer till män ses som 

destruktiva. Detta är något Abrams, Davies, Leibson Hawkins och Padgett (2006) fokuserar 

på. De menar att missbrukande kvinnor utifrån sina relationer till män är i behov av 

självständighet, skydd från fysiskt och psykiskt våld samt stöd i att återskapa sin identitet. 

Även Anna beskriver att de missbrukande kvinnorna är i behov av stöd i relationer, genom 

nya förhållningssätt och en stärkt självkänsla. Cecilia ser dock problematiken i relationerna 

som ett resultat av missbruket, vilket drabbar missbrukares alla relationer, oberoende av kön. 

Hon ger även en för studien unik bild av missbrukande kvinnors relationer till män: 
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”Jag tror inte att många missbrukande kvinnor har bra relationer vare sig till män eller till andra 
kvinnor, missbruk och kanske underliggande problematik kanske spelar en så stor roll i deras liv att 
det är svårt att få en nära, långvarig, bra relation. /…/ Om en kvinna missbrukar och lever ihop med 
en man, det här med familjesjukdomen, att människor runt omkring kan bli medberoende. I stället för 
att sätta stopp går de anhöriga med och hjälper kvinnan att underhålla sitt missbruk, och det är ju 
destruktivt.”  
 

Cecilia ger här en bild av den medberoende mannen, en beskrivning av mannen som en icke 

destruktiv kraft i den missbrukande kvinnans liv. Detta är det enda citatet vilket beskriver att 

mannen kan vara utsatt där det förekommer missbruk.  

 

4.2.3 Identitet och Roll 

I detta tema beskriver samtliga socialsekreterare att missbrukande kvinnors identitet präglas 

av dåligt självförtroende, delvis avsaknad av självinsikt, av skam och skuld samt en känsla av 

värdelöshet och misslyckande. Ett exempel ges av Anita vilken menar att tidigare trauman 

avspeglar dessa kvinnors identitet på ett negativt sätt: 

 
”Som värdelös, de är inte värda någonting. Om de redan har ett trauma som de bär med sig ger det 
en stigmatiserad känsla av att känna sig värdelös och svårt att vara glad och svårt att ha tillit till folk. 
Och många är ju det också, vuxna barn till missbrukare, deras känsla av att inte vara värd något, det 
blir inte bättre, känna att man är en dålig människa, ensam och man stigmatiserar sig själv.”  
 

Anitas beskrivning är ett exempel på hur samtliga socialsekreterare beskrev missbrukande 

kvinnors identitet. Hon beskriver att uppväxtåren och det ’sociala arvet’ präglar identiteten, 

vilket leder till en stigmatiserande känsla av värdelöshet. Studier av mänskligt uppträdande 

betonas inom symbolisk interaktionism (Augustsson 2005). Socialsekreterarna tolkar in hur 

dessa kvinnor känner sig, detta handlar enligt Levin och Trots (1996) om interaktion och 

social interaktion, att interagera är att tala men också att samtala genom kroppsspråk. Ord är 

de vanligaste symbolerna, genom vilka socialsekreterarna tolkar kvinnornas syn på sig själva, 

successivt blir orden inte bara ljud utan skapar även en mening. Enligt Johansson (2004) är 

det i sociala möten människor skapas, genom användning av språk och symboler, en 

människa skapar aldrig sitt ’själv’ på egen hand. Utifrån socialsekreterarnas samstämmiga 

uppfattning om missbrukande kvinnors identitet, kan det antas att kvinnorna använder sig av 

symboler i mötet med socialsekreterarna samt att socialsekreterarnas språk och symboler 

påverkar kvinnornas syn på sig själva. Dessa symboler skapar mening i mötet och ger 

utrymme för tolkningar. Relevant i sammanhanget är även ’rolltagande’, då socialsekreterarna 

genom en föreställning av hur klienter tänker och känner, tar över deras symboler. Detta 

övertagande görs även av klienterna, då människor i större utsträckning tar till sig roller från 
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dem vilka representerar samhällets normer. Genom ’rolltagande’ riskerar således 

socialsekreterarnas bild av missbrukande kvinnors negativa syn på sig själva, uppfattas och 

övertas av kvinnorna. Vidare beskriver samtliga socialsekreterare att de missbrukande 

kvinnorna liksom människor i allmänhet intar olika roller beroende på vad som förväntas. 

Nedan beskrivs hur dessa kvinnor intar olika roller utifrån missbrukarmiljöns krav samt i 

mötet med socialtjänsten. Anna ger olika exempel på hur kvinnorna skapar sina roller utifrån 

kontext: 

 
”Kvinnor riskerar ju att fara mer illa än missbrukande män, sen far de ju illa också, man kan ju möta 
vissa missbrukande kvinnor som har en otroligt hård attityd, uppkäftiga, driftiga, bråkar och så. Det 
här kommer ju förmodligen från att de måste vara så i sin egen miljö, slå sig fram bland de här 
männen, de är inte konstigt att de blir så. De här med att de lever som de gör där de måste ha en tuff 
attityd för att klara sig, det är väl ett sätt att skapa en roll, och det är väl något som vi får se här i 
mötet med dem, att de har det beteendet hos oss också ibland. Sen finns det ju också de som är så 
otroligt kuvade och inte vill ta någon plats. /…/ Ja det kan se lite olika ut beroende på situationen, om 
de är ute i missbruk eller på möte här hos oss. ”  
 

Anna beskriver hur de kvinnor hon möter visar upp skilda kvinnligheter, vissa ses som 

”kuvade” medan andra uppfattas ha en ”hård attityd”. Dessa beteenden skildrar Anna som 

socialt konstruerade utifrån missbrukarmiljöns krav, kvinnorna har utifrån sin situation ett 

intresse av att ta på sig en viss roll och exempelvis vara ”uppkäftiga”. Det som uppfattas som 

naturlig kunskap, exempelvis hur missbrukande kvinnor ’är’, grundas enligt Wennberg 

(2001), i mänskliga och sociala intressen vilka delvis integreras genom språket. Anna ser att 

kvinnor utifrån sin livsstil ofta har ett intresse att anta en hård attityd. Indirekt beskriver hon 

också att denna typ av kvinnlighet skapas i missbrukarvärlden och riskerar således att 

negligera att olika typer av kvinnlighet kan existera överallt. Detta kan vidare kopplas till 

symbolisk interaktionism då kvinnorna handlar i förhållande till sakers betydelse, skapar 

mening när de förhåller sig till varandra samt skapar mening på ett aktivt och konstruktivt sätt 

(Augustsson 2005). I Annas beskrivning ges en bild av att de missbrukande kvinnorna intar 

olika roller utifrån förväntningar. Augustsson (2005) beskriver att människor handlar i 

bakgrund till den mening, innebörd och betydelse sociala fenomen har för dem. Tillskrivning 

av sociala fenomen är ett resultat av människors tolkningar, där fenomenet ifråga dels 

relaterar till den egna personen och dels till den aktuella situationen. Annas citat beskriver att 

dessa kvinnors roller skapar mening och konstrueras i mellanmänskliga relationer och kan se 

olika ut. Detta beskrivs ovan med att tolkningar relateras till den egna personen och den 

aktuella situationen. Utifrån Annas beskrivning kan det även antas att de missbrukande 

kvinnorna använder sig av vissa symboler i missbrukarvärlden och andra symboler i mötet 
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med socialtjänsten, för att skapa mening i sociala sammanhang. Samtliga socialsekreterare 

beskriver vidare att de missbrukande kvinnorna, vilka de kommer i kontakt med 

huvudsakligen representerar ’arbetarklassen’. De menar dock liksom Holmberg, Nilsson och 

Smirthwaites (2005) att missbruk existerar i alla samhällsklasser. Alla beskriver även att 

samhället ser negativt på den missbrukande kvinnan samt att dessa kvinnor tillskriver sig 

denna syn. Anita beskriver det följande: 

 
 
”Samhället som fenomen är ju, mer ansvar på att kvinnor ska hålla ihop familjen och jobba på 
relationer. Mer krav på att den missbrukande kvinnan ska fungera som mamma än att mannen ska 
fungera som pappa. /…/ Mycket mer stigmatiserade av övriga samhället än män som missbrukar blir. 
Däri ligger också skuld och skam begreppet, kvinnan blir mer stigmatiserad än mannen. De tillskriver 
sig samhällets syn på dem. Kvinnliga missbrukare är ett större normbrott än för män. För männen är 
ju även majoritet bland missbrukare, de ser sig själva som samhället ser dem och därav anses hon inte 
värd något”. 
 

Anitas beskrivning ger en bild av att den missbrukande kvinnan stigmatiseras ’hårdare’ än 

mannen utifrån förväntningarna på hur en kvinna ska vara. Att denna samhällsbild 

stigmatiserar missbrukande kvinnor är något den ämnesspecifika forskningen bekräftar. 

Trulsson (2003) menar att samhället stigmatiserar kvinnan och kvinnors missbruk utifrån den 

existerande idealbilden, detta leder till mer psykisk problematik än hos manliga missbrukare. 

Även Lander (2003) menar att skapandet av den ’missbrukande kvinnan’ urskiljer och i 

förlängningen exkluderar henne från andra kvinnor, eftersom hon ej når upp till samhällets 

definition av hur en kvinna ska vara. Cia menar även hon att samhället ser annorlunda på 

missbrukande kvinnor. Hon beskriver att detta har en del i skapandet av de behov kvinnliga 

missbrukare anses inneha:  

 
” Jag tror att egentligen kan det se väldigt lika ut, det är omvärlden, hur det ser ut runt omkring, 
omvärlden ser så annorlunda på en missbrukande kvinna och en missbrukande man så det är där jag 
tror det blir alla de där skilda sakerna. Hur ser omvärlden på en familj där mannen missbrukar och 
hur ser de på en familj där mamman ligger redlös? Hur ser man på det, om det finns barn och hela 
den här biten, det blir känsligare på något sätt. Det har väl också mycket att göra med synen på 
missbrukande mannen och den missbrukande kvinnan, något som kanske många gånger blir en 
självuppfyllande profetia. Även anhöriga och andra människor tillskriver dem en negativ syn, man 
kanske hjälper dem att dölja på ett annat sätt än med en man, det är hårdare för en missbrukande 
kvinna. Jag tror att man ser det som värre än en missbrukande man, kvinnor blir mer stämplade av 
samhället och det är många gånger svårare att resa sig än för en man.”  
 

De grundläggande behoven hos missbrukande kvinnor och män beskrivs ovan likartat. Istället 

är det omvärldens syn på missbruk och kön som stigmatiserar kvinnorna, skapar skilda behov 

och blir självuppfyllande. Cia fokuserar liksom socialkonstruktivismen på hur något 
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konstrueras istället för på hur någonting är. Hennes förståelse av de missbrukande kvinnornas 

behov och hur det särskiljs från mäns behov är således historiskt och kulturellt bunden. 

Konstruktioner är knutna till maktrelationer, här framförallt till den rådande samhällssynens 

makt, vilken styr olika människors handlingsutrymme (Burr 2003). Således påverkas de 

missbrukande kvinnornas handlingsutrymme av samhällets konstruktion av ’kunskap’. Bella 

ger beskrivningen av att samhället ej längre dömer kvinnor i större utsträckning än män. Dock 

kritiserar hon samhällets insatser för att vara ojämnlika, detta beskrivs såhär:  

 

”Jag tycker inte att skillnaden är så stor mellan män och kvinnor, däremot tycker jag att samhället 
satsar mer på missbrukande män. Ofta kan det vara så att de här kvinnorna som går hemma och 
huttar, de har ju barn också, ensamstående, har barn, så det är ju synnerligen viktigt att de får hjälp. 
Eftersom många av de här kvinnorna är ensamstående så är det ju viktigt för barnens skull att vi ser 
kvinnorna. Jag tycker inte att missbrukande kvinnor ifrågasätts mer än missbrukande män på samma 
sätt idag. Det har blivit mer legitimt för kvinnor också att ha alkoholproblem. Det är inte lika 
skuldbelagt eller sådär skamligt som det var förr. /…./De tillskriver sig samhällets syn på dem, men 
sen tror jag att de lägger det på sig själva också. Det kan ju vara så att kvinnor lägger på sig mera 
skuld och skam, än vad männen gör. ” 
 

Bellas uppfattning om samhällets accepterande syn på missbrukande kvinnor skiljer sig delvis 

från stora delar av den forskning som tas upp i denna studie. Exempelvis Trulsson (2003) och 

Lander (2003) vilka menar att kvinnor stigmatiseras ’hårdare’. Vidare är Bella tveksam till att 

skuld och skam är något samhälleligt konstruerat, istället betonas att det är något kvinnor 

lägger på sig själva. Om kvinnor lägger på sig skam och skuld själva, kan det ses som att detta 

kommer inifrån kvinnan och representerar imotsats till socialkonstruktivismen en essentiell 

syn på kön. I citatet kritiserar hon även samhällets insatser gentemot missbrukande kvinnor. 

Att missbrukande kvinnor erhåller avsevärt mindre samhällsresurser än män, stärks av Hedin 

och Leissner (2002).  

 

4.2.4 Kvinnor och Kvinnligheter 

I detta tema behandlas socialsekreterarnas stereotypiska bilder och ifrågasättanden av den 

missbrukande kvinnan. Fyra av sex socialsekretare menar att socialtjänsten har en samsyn och 

god kunskap kring missbrukande kvinnors situation samt att missbrukande kvinnor ej särskiljs 

från missbrukande män. Denna bild ifrågasätts dock av övriga, vilka beskriver att det inom 

socialtjänsten kan finnas ett behov av förbättringar samt att andra krav ställs på kvinnor. Bella 

är en av de två, hon beskriver följande: 
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”Eftersom vi själva är redskapen när vi möter de här kvinnorna så ligger det så mycket på vilken 
socialsekreterare det är, i bemötandet, om man törs fråga. /…/ Om det kommer en kvinna så är det ju 
lättare att vi undrar över barnen än om en man kommer och där försöker vi bli bättre på det. Att även 
fråga de här missbrukande männen om de har barn. Kommer det en kvinna så pratar vi ju snabbare 
om hur det här går ut över barnen, på så sätt skuldbelägger vi ju henne mer, eftersom hon som 
mamma måste hon se till barnens bästa.” 
  

Bella ger en bild av att socialtjänsten bemöter kvinnor och män olika, detta framförallt i 

relation till ansvaret för barn och relationer. Här avspeglas en traditionell syn på kvinnan som 

huvudansvarig för barnen, vidare kan socialsekreterarna enligt Bella bidra till den skam och 

skuld kvinnorna känner. Laanemets (2002) menar att det finns likheter i hur personal och 

missbrukande kvinnor i behandling beskriver och ser på ’kvinnlighet’. Personalen blir således 

en bidragande faktor i de missbrukande kvinnornas syn på sig själva. I samband med detta var 

Anita den enda vilken diskuterade skapandet av kvinnligheter i samband med 

missbruksproblematik. Hon beskriver följande:   

 

”De är ju inte riktiga kvinnor. Det är de ju inte, de är ju missbrukare. Jag tror inte att man tänker, det 
här är ju ingen riktig man. De hör ju ihop med det här med familj; vad är det att vara en kvinna? Vad 
har vi för roller i det här samhället? Skillnaden mellan det kvinnoidealet som finns och den 
missbrukande kvinnan, man är skitig och gapig och det tycker man är hemskt. Att en kvinna beter sig 
såhär.” 
 

Ovanstående reflektion kan kopplas till den inriktning vilken problematiserar 

kvinnoforskningen. Delar av denna litteratur diskuterar synen på kvinnan och skapandet av 

kvinnligheter mer frekvent än stora delar av forskarna inom kvinnoforskningen, vilka 

generellt fokuserar mer på kvinnornas egna upplevelser. Anita beskriver här att om kvinnor 

avviker från det föreställt homogena kvinnoidealet, klassificeras de ej som ”riktiga kvinnor”. 

Kvinnor och kvinnlighet har enligt de los Reyes, Molina & Mulinari (2005) ofta diskuterats 

med män som mall, detta har bidragit till en överbetonad homogenitet inom könen. Anitas 

resonemang kan belysas utifrån Mattsson (2005), vilken diskuterar att kvinnor utöver 

missbruket, behandlas för sin ’bristande’ kvinnlighet. Lander (2003) menar att skapandet av 

den missbrukande kvinnan som avvikare, motsäger sig definitionen av hur kvinnor ska vara, 

vilket i förlängningen exkluderar henne. I flera av socialsekretarenas beskrivningar 

framträdde en tendens av en traditionell bild av kvinnlighet och manlighet. Ett exempel på 

detta är Bea vilken nedan ger en beskrivning av hemmet som kvinnans sfär:  
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”En kvinna mer smygsuper, en man går ut med sina kompisar och super medan en kvinna sitter 
hemma och dricker vin när barnen har lagt sig. /…/ Många missbrukande kvinnor som kommer hit har 
ett fungerande liv, de har barn, de har jättefint hemma, därför att de håller ytan, men inunder, de 
gömmer sitt vin i tvättkorgen eller städskåpet, och så fixar de allt de där hemma så hon håller bilden 
uppe tills hon inte orkar mer, och då rasar allt. /.../ Som kvinna ska man vara så himla duktig, man ska 
vara en bra hustru, bra mamma, bra arbetare, man ska nästan vara en man - man klara sig själv, och 
är du missbrukare så orkar du inte hålla skenet uppe på det här. /.../ Det kan man se när man kommer 
hem till en missbrukare, en kvinna städar och diskar undan medan män inte alls gör det, jag tror det 
är inbyggt hos kvinnan, att man ska hålla ytan, försöka.”  
 

I citatet beskriver Bea hur kvinnor utifrån förväntningarna på hur en kvinna bör vara ofta 

döljer sitt missbruk. Hennes exempel ger vidare en traditionell bild av kvinnan där hemmet 

och hushållsarbete kopplas till kvinnlighet medan den offentliga sfären kopplas till manlighet. 

Bea kritiserar vidare kraven vilka ställs på kvinnan, detta bland annat utifrån att en kvinna 

nästan ska vara en man, klara sig själv. Hon ger även en essentiell bild av kön, då hon 

beskriver att kvinnors vilja att hålla ytan som något inbyggt, någonting kvinnan ’är’. Mattsson 

(2005) menar att kön hos behandlingspersonal ofta ses essentiellt. Enligt 

socialkonstruktivismen får de faktiska kroppsliga skillnaderna betydelse genom sociala 

faktorer (Wennberg 2001). Skillnaden mellan könen blir således mer en socialt producerad 

omständighet, en vald kategorisering, än en kroppsligt baserad skillnad (Wennberg 2001). 

Detta citat kan belysas utifrån Laanemets (2002) vilken menar att klienter kan ta till sig 

personalens syn på kvinnlighet. Sociala institutioner som verksamhet skapas genom 

handlingar (Wennberg 2001), de ledande institutionerna har enligt Burr (2003) stor makt över 

konstruktionen av de samhälleliga strukturerna.  

 

Under intervjuerna framträdde vidare, hos fem av sex socialsekreterare, upprepade gånger 

exempel på att det finns luckor gällande reflektion kring könsperspektivet. Detta visades 

genom att socialsekreterarna sade att de ej brukade reflektera över eller göra skillnad utifrån 

kön. De gav både indicier och uttalanden om att de ej tidigare övervägt denna typ av frågor. 

Dessa beskrivningar kan påvisa att ett könsperspektiv sällan integreras i det praktiska arbetet, 

istället styrs bemötandet av ett individuellt perspektiv. Enligt Kolfjord (2003) påverkar 

könsneutralt utformade lagar befolkningen olika beroende på könstillhörighet. Även vid 

myndighetsutövning får rättigheter olika innebörder beroende på grupp och kön. Cia belyser 

dock att ett individuellt och rättvist bemötande inte alltid uppnås. Hon berättar: 
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”Jag tycker faktiskt inte vi gör någon skillnad på om det är en man eller kvinna, något sånt upplever 
jag inte. Vi jobbar ju liksom på samma sätt med alla, oavsett om det är en man eller kvinna. Vi 
försöker att jobba så individuellt som det går, mot den personen och inte utifrån kön eller ålder, utan 
ifrån personen. /…/ Det är ju i alla fall vad man tänker, att man inte gör skillnad. Sen har man ju 
alltid med sig saker som man inte ser själv, eller är medveten om att man gör.” 
 

Cia ger en reflektion över att erfarenheter och omedvetna handlingar kan påverka bemötandet, 

även om tanken är att behandla alla lika. Denna medvetenhet om olikheter i bemötandet av 

kvinnor och män, kan i relation till Kolfjord (2003) vilken nämns ovan, antas förminska 

riskerna för ett olikartat och orättvist myndighetsutövande.  

 

Sammantaget kan det poängteras att de socialsekreterare, vilka medverkar i denna studie 

överlag ser missbrukande kvinnor som utsatta och därmed innehavare av andra behov än män. 

Detta avspeglar huvudsakligen kvinnoforskningen.  En liknande syn dominerar enligt Lander 

(2003) inom såväl övrig praktisk verksamhet som forskning och litteratur. Denna, enligt detta, 

vedertagna samhällskunskap om missbrukande kvinnors verklighet och behov bestäms enligt 

socialkonstruktivismen av sociala faktorer som makt och intressen (Wennberg 2001). Här är 

den ämnesspecifika forskningen, den stigmatiserande samhällssynen och myndighetspersoner 

exempel på maktfaktorer.  

 

5. DISKUSSION 

Nedan diskuteras studiens resultat och analys utifrån dess huvudsakliga fynd och de två 

överlappande inriktningarna inom forskningen. Även studiens betydelse för socialt arbete, 

samhället och fortsatt forskning diskuteras.  

 

5.1 Studiens huvudsakliga fynd 

Med hjälp av den kvalitativa, halvstrukturerade forskningsintervjun har syftet att belysa 

socialsekreterares syn på missbrukande kvinnor belysts. Socialsekreterarnas skildringar kan 

huvudsakligen placeras hos skilda forskare inom kvinnoforskningen, detta utifrån att de 

beskriver missbrukande kvinnor traumatiserade, sexuellt utsatta och relationsbundna. 

Kvinnorna beskrivs vidare företrädesvis särskilda från kvinnor i allmänhet och från 

missbrukande män, exempelvis beskrivs föräldrarollen ha en större betydelse för kvinnor. 

Vissa socialsekreterares enstaka citat har delvis avspeglat forskare inom den 

problematiserande kvinnoforskningen, detta tolkas dock mer som tankar av personlig 

karaktär. Socialsekreterarna innehar konkret kunskap gällande missbruksproblematik såväl 

som kunskap om missbrukande kvinnor. Dock har det, i motsättning till författarnas 
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förförståelse, framkommit att socialsekreterarna kan anses vara i behov av ytterligare 

reflektion över könsperspektivet. Överlag kan deras syn på missbrukande kvinnor betraktas 

samstämmig. Åsikterna var dock splittrade när det gällde förekomsten av en samsyn inom 

socialtjänsten samt gällande synen på kvinnligheter som något essentiellt eller konstruerat. 

Enstaka motsägelsefulla uppfattningar framträdde även inom områden som kvinnospecifika 

behov och relationer till män.  

 

Nedan ges, utifrån de frågeställningar och teman studien bygger på, en sammanfattning av 

svaren med efterföljande diskussion. Utifrån frågeställningen om socialsekreterarnas arbets- 

och tankesätt, beskrevs arbetskontakterna med missbrukande kvinnor av samtliga 

socialsekreterare, som komplexa. Detta kopplades till känslor av skam och skuld, många 

gånger beträffande moderskapet. Socialsekreterarna betonade vidare kvinnospecifika insatsers 

betydelse och enkönade behandlingsmiljöer, i första hand utifrån risken att inleda relationer 

och vikten av kvinnliga kontakter. Inom detta tema gavs överlag beskrivningar, vilka kan 

kopplas till forskare inom kvinnoforskningen. Exempelvis Länne, Nötesjö och Trulsson 

(1997) vilka betonar psykisk problematik bland missbrukande kvinnor samt Jones och 

Pelissier (2005) som behandlar moderskapets betydelse. Socialsekreterarnas föreställningar av 

missbrukande kvinnor belystes genom frågeställningen vilken berör, attityder och 

värderingar gentemot missbrukande kvinnor. Här betonades kvinnors fysiska och sexuella 

utsatthet, destruktiva relationer till män samt komplicerade relationer till kvinnor. Trauman 

under uppväxttiden och utifrån missbruksmiljön beskrevs upprepade gånger. Även Trulsson 

(2003) och Jansson (2002) inom kvinnoforskningen, beskriver detta, då kvinnor anses 

’känsligare’ för instabila hemförhållanden. Temat innehåller enstaka beskrivningar vilka 

avspeglar forskare från den problematiserande kvinnoforskningen. Exempelvis att 

missbrukande kvinnors livsvillkor påminner om kvinnors allmänna livsvillkor (Holmberg 

2000). Kopplingarna överväger dock, i antal och tydlighet, till olika forskare inom 

kvinnoforskningen. Under frågeområdet, vad präglar kvinnornas identitet och rollskapande, 

beskrev socialsekreterarna missbrukande kvinnors syn på sig själva i termer av 

värdelöshetskänslor. Vidare betonades att kvinnorna intar olika roller och uppvisar skilda 

kvinnligheter utifrån sammanhang och förväntningar. Här gavs en socialkonstruktivistisk syn 

på kön och beteenden samt belystes beskrivningarna av att människor, enligt symbolisk 

interaktionism, skapar mening och sitt ’själv’ i mänskliga möten. Socialsekreterarna ser 

huvudsakligen samhället mer stigmatiserande och dömande när det gäller kvinnor, vilket 

präglar kvinnornas syn på sig själva. Denna syn återfinns inom båda inriktningarna, 
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exempelvis Trulsson (2003) och Lander (2003). Vidare avspeglades socialsekreterarnas syn 

på kvinnor och kvinnligheter, genom att traditionella könsroller och en essentiell syn på kön 

upprepade gånger framträdde i deras berättelser. Dessa bilder kan kritiseras utifrån den 

problematiserande kvinnoforskningen, där exempelvis Laanemets (2002) menar att 

professionella riskerar att överföra sin syn på kvinnlighet till klienterna. Uttalanden om att 

alla behandlas lika utifrån individen samt att många frågeområden under intervjuerna 

uppfattades ’nya’, tyder på ett behov av ytterligare reflektion gällande könsperspektivet.  

 

Samtliga socialsekreterare förespråkade enkönade behandlingsmiljöer utifrån risken att inleda 

relationer. Att detta upplevs komplicerat i behandlingssammanhang går inte att förneka. Det 

kan dock vara problematiskt att liksom socialsekreterarna oreflekterat se relationer negativt 

och inte överväga missbrukares rätt till en relation eller möjligheten till att den kan vara 

stöttande. Föräldrarollen beskrevs överlag mer betydande för kvinnor än för män, detta 

avspeglar den traditionella synen på kön där kvinnan bär huvudansvaret för barnen. Förutom 

skuldbeläggandet av kvinnor, vilket beskrevs i analysen, kan detta kopplas till mannens rätt 

att vara förälder. Hur länge har en man rätten till vårdnaden av sina barn under ett missbruk i 

jämförelse med en kvinna? Kan betoningen på relationen kvinna - barn, bidra till att den 

missbrukande mannens familj exkluderas från problematiken? Samtliga socialsekreterare gav 

beskrivningar av den missbrukande mannen utifrån relationer till missbrukande kvinnor. 

Mannen beskrevs överlag som en destruktiv kraft, till vilken utsatthet, bakomliggande 

trauman och specifika behov ej kopplades. Här ges indirekt bilder av missbrukande män och 

manlighet, detta kan tillsammans med Mattson (2005) stärka tesen att kön, även manlighet, 

återskapas i samband med missbruksvården. Det kan antas att socialsekreterares 

föreställningar av missbrukande män bidrar till att män inte ges chansen att bearbeta 

problematik utanför missbruket. En annan iakttagelse är att samtliga socialsekreterare 

genomgående tog heterosexualitet förgivet i sina beskrivningar. Exempelvis motiverades 

enkönade behandlingsmiljöer utifrån risken i att inleda relationer. Här och i samband med 

andra resonemang kring relationer ignorerar socialsekreterarna möjligheten till 

homosexualitet och stärker därmed den heterosexuella normen. Socialsekreterarna betonade 

även vikten av kvinnliga kontakter under behandling, denna föreställning beskriver ett behov 

av identifikation med det egna könet. Detta avspeglar könen som komplementära och utifrån 

att det kan antas att sexualiteten har en stor betydelse för könsidentifikation tas även här 

heterosexualiteten förgiven. Vidare kan det diskuteras ’vilka’ missbrukare forskningen 

behandlar och socialtjänsten möter, samtliga socialsekreterare menar att de missbrukare, de 
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kommer i kontakt med huvudsakligen representerar ’arbetarklassen’. Avspeglar den 

ämnesspecifika forskningen verkligen situationen för missbrukare i de ’övre’ klasserna? Det 

kan antas att socialsekreterarnas syn på de missbrukande kvinnorna, präglas av att de 

framförallt möter kvinnor från arbetarklassen. Detta visar tillsammans med ovanstående 

diskussion om heterosexualitet att exempelvis kön, klass och sexualitet samspelar i skapandet 

av socialsekreterarnas syn på missbrukare.  

 

Under intervjuerna framkom upprepade gånger att socialsekreterarna ej tidigare reflekterat 

över de valda frågeområdena. Författarnas förförståelse byggde på att socialsekreterarna 

skulle avspegla skilda forskare inom kvinnoforskningen, vilket skulle innebära att frågorna 

inte uppfattades nya. I det direkta arbetet med missbrukande kvinnor finns självklart flertalet 

mer överhängande problem än vilken kvinnlighet som reproduceras, exempelvis; försörjning, 

bostadslöshet och fysisk hälsa. Författarna innehar en medvetenhet om den tidsbrist vilken 

kan förekomma inom yrket. Det kan således vara av större vikt att stötta någon till drogfrihet 

än att traditionella kvinnoroller återskapas. Frågan kan ställas om målet ändå inte bör vara att 

motivera till drogfrihet utan att riskera att återskapa en viss typ av kvinnlighet, mannen som 

norm och göra ojämlikhet till något som existerar bland marginaliserade människor? 

Socialsekreterarnas behov av ytterligare reflektion kan ses som ett problem, utifrån att kön 

tenderar att påverka myndighetsutövning trots grundtanken att behandla alla lika (jmf. 

Kolfjord 2003).  

 

Denna studies resultat kan vara svåra att verifiera med hjälp av andra studier, då författarna 

under datainsamlingen ej fann någon ämnesspecifik forskning direkt kopplad till 

socialtjänsten. Vissa paralleller kan dock dras till Mattssons (2005) undersökning av 

behandlingspersonals återskapande av kön. I hennes studie ser såväl personal som klienter 

kön essentiellt. Denna studie ger en något mer splittrad bild där både essentiella och 

konstruktivistiska uppfattningar åskådliggörs i resultatdelen. Mattsson (2005) beskriver att 

behandlingspersonalen ’gör’ kön genom att normalisera traditionella könsroller. Även i denna 

studie gavs vissa beskrivningar av detta. Det kan dock påstås att denna studies 

intervjupersoner innehar en medvetenhet och intar större försiktighet i sina uttalanden. Detta 

utifrån att de traditionella könsrollerna syns mer mellan raderna och framträder med 

reflektion. Det kan antas att samtliga socialsekreterare imotsats till all behandlingspersonal är 

utbildade socionomer. Utifrån detta kan antagandet göras att utbildning bidrar till en ökad 

förståelse.  
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Studiens huvudsakliga styrka är att den kan anses ha besvarat sitt syfte genom att belysa och 

problematisera hur socialsekreterare ser på missbrukande kvinnor. Den kan dock kritiseras för 

att intervjupersonerna är få till antalet och således inte kan belysa hela populationen. Samtliga 

undersökta kommuner har vidare ett relativt lågt invånarantal och kan klassificeras 

’glesbyggd’. Utifrån detta kan det antas att problematiken intervjupersonerna möts av är 

relativt liknande. Detta riskerar att ge en vinklad bild av socialsekreterares syn på 

missbrukande kvinnor, då erfarenheterna vilka präglar uppfattningarna kan antas skilja sig 

från exempelvis statsmiljöer. Studien innefattar socialsekreterare i olika åldrar, med olika lång 

erfarenhet av missbruksproblematik och socionomexamen från skilda tidsperioder. 

Socialsekreterarna representerar även tre olika kommuner och har över kommungränserna 

gett relativt samstämmiga svar. Reliabiliteten i kvalitativa studier kan vidare alltid kritiseras 

utifrån att tillvägagångssättets analys och tolkning är subjektiv. I relation till detta har tidigare 

forskning ej behandlat socialsekreterares syn, vilket kan ha medfört att författarna i mindre 

utsträckning färgats av datainsamlingen. Efter sammanställningen av studiens resultat 

reflekterade författarna över användbarheten i att fråga intervjupersonerna om de under 

socionomutbildningen eller genom arbetet erhållit utbildning om könsperspektivet. Att denna 

fråga ej behandlats under intervjuerna kan betraktas vara en svaghet för studiens resultat, då 

den kunde belyst vikten av utbildning. Om intervjupersonerna ej genomgått någon utbildning, 

kan antagandet göras att de ej reflekterar över hur de bemöter kvinnor och män, i det praktiska 

arbetet. Detta är således en resurs- och arbetsledarfråga, den enskilda socialsekreteraren kan ej 

anses bära ansvaret. För att socionomyrket ska kunna behålla sin professionalitet och stärka 

sitt anseende, behövs det en ledning vilken anser att dessa frågor är av vikt, resurser till 

vidareutbildning samt avvarad arbetstid för inläsning av aktuell forskning.  

 

5.2 Två överlappande forskningsinriktningar 

Denna studie förespråkar främst den andra inriktningen, den problematiserande 

kvinnoforskningen. En för stark fokusering på kvinnors utsatthet och bakgrund anses riskera 

att sätta missbruket i andra hand. Genom ensidig koncentrering på kvinnors specifika behov 

kan mannen göras till norm, vilket detta särskilda jämförs med. Särskiljandet från kvinnor i 

allmänhet riskerar vidare att göra ojämlikhet till något, vilket endast drabbar marginaliserade 

kvinnor. Vi; de jämlika och dem; de förtryckta, skapas. Vidare förnekas ej resultaten i den 

mängd forskning, vilken belyser kvinnors utsatthet i missbrukarvärlden. Det anses inte 

felaktigt att på ett problematiserande sätt söka efter könsskillnader i syfte att ge varje individ 

den bästa möjliga insatsen. Problemet uppstår när vissa forskare inom kvinnoforskningen 
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oreflekterat fokuserar på homogena könsgrupper och psykologiska skillnader, genom att 

ignorera såväl skilda ’kvinnligheter’ och ’manligheter’ som sociala konstruktioner i skapandet 

av kön. Att söka skillnader på detta sätt anses stärka föreställningen om ’de komplementära 

könen’ samt återskapar mannen till norm i särskiljandet av kvinnan. Vidare antas att all 

forskning inom socialt arbete präglas av förförståelse, vissa författare inom 

kvinnoforskningen har fokuserat på att finna ett samband mellan trauma och kvinnligt 

missbruk. Utifrån detta finns en risk att sambandet ser ’starkare’ ut än det egentligen är, enkelt 

uttryckt; hittar de det de letar efter? Det är viktigt att som stora delar av kvinnoforskningen, 

erkänna klienters röster om sina behov. Vidare har Lander (2003) och Laanemets (2002) visat 

att det ej går att ignorera hur dessa behov kan präglas av mötet med professionella. Det är 

således viktigt att i erkännandet av missbrukande kvinnors utsatta situation, anta ett 

reflekterande, problematiserande och medvetet synsätt. Även den problematiserande 

kvinnoforskningen och den indelning Mattson (2005) gör av forskningen i diskurser kan 

kritiseras. Detta på grund av att vissa författare oreflekterat ignorerar de resultat 

kvinnoforskningen faktiskt kommit fram till. Missbrukande kvinnor lever i en mer utsatt 

situation och miljö än de flesta andra kvinnor, många har även ett bakomliggande trauma. 

Trots att betoningen på könsstrukturer och kvinnligheter är viktig får detta faktum inte 

glömmas bort eller förminskas. Det den problematiserande forskningen bör kritisera är de 

delar av kvinnoforskningen, vilka redovisar dessa resultat utan att reflektion om 

könsstrukturer, återskapandet av traditionella könsroller och mannens roll som kön.  

 

All forskning inom detta ämne kan ha en tendens att hamna i den feministiska forskningens 

paradox. Det könsneutrala sociala arbetet, vilket flertalet vill motverka, riskerar att å ena sidan 

att återskapa manliga normer och kvinnlig avvikelse. Å andra sidan kan synliggörandet av 

kvinnor riskera att göra kvinnor till något ’annorlunda’, könen till komplementära och 

osynliggöra maktskillnader. Utifrån detta är det viktigt att reflektera över alla dimensioner av 

problematiken och hitta en balans mellan könsneutralitet och synliggörandet av kvinnors och 

mäns specifika behov. Vidare är varken kvinnor eller män homogena grupper då exempelvis 

etnicitet, klass, sexualitet och kön samspelar i skapandet av behov vilka således kan skiljas åt 

även inom grupperna.  

 

5.3 Studiens betydelse 

Resultaten kan bli betydande i och med det sociala arbetets normaliserande funktioner och det 

faktum att kvinnlighet enligt socialkonstruktivismen skapas utifrån en kulturs normer för kön 
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(Wennberg 2001 & Burr 2003). Betydelsen av mötet mellan socialsekreterare och klient 

belystes av symbolisk interaktionism, där mening och ’själv’ konstrueras utifrån i sociala 

relationer genom exempelvis gemensamma symboler och rolltagande (Levin & Trots 1996). 

Forskningen om missbrukande kvinnor har vilket nämnts upprepade gånger till stor del varit 

klientorienterad och fokuserad till behandlingspersonals förhållningssätt. Utifrån detta ger 

denna studie kunskap om ett relativt ’outforskat’ område där socialsekreterares syn på 

missbrukande kvinnor belysts. Vidare innehar socialsekreterarna konkreta kunskaper om 

missbrukande kvinnor och missbruksproblematiken som fenomen. Trots detta visar studiens 

resultat att, det finns ett ytterligare behov av reflektion och tankesätt kring könsperspektivet. 

Socialsekreterarna bör ges en möjlighet till att reflektera över könsperspektivets betydelse i 

bemötandet av klienter. I förlängningen kan denna reflektion även ha betydelse för de 

klienter, vilka kommer i kontakt med socialtjänsten. Socialt arbete som praktik innefattar 

vidare makt att förändra de människor de kommer i kontakt med. Utifrån detta är ett 

könsperspektiv av vikt för att undvika delaktighet i samhällets reproduktion av de traditionella 

könsrollerna. Socialt arbete bör ta fasta på sin förändringspotential och inte bidra till att 

kvinnor fortsättningsvis underordnas på olika sätt i samhället. Avslutningsvis bör det 

poängteras att den kritik vilken framförs i denna studie är ej riktad till enskilda individer. Den 

bör ses som en problematisering av de synsätt, vilka skapas och återskapas inom den 

ämnesspecifika forskningen och i praktiken. 

 

Utifrån att könsperspektivet huvudsakligen fokuserats på kvinnor och inte undersökt män som 

’kön’, något även denna studie kan beskyllas för, skulle det vara intressant att belysa detta 

område ytterligare. En intressant vinkling är exempelvis - vilka svar skulle denna studie ha 

gett om samma frågor ställts gällande missbrukande män? Kan det då antas att 

intervjupersonerna ej skulle ha fokuserat kring exempelvis, sexuell utsatthet, föräldrarollen 

och destruktiva relationer? Denna typ av forskning är inte bara viktig för att den kan förbättra 

insatserna vilka erbjuds män, utan den kan också bidra till att dekonstruera föreställningen av  

män som norm och kvinnor som ’kön’. 
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INTERVJUGUIDE 

 
Allmänna fakta 

Ålder? 
Kön? 
Hur skulle du beskriva din etniska bakgrund?  
Vilken social klass skulle du definiera dig inom? 
Under vilka år studerade du till socionom? 
Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
Hur länge har du arbetat med missbruksproblematik? 
Hur stor andel av klienterna inom socialtjänsten, upplever du är kvinnor med 
missbruksproblematik? 
Hur upplever du ditt arbetsklimat i mötet med missbrukare?  
 
Tankesätt och Arbetssätt  

Hur ser dina arbetskontakter med missbrukande kvinnor ut?  
Vilka behov tror du kvinnor med missbruksproblematik har?  
Anser du att socialtjänsten kan bemöta behoven hos dessa kvinnor, hjälpa och stötta dem till 
ett steg i rätt riktning? 
Har du några tankar om fördelar eller nackdelar med enkönade behandlingsmiljöer för 
kvinnor? 
Anser du att det, förutom missbruksproblematiken, finns några andra områden som är viktiga 
att arbeta med i behandlingen?  
 
Attityder och Värderingar 
Vilken är din bild av missbrukande kvinnor?  
Har du någon gång i ditt arbete upplevt fördomar eller ifrågasättanden av missbrukande 
kvinnor?  
Anser du att kvinnor med denna typ av problematik har andra behov än män?  
Anser du att det finns specifika risker i dessa kvinnors liv?  
Anser du att dessa risker är annorlunda än de risker kvinnor i allmänhet utsätts för?  
Anser du att dessa risker är annorlunda än de risker män i missbrukarmiljöer utsätts för?  
Vilken är din upplevelse av missbrukande kvinnors relationer till andra kvinnor? 
Vilken är din upplevelse av den missbrukande kvinnors relationer till män?  
 
Identitet och Roll 

Vad tror du präglar missbrukande kvinnors identitet?  
Hur tror du att missbrukande kvinnor skapar sina roller/platser inom familjen/nätverket, 
samhället och i mötet med socialtjänsten?   
Hur tror du att missbrukande kvinnor definierar eller ser på sig själva? 
Hur tror du att samhället ser på missbrukande kvinnor?  
Ser du någon skillnad i hur kvinnor som genomgått behandling ser sig själv i jämförelse med 
kvinnor som inte genomgått behandling? 
 
Könsroller och Förförståelse 

Vilken är din upplevelse av andras (inom socialtjänstens verksamhetsområde, exempelvis; 
kollegor, socialnämnd) uppfattning om kvinnliga missbrukare?  
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Tror du att det existerar en stereotypisk bild av den missbrukande kvinnan? Hur ser den i 
sådana fall ut?  
Om ja på föregående fråga: Anser du att dessa stereotypiska bilder stämmer överens med 
verkligheten?  
Upplever du att det inom socialtjänsten finns en tradition av ett likriktat bemötande och 
arbetsprocess gällande missbrukande kvinnor?  
Är din upplevelse att socialtjänsten kan ta till vara på kvinnors individuella resurser och 
bemöta deras individuella behov?  
 
Avslutning 

Sammanfattning vid intervjuns slut, finns det några oklarheter?  
 
Är det något mer du vill fråga, tillägga eller berätta? 
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Hej XXX! 
 

Vi vill med detta mail ge information om er medverkan i vår studie om socialsekreterares syn 

på kvinnligt missbruk, datum: xxxx-xx-xx, kl: xx:xx. Vi vill tacka för Ditt samtycke och ser 

fram emot att få ta del av dina professionella erfarenheter av kvinnors missbruk. Utifrån 

tidigare kontakter har vi förstått det som att intervjun kommer att ta plats i era lokaler, skulle 

detta inte vara möjligt uppskattas att ni hör av er snarast möjligt. Om inget annat anges antar 

vi att vi träffas, avtalad tid vid socialförvaltningens reception/entré.  

 

Kriterium för urvalet i vår uppsats är att vara utbildad socionom och arbeta som 

socialsekreterare med missbruksfrågor. Vi vill att ni som socialsekreterare ska diskutera 

utifrån era erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av de kvinnor ni kommer i kontakt med 

genom ert arbete. Vi är medvetna om att begreppet missbruk är omdiskuterat och har en 

negativ laddning, fokus i denna studie är dock inte huruvida detta är ett lämpligt begrepp eller 

inte. I vår uppsats definieras missbrukare som de kvinnor vilka på grund av sitt missbruk av 

alkohol, narkotika eller läkemedel, själva tagit eller tvingats till kontakt med socialtjänsten. 

Genusforskningen inom missbruksfältet är vidare liten men etablerad, denna forskning har 

främst belyst kvinnor som missbrukar och missbrukarvårdens förhållande till dessa kvinnor. 

Forskning har därmed även tenderat att vara klientorienterad och därför vill vi belysa hur 

socialsekreterare, på missbruksenheter i tre svenska kommuner ser på kvinnor med 

missbruksproblematik. 

 

Intervjun kommer att ta ungefär en timme. Vi kommer att använda oss av bandinspelning och 

anteckningar för att dokumentera intervjun. Detta material kommer endast att läsas av oss och 

det kommer att förstöras efter behandling, utifrån detta utlovar vi datasäkerhet. Om ni av 

någon anledning känner er obekväma gällande bandinspelning eller anteckningar skulle vi 

uppskatta om ni meddelar oss snarast möjligt, så vi kan förbereda andra 

dokumentationsalternativ. Vidare vill vi påpeka er konfidentialitet både som person och som 

kommun samt rätten att när som helst kunna avbryta intervjun. Den slutgiltiga uppsatsen 

kommer att redovisas för vår handledare, examinator och opponenter samt kommer uppsatsen 

så småningom att finns tillgänglig för studenter i Mittuniversitetets bibliotek i Östersund. Om 

ni så önskar kommer vi också skicka en kopia av den färdiga uppsatsen till er.  
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Intervjun är uppdelad i ett antal teman/frågeområden: Vi kommer att inleda intervjun med 

några mer allmänna frågor för att sedan gå in på frågor som berör era erfarenheter och 

uppfattningar av de kvinnor ni kommer i kontakt med genom ert arbete. För att sedan avrunda 

intervju där det finns tillfälle för er att ställa frågor eller komma med egna synpunkter. Dessa 

frågor är de ni får ta del av och förebereda er för innan intervjun, självklart kommer flera 

frågor att ställas vid intervjutillfället: 

 

Under vilka studerade du till socionom?  

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Hur länge har du arbetat med missbruksproblematik? 

Hur upplever du din arbetssituation/ditt arbetsklimat i mötet med missbrukare?  

Hur stor del av klienterna inom socialtjänsten upplever du är kvinnor? 

 

Har du frågor eller funderingar gällande detta mail ring eller maila oss gärna, svara gärna på 

detta mail som en bekräftelse att informationen nått fram.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Therese Hansson  xxxxxxxxxx   

Elin Johansson  xxxxxxxxxx   

 
 
 


