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Sammanfattning  

 

Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares förståelse av missbrukande kvinnor ur ett genus- och 

klassperspektiv. Missbruk är ett utbrett och allvarligt socialt problem och socialtjänsten är den aktör som är 

ytterst ansvarig för stöd och hjälp gentemot de som behöver. Vilka föreställningar som socialsekreterare har om 

missbruket och de klienter som de möter är av betydelse. Bland de klienter som uppsöker socialtjänsten för sina 

missbruksproblem är majoriteten män, därför riskerar kvinnor att utgöra särskilda undantag. Den teoretiska 

utgångspunkten var Bourdieus klassperspektiv och Hirdmans teori om genussystemet. Studien hade en 

kvalitativ ansats och byggde på nio semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från två mellanstora 

svenska kommuner. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet tyder på att socialsekreterarna i studien gör skillnad på kvinnor och män med missbruksproblematik. 

Vidare framkommer olika aspekter av hur de kännetecknar de missbrukande kvinnorna och den egna 

socialarbetarrollen. 
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Förord 

Den här studien hade aldrig kunnat genomföras om det inte vore för de 

socialsekreterare som ställt upp och öppenhjärtigt delat med sig av sina tankar 

och funderingar. Därför riktar vi ett varmt tack till er. Vi vill också tacka vår 

handledare Yvonne Sjöblom för att hon lagt ner tid och engagemang i att följa 

vår process. Slutligen vill vi tacka våra familjer som fått stå ut med att vi inte 

pratat om annat än våra reflektioner kring detta arbete. 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var därför att undersöka socialsekreterares förståelse av 

missbrukande kvinnor ur ett genus- och klassperspektiv. Missbruk är ett utbrett 

och allvarligt socialt problem och socialtjänsten är den aktör som är ytterst 

ansvarig för stöd och hjälp gentemot de som behöver. Vilka föreställningar som 

socialsekreterare har om missbruket och de klienter som de möter är av 

betydelse. Bland de klienter som uppsöker socialtjänsten för sina 

missbruksproblem är majoriteten män, därför riskerar kvinnor att utgöra 

särskilda undantag. De teoretiska utgångspunkterna var Bourdieus 

klassperspektiv och Hirdmans teori om genussystemet. Studien hade en 

kvalitativ ansats och byggde på nio semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare från två mellanstora svenska kommuner. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet tyder på att socialsekreterarna i studien gör skillnad på kvinnor och 

män med missbruksproblematik. Vidare framkommer olika aspekter av hur de 

kännetecknar de missbrukande kvinnorna och den egna socialarbetarrollen.   
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Problemformulering  
Socialnämnden är den aktör som är ytterst ansvarig för att missbrukare får stöd 

och hjälp. Då missbruk är ett så pass utbrett och allvarligt socialt problem och då 

socialtjänsten är den aktör som ska bemöta detta menar vi att det är av stor vikt 

hur detta bemötande sker och vilka föreställningar som socialsekreterare har om 

problemet, om lämpliga insatser och om klienterna själva. Den hjälp som en 

klient får av handläggare inom socialtjänsten beror på den enskilda 

handläggaren. I den statliga rapporten (SOU 2006:65 sid. 13) framförs att 

bemötandet, handläggarens kunskaper, engagemang och attityd varierar och 

detta liknas vid ett lotteri. 

 

Då socialsekreterares bemötande och egna föreställningar har sådan betydelse, 

ville vi studera hur dessa föreställningar såg ut. Vi ville studera handläggares 

förståelse av och förhållande till sin klient då vi ansåg att detta hade stor 

relevans inom det sociala arbetet. Därför tänkte vi ta kontakt med 

socialsekreterare som arbetar med denna målgrupp för att intervjua dem om 

deras egen förståelse av de klienter som de möter i sitt arbete. Vi ville i denna 

studie rikta fokus på de kvinnliga klienterna då de riskerar att förbises och 

snarare utgöra undantagen än normen. Mycket av den tidigare forskningen tyder 

på att socialarbetare har en alldeles för kulturellt stereotyp bild av kön, där det 

finns en statisk uppdelning mellan vad som är kvinnligt och vad som är manligt 

(Hedin & Månsson 2000:6, 10). Vi ville därför problematisera socialsekreterares 

bild av den missbrukande kvinnan ur ett genusperspektiv likväl som ett 

klassperspektiv. Tätt kopplat till bilden av att vara kvinna ligger detta att få barn 

och bli mamma. Därför har vi också valt att titta på socialsekreterares bild av 

missbrukande kvinnor som mödrar.  
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Definitioner 

Genus 
Vi utgår från Hirdman (1988:51) som menar att genus är föränderliga 

tankefigurer för män och kvinnor som ger upphov till föreställningar och sociala 

praktiker. Vi ser begreppet genus som ett verktyg för att kunna tolka och 

analysera de normer och uppfattningar om kön, vad som är manligt och 

kvinnligt och dikotomin man/kvinna (Hirdman 2001:12f). Dessa skapas och 

återskapas hela tiden relationellt inom den sociala praktiken.  
 

Klass 
I vår definition av vad klass är utgår vi från Bourdieus klassbegrepp där han 

använder sig av en horisontell förståelse av begreppet (Carlhed 2011:285). I 

denna förståelse består klassbegreppet av olika kapital som en människa har 

med sig och innefattas av ett ekonomiskt kapital, socialt kapital, kulturellt 

kapital och ett symboliskt kapital (Bourdieu 1989:17). Dessa kommer vi att 

förklara mer ingående under vår teoriförankring.  
 

Missbruk 

Vi definierar missbruk som när upprepad användning av alkohol eller narkotika 

betraktas som problematisk, antingen av användaren själv eller av dennes 

omgivning (Blomqvist 2012:20). Vi gör här ingen skillnad på missbruk och 

beroende.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka hur socialarbetare resonerar kring och 

förstår missbrukande kvinnor.  

 

Frågeställningar 
 Hur förstår socialsekreterarna de missbrukande kvinnorna utifrån följande 

kategorier; 

– genus, 

– klass 

 

 Hur framträder socialsekreterarnas bild av missbrukande mödrar? 

 

Avgränsningar 
Vi kommer inte att fokusera på socialsekreterares förståelse av män och 

manlighet eller på socialsekreterares bild av barnen till de missbrukande 

kvinnorna. Istället har vi valt att utforska bilden av socialsekreterarens förståelse 

av moderskapet i sig. Missbrukande kvinnor finns i alla åldrar, men vi vill 

framför allt studera socialsekreterares bild av de missbrukande vuxna kvinnorna, 

och alltså inte bilden av de unga kvinnor/flickor som kan bli föremål för insatser 

enligt Lagen om vård av unga (1990:52). När det gäller själva missbruket, så 

väljer vi att koncentrera oss på bilden av missbruk av substanser, såsom alkohol, 

tabletter och narkotika. Vi är dock medvetna om att det finns andra sorters 

missbruk som vi inte berör här. 
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Bakgrund 

Missbruk - ett socialt problem 
Sociala problem kan ses ur olika perspektiv, missbruk kan till exempel ses som 

en sjukdom eller som ett uttryck för ojämlikheter i samhället gällande tillgången 

till arbete, bostad och välfärd med mera (Meeuwisse & Swärd 2002:28f). 

Missbruk av alkohol och narkotika har allmänt setts som ett socialt problem en 

längre tid (Meeuwisse & Swärd 2002:23). Socialt arbete riktat mot människor 

med vad som ansetts vara alltför stor alkoholkonsumtion har varit aktuellt sedan 

sent 1800-tal (CAN 2001:9).  I den statliga utredningen (SOU 2011:35 sid 20) 

beräknar man att det finns 330 000 personer i Sverige som har ett 

alkoholberoende, vilket gör att det inte kan anses som ett marginellt problem. 

Alkohol är till skillnad från narkotika lagligt att bruka i Sverige. Det är dock ett 

område som tydligt regleras av staten. Systembolaget har monopol på 

försäljning och restauranger som vill servera alkohol måste få serveringstillstånd 

av kommunen. Det är inte heller lagligt att införa obegränsade mängder alkohol 

från utlandet. Hur försäljning, tillverkning och införsel får ske regleras i 

Alkohollag (2010:1622). 

 

När det gäller narkotika har det enligt Edman (2012:20) setts som ett problem i 

Skandinavien sedan 1965, då också de första observationerna av narkotikabruk 

gjordes i Sverige. I en statlig utredning uppskattas antalet personer med tungt 

narkotikamissbruk till 29 500 och utredarna beräknar vidare att 65 000 personer 

i Sverige har ett läkemedelsberoende (SOU 2011:35 sid. 20). 

 

Ett alltför högt intag av alkohol eller narkotika kan leda till allvarliga negativa 

konsekvenser för den enskilde liksom för dess närmaste omgivning. De negativa 

konsekvenserna hos individen kan vara av både social och medicinsk art (CAN 

2011:19). Missbruket påverkar dessutom familj, vänner och det omgivande 

samhället (Hines 2012:2). När det gäller narkotikamissbruk finns flera problem 

som kan relateras till detta såsom arbetslöshet, svagt socialt nätverk och 

kriminalitet (Byquist 2006: 434). 

 

Missbruk som professionellt fält 
Landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst är ansvariga för 

behandling och insatser för människor med missbruksproblem i Sverige. 

Området styrs av olika lagar, hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och 

socialtjänstlagen (SoL 2001:453) med tilläggslagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM 1988:870). I denna studie riktade vi in oss på det arbetet som 

bedrivs inom socialtjänstens ram. I Socialtjänstlagen, SoL 2001:453, 2 kap 2 §, 

kunde vi läsa att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Gällande missbruk 
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stadgar 5 kap 9 § SoL att socialnämnden aktivt ska verka för att missbrukaren 

får den hjälp och vård som den behöver för att kunna komma ifrån missbruket. 

 

Då män är överrepresenterade som grupp av människor med problematisk 

alkohol- och narkotikakonsumtion möter socialsekreterare oftare manliga 

klienter med missbruk. Tre fjärdedelar av socialtjänstens insatser för personer 

med missbruksproblematik går till män. Statistiken säger att öppenvård som 

insats är vanligare hos kvinnor och att även tvångsinsatser enligt LVM är något 

vanligare hos kvinnor (Socialstyrelsen 2004:11 sid 238). 

 

Vi har i vårt arbete valt att fokusera på genus som en av kategorierna då 

socialtjänstens möte med klienter präglas av traditionella föreställningar om kön 

(Socialstyrelsen 2004:11). Socialstyrelsen har i en studie uppmärksammat 

problematiken med att det inte har funnits ett könsperspektiv i socialtjänstens 

arbete med klienterna. De menade att socialtjänstlagens fokus på individens 

behov har gjort att könsperspektivet har blivit osynligt. Det är problematiskt att 

begrepp såsom kön och jämställdhet inte finns med i socialtjänstlagen eller dess 

förarbeten, till skillnad från Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I de 

nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård som Socialstyrelsen 

utarbetat och som riktar sig till både landstingen och kommunernas socialtjänst 

har dock inget genusperspektiv framkommit (även om resultatredovisningen 

fördelas utifrån bland annat kön) (2007:26). Riktlinjerna utarbetades efter ett 

arbete av olika expertgrupper som gått igenom befintlig kunskap på området. Vi 

ansåg att bristen på genusperspektiv gör att det är oklart hur relevanta 

riktlinjerna är i det enskilda fallet, då antalet missbrukande kvinnor är lägre än 

män och därför inte har samma genomslag i utvärderingar med mera. 

 

Missbruk och genus 
När det gäller missbruk var män överrepresenterade som grupp. Enligt 

socialstyrelsens rapport från 2004 var 75 procent av de tunga missbrukarna män, 

kvinnors missbruk stod för endast 25 procent (Socialstyrelsen 2004:11 sid 115). 

Samtidigt hade kvinnors missbruk ökat och kvinnor har en kortare 

ingångsperiod och en snabbare uppväxling till tyngre missbruk. Socialstyrelsen 

fastställde att kvinnliga missbrukare har en annorlunda problembild än manliga 

missbrukare och att de har skilda livssituationer, vilket medförde att de ansåg att 

behovet av insatser såg olika ut (Socialstyrelsen 2004:11 sid. 115). Fahlke 

(1997:121) menade att kvinnor med alkoholmissbruk drack oftare ensamma och 

oftare än män uppvisade symtom på ångest, depression och ätstörningar. Hon 

fortsatte med att beskriva ångest- eller depressionsproblemen som primära och 

alkoholmissbruket som sekundärt problem. Det motsatta skulle enligt Fahlke 

gälla för män. 
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Byqvist (2006) har publicerat en studie om kvinnor med narkotikamissbruk. 

Kvinnorna verkade i högre utsträckning helt sakna arbete eller ha så lite arbete 

att det inte gick att försörja sig på det (2006:434). Det framkom också att 

kvinnorna blev problematiska alkohol- eller narkotikakonsumenter vid en yngre 

ålder samt att de oftare än männen injicerar heroin och därför också har större 

risk att drabbas av olika blodsmittor såsom HIV. De använde också oftare än 

männen amfetamin (2006:438). 

 

Forskning har visat att kvinnor med missbruksproblematik blir mer 

stigmatiserade och ofta känner mer skam över sitt missbruk än män (se t ex 

Jakobsson 2008:199, SOU 2006:65). Trulsson (2000) har i en studie intervjuat 

kvinnor med missbruksproblematik. I intervjuerna framkom hur svårt de 

upplevde det att inte passa in i mallen för hur en idealisk kvinna skulle vara. 

Förutom skamkänslor så kände sig kvinnorna i studien utpekade, upplevde ett 

utanförskap och hade svag självkänsla. 

 

Moderskap och missbruk 
Missbrukande mödrar är ofta en osynlig grupp som offentligheten sällan ger en 

egen röst om sina egna känslor och sitt eget missbruk. Moderskapet har alltid 

getts, både under historiens gång och idag, en betydande vikt för kvinnans 

sociala värde och hennes identitet (Trulsson 1998:14). Forskning har visat att 

missbrukande mödrar kände rädsla för att söka hjälp hos socialtjänsten då 

hjälpsökandet kunde leda till att hon förlorade vårdnaden om barnen (SOU 

2006:65 sid. 67). Statistiken visade också att missbrukande kvinnor var den 

sociala grupp av kvinnor där barnen omhändertogs mest (Trulsson 1998:8f). 

Socialstyrelsen fastställde i sin rapport från 2004 att det var främst brister hos 

modern i familjen som avgjorde om ett barn skulle placeras utanför hemmet. 

Kärnfamiljen ges fortfarande en betydande vikt och ses som norm 

(Socialstyrelsen 2004:237). Missbruk hos mödrar sågs som en paradox. Många 

kvinnor efterfrågade inte insatser och försökte dölja sitt missbruk av rädsla att 

förlora vårdnaden om barnen, samtidigt kan moderskapet ses som motiverande 

till att söka och genomföra behandling för missbruket. Socialstyrelsen menar att 

insatserna borde anpassas ännu mer till missbrukande föräldrars situation 

(Socialstyrelsen 2004:237). 

 

Genus och klass 
Klass kan betyda mycket mer än bara ekonomisk situation, men den 

socioekonomiska tillhörigheten är en faktor som spelar roll för klass i vårt sätt 

att se det. Socioekonomisk tillhörighet grundar sig i tillgången till arbete och 

inflytande över det egna arbetet, utbildningsnivå och ekonomi. När olika 

socioekonomiska grupper i samhället studerats i förhållande hälsa blir normalt 

resultatet att de som kommit från lägre socioekonomiska grupper hade sämre 
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hälsa och dör tidigare än övriga grupper (Dalstra et al 2006). När det handlade 

om bruk och missbruk av alkohol och narkotika var bilden mer komplex. I en 

kvantitativ studie som genomförts i Linköping framkom ingen skillnad i 

socioekonomisk bakgrund eller uppnådd utbildningsnivå mellan de som valde 

att fortsätta att dricka alkohol under graviditeten jämfört med de som avstod 

(Nilsen et al 2008). I en longitudinell studie av Bengtsson et al (1998) framkom 

att klassfaktorn har minskat i betydelse för kvinnors drickande över tid. Vid 

första undersökningstillfället 1968-1969 var det ganska tydligt att 

alkoholkonsumtionen var större hos de kvinnor som hade högre socioekonomisk 

status. Bloomfield et al (2006) har försökt studera sambandet mellan social 

ojämlikhet och alkoholbruk i förhållande till genus och kultur. Tidigare 

forskning har visat att mönster relaterade till social ojämlikhet och 

alkoholanvändning inte var universell (2006:27). I Bloomfields och hans 

kollegers studie var 15 länder med, varav Sverige är ett av dem. När det gällde 

storkonsumtion och så kallad ”binge-drinking”/kraftigt berusningsdrickande 

verkar det inte finnas några signifikanta skillnader mellan olika 

socioekonomiska grupper. När det gällde de nordiska länderna hittades alltså få 

skillnader mellan olika grupper. Det verkade snarare handla om olikheter mellan 

könen i alkoholkonsumtionen.  

 

Slutsatsen som kunde dras av detta var att missbrukande kvinnor inte var någon 

homogen grupp, utan fanns i alla samhällsskikt. Det kunde vara allt ifrån den 

‘utslagna kvinnan’ utan bostad, till kvinnan i överklassen med ett ordnat socialt 

liv. Mörkertalet uppskattades som stort.  En statlig utredning (SOU 2011:35 sid 

81) uppskattade att beroendevården idag endast når fram till 1 av 5 som i 

Sverige har ett missbruksproblem. De kvinnor som socialtjänstens handläggare 

oftast träffade på var de mer ‘utslagna’ kvinnorna ifrån lägre klasser, medan 

missbrukare i övre samhällsskikt inte synliggjordes på samma sätt (SOU 

2006:65 sid 67). 

 

Missbruk som ideologiskt fält 
Bruk och missbruk av alkohol och narkotika är en fråga som varit politiskt het 

över tid (CAN 2001). Alkoholförsäljning och bruk har reglerats i Sverige på 

olika sätt av staten genom till exempel motbokssystem och lördagsstängt på 

Systembolaget (Olsson 1997: kap 3 och 4, Enefalk 2012:88f). Även, och kanske 

i synnerhet, narkotikafrågan har över tid varit ideologiskt färgad (se Edman 

2012). 

 

Vi har gjort ett snabbt nedslag på regeringens hemsida för att ta reda på hur den 

politiska debatten kring ämnet förs i dagsläget. Regeringen följde fortlöpande 

arbetet med missbruksvården och i en proposition (prop 2012/13:77) 

behandlades hur missbruks- och beroendevården skulle kunna ha god kvalitet 
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och ökad tillgänglighet. Där framkom att målgruppsspecifika insatser behövde 

utvecklas och de tog bland annat upp gruppen gravida missbrukare och 

våldsutsatta kvinnor. Detta skulle ske genom att utveckla behandlingsmetoder 

utifrån specifika målgruppers behov och genom att organisera verksamheten 

bättre för att bättre kunna möta specifika målgruppers behov. Hur detta skulle 

ske konkret är dock inte tydligt. Propositionen höll sig på en politisk och 

organisatorisk nivå och även om de tog upp begreppet bemötande 

problematiseras inte enskilda socialarbetares förhållningssätt till sina klienter. 

Det är inte politiker i riksdag och regering eller experter i socialstyrelsen som 

möter de enskilda klienterna, utan det är socialsekreterare och 

behandlingspersonal. Dessa agerar dock inte i ett vakuum utan styrs av rådande 

politiska diskurser, politiska direktiv och lagar. Vad som försiggår på en högre 

samhällsnivå har vi haft med oss som en fond när vi försökte närma oss frågan 

om socialsekreterares förståelse av sina klienter. 
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Tidigare forskning  
Det vi har valt att studera är socialsekreterares bild av missbrukande kvinnor 

utifrån genus och klass. När vi sökte forskning om detta fann vi tyvärr inte något 

som berör detta specifika område. Eftersom det saknades har vi valt att gå vidare 

och istället tagit del av forskning som rör socialarbetares bild av sina klienter 

inom andra verksamhetsområden i socialtjänsten. Vi har då hittat forskning som 

fokuserade på socialsekreterare som arbetade med ärenden kring 

försörjningsstöd. När det gällde socialsekreterares förståelse av sina klienter som 

sökte ekonomiskt bistånd har vi hittat forskning kring olika syn på och attityder 

kring moderskap, orsaker till fattigdom med mera. Det vi saknade var forskning 

som belyste ett genusperspektiv hos de socialsekreterare som fattade beslut om 

missbruksbehandling. De missbrukande kvinnorna blir ofta föremål för olika 

typer av behandlingsinsatser. Då det saknades forskning om socialsekreterares 

bild av sina kvinnliga klienter med missbruksproblematik har vi också sökt efter 

forskning som berörde behandlingspersonals förståelse av sina klienter utifrån 

bland annat genus och klass och aspekter kopplade till moderskap. Nedan 

presenterar vi ett urval av studier som berör behandling av kvinnliga 

missbrukare och missbrukares syn på sig själva som kvinnor och mammor och 

på sitt missbruk. Vi tog också med forskning som belyste behandlingspersonals 

förståelse av sina klienter i missbruksvården. Dessa studier visade sammantaget 

att sociala identiteter kopplade till normer som rör genus, klass och moderskap 

producerades och reproducerades inom behandling av såväl klienter som 

personal.  

 

Ur myndighetens perspektiv 

Svensson (2009) har publicerat en artikel där hon menade att socialsekreterare i 

en utredning jämförde den missbrukande klientens livssituation och eventuella 

problematik med det som i samhället sågs som ‘det normala’. ‘Normalt 

föräldraskap’, ‘normalt drickande’ och så vidare. Detta ‘normala’ var 

medelklassens ideal som man jämförde klientens livssituation med för att sedan 

utefter det fatta beslut om klienten behöver eventuella insatser. Att som 

socialsekreterare utreda och hjälpa en klient var alltså starkt länkat till idén om 

vad som var normalt. Normalitet var enligt Svensson målet med hjälpprocessen 

(Svensson 2009:235). I Svenssons studie beskrev socialarbetarna själva sitt 

arbete ibland som en balansakt mellan klienten och organisationen de arbetade i. 

Att klienten kunde se positivt på socialsekreterarens roll, trots tvångsåtgärder, 

förklarades med att socialsekreterarna i klientens ögon separerades från 

organisationen på grund av att de visat klienten empati och varit tydliga och 

noggranna med att ge information (Svensson 2009:240f). Den artikel som 

Svensson skrivit var den enda artikel vi hittat som specifikt utgår från 
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socialtjänstens arbete med människor med missbruksproblem. Vi har inte hittat 

mer forskning utifrån genus- och klassperspektiv som utgått från socialarbetare 

som arbetar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg med vuxna 

missbrukare. Under studien har vi kontinuerligt sökt efter denna tidigare 

forskning utan resultat (vilket dock inte betyder att det inte finns). Vi har inte 

kunnat utesluta att det kan finnas en kunskapslucka inom forskningsområdet. 

Nedan följer ett antal studier som rör socialsekreterare som arbetar med 

försörjningsstöd och hur de ser på sina klienter utifrån genus och klass med 

mera.  

 

Socialtjänstens syn på klienterna  
Tidigare forskning har visat att socialarbetare resonerade på olika sätt om 

klienten var av kvinnligt respektive manligt kön. I en vinjettstudie av Kullberg 

(2004) framkom att socialarbetare i Sverige tenderade att tolka manliga klienter 

som ansökte om ekonomiskt bistånd som att de hade större behov av stöd i att 

hitta ett arbete jämfört med kvinnliga klienter (förutsatt att alla andra 

bakgrundsvariabler så som etnicitet, ålder och klass var lika). När det gällde 

behovet av socialt stöd och problem kopplade till socialt nätverk var situationen 

den omvända, här ansågs kvinnliga klienter ha större problem och behov av 

stöd. Kullberg har valt att göra en kvantitativ analys av det som framkommit i 

vinjettstudien genom att låta socialarbetarna svara på en enkät.  

 

I en annan artikel av Kullberg skriven tillsammans med Fäldt (2008) studerades 

socialarbetare i Sverige som arbetade med ärenden som rörde ekonomiskt 

bistånd. I den kvantitativa forskningen deltog 415 socialarbetare. De fick en 

beskrivning av ett fiktivt fall bestående av en ensamstående förälder med 

vanliga problem för en ensamstående mamma som söker ekonomiskt bistånd. 

Det handlar om låg utbildningsnivå, ekonomiska skulder, arbetslöshet, 

hälsoproblem och svagt socialt nätverk. Den fiktiva klienten döptes sedan 

omväxlande till Anne och Arne och socialarbetarna klassade klientens problem 

på olika områden genom att svara på enkäten. Resultatet av studien visade att 

socialarbetarna tenderade att bedöma klienten efter sin egen könsroll. De 

manliga socialarbetarna menade att klienten hade behov av insatser inom 

området utbildning och kompetens för att få in en fot på arbetsmarknaden medan 

de kvinnliga socialarbetarna tenderade att klienten snarare behövde insatser 

kopplade till socialt nätverk och psykisk hälsa (2008:453f).  

 

En kvantitativ artikel av Blomberg och Kroll et al (2013) visade att det var stor 

skillnad mellan olika socialarbetares uppfattningar om orsaken till fattigdom. I 

deras studie framkom att kvinnor oftare förklarade fattigdom med strukturella 

och sociala orättvisor, medan män oftare såg till orsaker karaktäriserade av 

individuell skuld. Det handlade till exempel om resonemang kring lathet, svag 
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moral och så vidare. Enligt deras studie hade också socialarbetare med kortare 

arbetserfarenhet oftare förklaringar som handlade om individuell skuld jämfört 

med de som hade arbetat inom området längre och som oftare förklarade 

fattigdom med hänvisning till strukturella faktorer (2013:75).  

 

Kullberg (2006) har i en tredje artikel studerat samtal mellan klienter och 

socialsekreterare i ärenden rörande försörjningsstöd och insatser för återgång i 

arbete. Kullberg pekade på att kvinnor fick relativt lite stöd för att kunna bli 

etablerade på arbetsmarknaden, alternativt hitta en utbildning, medan männens 

arbetssökande fick mycket mer uppmärksamhet i samtalen. Socialsekreterarna 

bedömde klienterna olika beroende på klientens kön och la exempelvis mer 

ansvar på männen när det gällde att bli självförsörjande än kvinnorna. Detta 

mönster blev extra tydligt om klienten hade barn då det lades ännu mer ansvar 

på mannen att hitta ett arbete, än hos kvinnorna. Männens behov av arbete 

ansågs större jämfört med kvinnornas och socialsekreterarna la ner olika mycket 

tid i intervjuerna att diskutera dessa ämnen med klienterna (2006:340–344).  

 

Sammanfattningsvis pekade dessa studier på att både socialarbetarens eget kön 

och klientens kön hade stor betydelse för hur klientens problem och behov av 

stöd och insatser bedömdes. Dessa bedömningar varierade alltså beroende på 

både klientens och socialsekreterarens kön. Vi frågade oss om vi skulle få 

samma resultat, alltså att socialsekreterare bedömer missbruk och lämpliga val 

av insatser olika beroende på klientens kön?  

 

Forskning om behandling 

Det har under senare år blivit ett ökat intresse av att arbeta utifrån ett 

könsperspektiv inom socialt arbete och det finns en medvetenhet om 

könsfrågornas betydelse både för samhället och för enskilda människors 

privatliv (Hedin & Månsson 2000:5). Det fanns en hel del forskning som rörde 

det sociala behandlingsarbetet med missbrukare bland annat med en 

utgångspunkt i identitetskonstruktioner och normalisering av klienterna. Vi 

valde ut avhandlingar och artiklar som fokuserade på behandlingspersonalens 

syn på och förhållningssätt till sina klienter utifrån bland annat genus- och 

klassperspektiv.  

 

Synen på klienterna 
Hilte (1990) har i sin avhandling beskrivit socialt arbete med drogmissbrukare 

som en disciplineringsprocess som utgår från normer om vilka subjektsformer 

som är socialt accepterade. Dessa var styrda av strukturella föreställningar om 

sociala identiteter kopplade till exempelvis klass och kön (Hilte 2005:68). Han 
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ansåg att både behandlingspersonal och klienter bör vara medvetna om detta. 

Han menade att det goda behandlingsarbetet bör utgå från klientens egen bild av 

sina behov och av sitt problem istället för behandlingspersonalens självförståelse 

(Hilte 2005: 55). 

 

Mattsson (2010) har studerat hur kön, sexualitet, etnicitet och klass görs inom 

socialt arbete med fokus på missbruksvården. Hon har genomfört deltagande 

observationer på en tvångsinstitution för enbart kvinnor och på ett 

behandlingshem för både män och kvinnor. Här har hon genom intervjuer 

studerat hur personalen förhåller sig till de kvinnliga och manliga klienterna 

samt deras reflektioner och erfarenheter kring behandling. Hon har sedan 

analyserat sitt material med hjälp av ett intersektionellt perspektiv (Mattsson 

2010: 14ff, 22). Hon kom fram till att inom de båda behandlingsinstitutionerna 

görs både klientens och personalens könstillhörighet till något väldigt viktigt och 

både den manliga och kvinnliga personalen ska kunna visa hur klienterna ska 

kunna vara en normal kvinna respektive man. De förutsatte också att kvinnan 

hade en traumatiserad sexualitet och en ‘skadad’ föreställning om män. På 

behandlingshemmet återskapades den heterosexuella familjen där personalen 

skulle vara mamma respektive pappa med antingen auktoritära eller moderliga 

drag (Mattsson 2010:263f, 268). Klienterna iscensattes som underklass med en 

avvikande hemmiljö och man jämförde dem med personalgruppen som blev 

representanter för medelklassen (Mattsson 2010:81). 

 

Laanemets (2002) har i sin avhandling studerat hur kvinnor i olika 

missbruksbehandlingar förstod sig själva som kvinnor och klienter. Detta 

kopplade hon sedan till olika teman såsom användandet av alkohol och 

narkotika, kroppen, moderskapet, sexualitet och relationen till män. Även om 

studien hade sitt huvudfokus på kvinnorna som klienter intervjuades även 

behandlingspersonalen. De fyra behandlingarna som studerats är en 

tvångsinstitution för enbart kvinnor, en könsblandad Minnesotabehandling, en 

lösningsfokuserad öppenvårdsenhet som vände sig till både män och kvinnor 

samt en miljöterapeutisk kvinnoinstitution (2002). I de två 

behandlingsinstitutionerna som uteslutande vände sig till kvinnor beskrevs 

kvinnorna som underordnade männen och att det var viktigt att kvinnorna fick 

vara avskilda från männen för att inte riskera att hamna i skymundan och för att 

kunna utvecklas på egna villkor (2002:73). Personalen på 

Minnesotainstitutionen betonade att kvinnor och män med missbruksproblem 

led av samma sorts sjukdom och att de hade samma beroendeproblematik. På 

öppenvårdsenheten försökte personalen att undvika att prata i termer av manligt 

och kvinnligt och menade att de istället utgick från den enskilda klienten 

(2002:82). Om man bortser från öppenvårdsenheten fanns det hos personalen 

många likheter i bilden av missbrukande kvinnor. De sågs generellt som mer 

destruktiva och gränslösa i sitt missbruk, och att de mådde sämre rent psykiskt. 
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Ofta beskrevs de som utsatta för sexuella övergrepp och misshandel i uppväxten 

såväl som i vuxenlivet, och som att de hade sämre självkänsla och 

självförtroende samt svårt med relationen till andra kvinnor (Laanemets 

2002:91).  

 

Behandlingspersonalens syn på sig själva 
Fahlgren (2013) har studerat svenska socialarbetare på ett utredningshem för 

familjer där det arbetade lika många kvinnor som män. Hon fokuserade i studien 

på hur socialarbetarna talade om sig själva och sina kolleger utifrån en 

genusdiskurs. I artikeln framkom att en enkönad arbetsplats med enbart kvinnor 

sågs som mindre bra och att männen sågs som extra värdefulla inom socialt 

arbete då de ansågs vara mer raka i sin kommunikation och mer rationella 

(2013:22). När det gällde klienterna som de mötte så beskrev socialarbetarna att 

det sågs som en fördel att vara man när man mötte fäder då de förutsattes förstå 

varandra bättre och att klienten kände sig mindre hotad av en manlig 

socialarbetare (2013:25). Å ena sidan menade socialarbetarna i studien att könen 

var lika och att de fick samma respekt från familjerna oavsett kön. Å andra sidan 

förekom uttalanden som att “Jag är övertygad om att vi helt enkelt är genetiskt 

olika” (vår översättning, 2013:24).  

 

I dessa studier som utgått ifrån ett behandlingsperspektiv har vi 

sammanfattningsvis kunnat se att normer och idéer kopplade till genus finns 

både hos behandlingspersonalens syn på sig själva och på sina klienter. Vilka 

behandlingar ses som lämpliga och varför, och hur resonerar socialsekreterarna 

om sitt eget kön i mötet med klienten var två frågor som vi tog med oss när vi 

analyserade vårt empiriska material.  
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Forskning ur ett klientperspektiv 

Motiv och hinder att söka hjälp 
Jakobson et al. (2008) har visat att män och kvinnor har olika motiv och 

barriärer för att söka eller inte söka hjälp för sin alkoholkonsumtion. Kvinnorna 

i deras studie berättade om skam och skuldkänslor som något som hindrade dem 

från att söka hjälp. De berättade också om att alkoholkonsumtionen påverkade 

deras självbild och skapade inre konflikter kopplade till detta. De kände sig mer 

avslappnade och ‘coola’ när de drack, men menade också att alkoholen skapade 

ångest och omdömeslöshet (2008:199). Hines (2012) har sammanställt en 

forskningsöversikt kring kvalitativa studier om missbrukande kvinnors syn på 

behandling och på vad som fungerade motiverande respektive hindrande för att 

de skulle söka hjälp för sitt missbruk. I sammanställningen framkom att 

framförallt kvinnor som var gravida eller mödrar hade en önskan om 

genusspecifik behandling. I den statliga missbruksutredningen menade de att 

missbruksbehandling generellt sett mötte kvinnors och mäns behov och att det 

bara i undantagsfall behövdes könsspecifik behandling (SOU 2011:35). 

Kvinnorna i Hines sammanställning föredrog behandling där socialarbetaren och 

kvinnan arbetade tillsammans som ett team. Kvinnorna önskade holistisk hjälp 

där barn välkomnades att delta i behandlingen. Vidare visades vikten av icke-

dömande attityder från personalen, att kvinnorna fick bearbeta eventuella 

trauman samt att miljön som de befann sig i var trygg (2012:10).  

 

Upplevelser av behandling 
Trulsson (2000) har intervjuat kvinnor på ett behandlingshem för missbrukande 

kvinnor om deras upplevelser av behandlingen. Behandlingshemmet i studien 

var enbart för kvinnor med missbruksproblematik och inriktningen var 

psykodynamiskt färgad miljöterapi. Hon visade att kvinnorna i stort var positiva 

till ett behandlingshem enbart för kvinnor med kvinnlig personal, även om några 

tyckte att det kunde få finnas någon manlig personal på institutionen. Dock ville 

alla ha sina individuella samtal med kvinnlig personal. Det kvinnorna såg som 

positivt i behandlingen var att relationen till barn och närstående bejakades och 

att de fick umgås med och lärde känna andra kvinnor samt att de hade 

individuella samtal med behandlarna (2000:126) De var däremot kritiska till att 

personalen “daltade för mycket” med kvinnorna och att det var “för lite raka 

rör”. De som valde att avsluta behandlingen i förtid kritiserade de alltför täta 

relationer som uppstod på behandlingshemmet och menade att det var för 

tröttsamt och nötande att ständigt vara i kontakt med de andra kvinnorna 

(Trulsson 2000:127). De menade också att det kunde uppstå hierarkiska 

relationer mellan kvinnorna i klientgruppen och att det kunde leda till 

konfrontationer (2000:127, 132).  
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Relationen till socialtjänsten 
Svensson (2009) skrev att klienter med missbruksproblematik som kommit i 

kontakt med socialtjänsten gjorde en gränsdragning mellan socialsekreteraren 

och organisation i stort. Den enskilda socialsekreteraren sågs i mångt och 

mycket som stöttande medan organisationen sågs som ett förtryckande hinder, 

även om det var socialsekreteraren själv som hade satt in tvångsåtgärder mot 

klienten.  

 

Virokannas (2011) har genomfört en diskursanalytisk studie om moderskap 

kopplat till drogmissbruk och den finska sociala barnavården. Det var 

mammornas egen identitetskonstruktion som var i fokus i studien, kopplat till 

deras syn på socialtjänsten i barnavårdsärenden. Kvinnorna i studien var väldigt 

medvetna och känsliga för det stigma som medföljer att vara en 

narkotikamissbrukande mamma (2011:338). En del av kvinnorna kände sig 

fortfarande efter flera år av avhållsamhet från narkotika att de var granskade på 

offentliga platser (2011:338). Virokannas hittade fyra olika grupper av 

identitetskonstruktioner hos de missbrukande kvinnorna. Dessa handlade om 1) 

att identifiera sig som en ansvarstagande mamma som ber om hjälp, 2) att ge 

upp sitt moderskap och underordna sig myndigheterna, 3) ett strategiskt 

moderskap där kvinnan lär sig att hantera myndigheterna, 4) eller ett 

stigmatiserat moderskap där kvinnan slår tillbaka mot stigmat. Det Virokannas 

studie kunde ge oss var en medvetenhet om det stigma som åtföljer kvinnorna 

som är mammor och har en problematisk narkotikakonsumtion och att de 

försökte hantera sin egen identitet utifrån detta.  

 
Att vara missbrukare och mamma 
En stor del av könsrollen som kvinna är moderskapet. I en artikel av Scourfield 

vilade moderskapet på tre övertygelser; Att alla kvinnor hade ett behov av att 

vara mamma. Att alla mammor behövde sina barn och att alla barn behövde sina 

mammor. Kvinnor förväntades veta hur hon var en bra mamma och vad hennes 

barn behövde, enbart i sin roll som kvinna (Scourfield 2000:78). Vi ville 

undersöka om detta var tankar som även våra intervjusubjekt gav uttryck för. 

Moderskap handlar alltså inte bara om det verkliga förhållandet mellan mor och 

barn, utan det handlar även om vad det symboliserar. Begreppet har under 

historiens gång getts en betydande vikt för kvinnans identitet och sociala värde 

och man måste sätta in moderskapet i sitt sociala sammanhang (Trulsson 

1998:14). Trulsson har studerat moderskapet kopplat till missbrukande mödrar. 

Hon menade att detta var en osynlig grupp mammor, som sällan gavs plats till 

en egen röst om sina känslor och tankar kring sin egen problematik. Deras barn 

omhändertogs i större utsträckning än andra grupper (Trulsson 1998:8f). I 

studien framkom att de missbrukande kvinnorna, framförallt de som för första 
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gången blivit mamma, såg barnet som en räddning från missbruket. De ville 

kunna leva ett nyktert och bra liv med sitt barn. Uppbrottet från barnet 

(exempelvis vid placering hos familjehem) beskrevs som extremt uppskakande 

och traumatiserande, hoppet som barnet stod för byttes ut av ett tomrum. Det 

Trulsson tog upp som det centrala i boken var kvinnornas starka känslor för sina 

barn och hon menade att moderkärleken var något att räkna med i arbetet mot att 

bli nykter (1998:226, 234, 238). I Trulssons senare studie framkom också att 

moderskapet värderades högt och att målet för många av kvinnorna var att 

kunna leva ett bra liv tillsammans med sina barn (2000:130). 

 

Den valda forskningen som utgått från klientens perspektiv täcker stora 

områden, nämligen klienters motiv och hinder att söka hjälp, upplevelser av 

behandling och relationen till socialtjänsten. Vi tar med oss Trulssons forskning 

om missbrukande kvinnors tankar om moderskapet, som ett av de områden som 

vi vill undersöka socialsekreterarnas bild av.  

 

Missbruksvården som ideologiskt fält 

Edman (2012) som är historiker har i en monografi granskat den svenska synen 

på narkotikaproblemet sedan 1960-talet och fram till år 2000. Han har i sin 

forskning visat att narkotikaproblemet är ett ideologiskt problem och att 

lösningen på problemet växlar beroende på rådande ideologi. Fokus för hans 

studie har varit riksdagstryck och arkivmaterial från bland annat socialstyrelsen 

(2012:22ff) Edman visade vidare att problemet med narkotikamissbruk ses av 

både befolkningen och av styrande politiker som ett av våra allvarligaste 

samhällsproblem (2012:11).  

 

Offentliga dokument är fulla av föreställningar om män och kvinnor kopplade 

till alkohol och narkotika (Abrahamsson & Heimdahl 2012:104). Det fanns en 

mängd dokument som kan studeras i detta fall och här har vi valt ut en FoU-

rapport och en statlig offentlig utredning (SOU 2011:35). Detta då vi anser att 

dessa är några av de mest relevanta utredningarna i sammanhanget. Synen på 

missbruksvårdens utveckling skiljde sig åt. På ett officiellt plan menade man att 

utvecklingen av missbruksvården har kommit naturligt av den vetenskapliga 

forskningens framsteg. Andra menade att detta var ett fält som var immunt mot 

vad ny vetenskaplig kunskap hade att ge. De menade att det istället styrdes av 

skiftande ideologiska uppfattningar och moden inom terapeutiska metoder. Det 

fanns en tydlig frustration kring avsaknaden av framgång kring att få slut på 

missbruket och hur terapeutiska metoder avlöst varandra i populäritet (FoU-

rapport 2004:8:8). De metoderna som har använts utgår ifrån den tidens 

populäraste ideologi och det var och är fortfarande socialstyrelsens uppgift att 

agera så kallad “ideologisk dörrvakt” mot vilka behandlingsmetoder som 
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släpptes in i missbruksvården. Även om socialstyrelsen inte är partipolitisk, så 

uttrycker de vilken människosyn de har och vilket samhälle som vården skulle 

syfta till, både samhället som det är nu och det samhälle som är det åtråvärda 

(Edman 2012:402f). 

 

I en statlig utredning (SOU 2011:35) togs olika grupper av missbrukare upp som 

ansågs kunna behöva synliggöras särskilt eller kunde behöva andra insatser än 

de gängse. Utredningen bedömde att det finns etablerade insatser som möter 

vårdbehoven hos män och kvinnor generellt, men att det kunde finnas skäl för 

könsspecifika insatser i vissa fall. Det gällde enligt utredningen speciellt kvinnor 

som utsatts för våld eller sexuella övergrepp (SOU 2011:35, s 221ff). En annan 

grupp som togs upp speciellt var gravida kvinnor med missbruk. Fokus låg då på 

att fostret vid alkoholkonsumtion riskerade att drabbas av Fetalt Alkohol 

Syndrom (FAS), men också skador beroende på narkotikakonsumtion under 

graviditeten. Fokus låg tydligt på att minska eller förebygga skador hos fostret 

eller det nyfödda barnet. Den blivande modern själv framställdes inte som en 

kategori som för sin egen skull behöver särskilda könsspecifika insatser.  

 

Den forskning som tagits upp under rubriken missbruksvården som ideologiskt 

fält visade att detta är ett fält som i hög grad påverkas av ideologiska 

strömningar i samhället. Socialsekreterarna som vi mött arbetar mitt i detta fält 

och kan därför inte stå helt fria från dem. Dessutom styrs de av vad som skrivs i 

statens offentliga utredningar och andra statliga dokument. Denna förståelse tog 

vi med oss i vårt möte med de yrkesverksamma i sin profession.  
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Teori  
För att vi skulle kunna analysera vårt insamlade material utifrån klass och genus 

valde vi ut teorier som vi tyckte var relevanta på området. Först valde vi att utgå 

från Hirdmans teori om genussystemet (1988, 2001). Detta är en väldigt bred 

teori, men det vi har valt att fokusera på är hennes två grundläggande principer 

om isärhållandet och den hierarkiska uppdelningen av könen. För att kunna 

analysera utifrån klass valde vi att vända oss till Bourdieus klassperspektiv och 

speciellt till hans begrepp kapital, habitus och doxa (1989).  

Genus  

Yvonne Hirdman (1988:51) skriver om genussystemet som innebär en 

ordningsstrukturering av kön där fenomen, förväntningar och föreställningar 

skapar en slags mönstereffekt med regelbundna drag. Genussystemet innehåller 

två grundläggande principer där det första är isärhållandets princip. I begreppet 

ryms isärhållandet av könen som strukturerar egenskaper, praktiker och 

geografiska platser. Isärhållandet påverkar såväl samhället som enskilda 

människors liv. Hirdman menar att den biologiska olikheten mellan könen 

används som legitimering för särskiljandet av platser (1988:52). För att ge ett 

konkret exempel har isärhållandets logik varit en viktig idé inom arbetets 

fördelning i hemmet och inom arbetslivet. Det gjordes förr och görs fortfarande 

stor skillnad mellan kvinnans och mannens arbetsområde och dessa gränser kan 

vara svåra att kliva över (Hirdman 2001:65f). Hirdman (1988:51) betonar dock 

att ju mer differentierat ett samhälle blir desto mer subtil blir isärhållandets 

uttryck. Den andra principen i genussystemet är hierarkiseringen som innebär en 

generell underordning av kvinnor och det som förknippas med kvinnlighet 

(Hirdman 1988). Att vara man innebär att inte vara kvinna och att vara man 

betyder även att vara normbärare (Hirdman 2001:65). 

 

Vi ville genom att ta avstamp i Hirdmans teori om genussystemet och dess två 

grundläggande principer undersöka hur socialsekreterarna talade om kvinnorna, 

deras kännetecken och behov av insatser. Skedde det en uppdelning i manligt 

och kvinnligt, och av kvinnor och män på ett sätt som överensstämde med 

isärhållandets logik? I så fall, värderades något av könen högre än det andra? 

Hirdman menade att underordningen för kvinnor är generell och hon lade inte så 

stor vikt vid andra kategorier såsom ålder, etnicitet och klass. Vi menar att kön 

är viktigt men att även andra kategorier har betydelse i det sociala arbetet. 

Därför valde vi att komplettera Hirdmans teori med Bourdieus klassperspektiv 

(1989).  

 

  



24 
 

 
 

Klass enligt Bourdieu - Kapital, habitus och doxa  

När det gäller klass har vi utgått ifrån Bourdieus modell där han använde en 

horisontell förklaring av begreppet. Bourdieu (1989:17) såg på klass som 

uppbyggd av olika former av kapital och dess fördelning genom olika sociala 

rum. Att äga dessa kapital kunde ge innehavaren makt, styrka och andra typer av 

fördelar. Bourdieus användning av klassbegreppet gjorde det möjligt att både se 

hur klass verkar i mer abstrakta samhällsstrukturer och hur det påverkade det 

vardagliga livet (Skeggs 1997:8). Det ekonomiska kapitalet innehåller faktorer 

såsom inkomst och förmögenhet etc. Det sociala kapitalet innehåller resurser 

såsom kontakter, medlemskap i olika organisationer och sociala relationer.  

Det kulturella kapitalet kan vara i former av till exempel kulturella objekt eller i 

form av utbildning. Det kulturella kapitalet måste ses i relation till de andra olika 

kapitalen och framförallt måste det ses i relation till rådande värderingar i 

samhället (som om de inte går att ifrågasätta bildar en doxa). Kön och 

gestaltningen av manligt och kvinnligt kan ses som ett kulturellt kapital, men 

kan också innebära ett symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet innefattar 

alla de andra kapitalen och är ett resultat av att de blivit synliggjorda och ses 

som betydelsefulla. De olika kapitalen är bundna till sitt specifika sammanhang. 

Både summan av en persons kapital, men också vilken sammansättning 

kapitalen har för en individ påverkar (Bourdieu 1989:17).  

 

Habitus är ett system som skapar olika praktiker, men det är även ett system 

som skapar olika uppfattningar och värderingar kring dessa praktiker. Genom 

människors vanor, tycke och smak uttrycks habitus och människor tenderar att 

umgås i grupper med andra som tycker likadant, har samma livsstil och 

preferenser. Genom att umgås med andra som har samma livsstil bevaras dessa 

sociala strukturer. Detta leder till sociala avstånd mellan grupper vilket också 

kan ses som symboliska avstånd. De sociala strukturerna är inte statiska men de 

är svåra att bryta (Bourdieu 1989:19f). Ofta ingår omedvetna strategier som förts 

vidare från generation till generation i gentemot andra så som skygghet eller 

arrogans gentemot människor som uppfattas som ‘annorlunda’ i begreppet 

habitus (Bourdieu 1989:17). Bourdieu studerade sociala sammanhang, så kallade 

sociala rum. Olika samhällsklasser förekommer inte naturligt utan skapas, 

därmed inte sagt att det är möjligt att konstruera vad som helst varken i 

praktiken eller i teorin (Bourdieu 1989:18). Ur det sociala rummet kan det, 

genom specifika rums- och tidsbetingelser utvecklas det som Bourdieu kallar 

fält. En grundläggande del i detta begrepp är att det sociala livet konstrueras 

genom kulturella och symboliska trosföreställningar. Dessa föreställningar 

kallas doxor och är själva tron på den rätta, naturliga ordningen (Carlhed 

2011:284). Doxor ses här som objektiva sociala strukturer som både vägleder 

och hämmar sociala handlingar inom praktikerna. Exempelvis, vad som är 

normalt/icke normalt (2011:284). Strukturerna som skapas styr individens 
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handlande och tänkande. Man kan inte förstå en handling exempelvis inom den 

professionella praktiken om man inte förstår dess relation till doxan (2011:284).  

 

Edman (2012:38) menade att vår bild av narkotikaproblemet har blivit doxisk då 

problemet har överdrivits till att bli vårt samhälles största fiende, vilket gör 

ställningstaganden som inte passar i doxan blir svåra att uttala. Goldberg 

(2005:4f) menade att Sverige i likhet med andra länder såsom USA, har förklarat 

krig mot narkotikan. Detta utgör i sig en doxa, då det som görs för att motverka 

narkotikaproblemet automatiskt ses som gott. Det innebär att det blir svårt att 

föra en saklig diskussion kring det starkt ideologiserade ämnet. Vi ville 

undersöka om den doxiska bilden av narkotikaproblemet också framkom i våra 

intervjuer med socialsekreterare. I analysen av intervjuerna ville vi också se om 

det gick att härleda socialsekreterarnas förståelse av de missbrukande kvinnorna 

till olika sorters kapitaltillgångar. Detta gjorde vi för att försöka få en bredare 

bild av de yrkesverksammas förståelse ur ett klassperspektiv. Vi ville också se 

om vi kan förstå deras berättelser utifrån begreppet habitus.  
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Metod 

Kvalitativ ansats 

Vår studies syfte och våra forskningsfrågor handlade om resonemang och 

förståelse hos socialsekreterarna. Vi trodde inte att det fanns någon ‘sann’ eller 

‘rätt’ förståelse utan att detta handlade om människors subjektiva tankar som 

påverkades av den kontext som socialarbetarna verkade i. Begrepp som 

förståelse, upplevelser och resonemang fångas bäst upp med hjälp av kvalitativ 

forskning och metoden gör det även möjligt att sätta in värderingar och normer i 

ett sammanhang (Ahrne & Svensson 2011:14). Vi har haft en hermeneutisk 

utgångspunkt där tyngden legat på att försöka tolka och förstå de olika 

utsagorna. Detta perspektiv passar vid just studier där syftet är att ta reda på 

informanternas egna upplevelser och reflektioner kring ett specifikt fenomen 

(Westlund 2009:62). Hermeneutiken syftar mycket till att förstå en texts mening. 

Vi valde intervjuer som metod och dessa har vi sedan transkriberat. 

Intervjuutskrifterna blev vårt empiriska material som analyserades och tolkades 

och genom detta kunde vi fånga upp och tolka våra informanters resonemang 

och förståelse (Larsson 2005:93). I hermeneutiken är man intresserad av 

förståelsen, inte förklaringen. Det är denna inriktning som vi har valt att använda 

oss av då vi främst var intresserade av socialsekreterarnas förståelse av sina 

klienter (Westlund 2009:63:65). Inom hermeneutiken är det viktigt att visa 

tydligt på författarnas förförståelse, då det påverkar hur det empiriska materialet 

tolkas och analyseras, något som vi berör vidare i avsnitten etisk reflektion och 

kritisk reflektion.  

 

Forskare brukar skilja mellan två klassiska sätt att genomföra slutledningar. 

Dessa är induktion och deduktion (Fejes & Thornberg 2009:23ff). Vi har i stort 

sett en deduktiv ansats, men vi har naturligtvis inte gått in i denna studie fria 

från kunskaper och erfarenheter från fältet. I samband med att studien satte 

igång läste vi in oss på området. Vi försökte dock att utgå från den empirin vi 

haft och sen analyserat den i relation till tidigare forskning och teorier. Detta 

innebar att förvalda teorier kunde komma att behöva bytas ut under studiens 

gång och vi var öppna för att påverkas av empirin om det visade sig att denna så 

att säga “gick åt ett annat håll”. Vi kunde då ha behövt söka nya teoretiska 

referensramar (2009:23f). Vi har inte heller låtit våra intervjufrågor vara styrda 

av valda teorier, utan har istället utgått från ämnen som vi ansett intressanta och 

relevanta för vår studie.  
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Urvalsmetod 

För att vi skulle kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar, nämligen hur 

socialsekreterare förstår kvinnliga missbrukare i förhållande till genus och klass 

valde vi att använda oss av ett tvåstegsurval för att hitta våra intervjusubjekt 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:42). Först valde vi ut kommuner och 

därefter fick vi kontakt med socialsekreterare som arbetade med just vuxna 

klienter med missbruksproblematik. Vi tog reda på kontaktuppgifter till 

ansvariga chefer för att därefter skicka mejl till berörda med information om 

studiens syfte och förfarande (se bilaga 1). Då tiden som vi hade till vårt 

förfogande var begränsad valde vi att samtidigt kontakta de berörda cheferna via 

telefon. Av tre kommuner som vi kontaktade fick vi svar från två. Från början 

tänkte vi att vi ville ha så stor spridning på våra intervjusubjekt gällande ålder, 

kön, arbetslivserfarenhet med mera. Vi insåg dock efterhand att det var svårt nog 

att få tag i tillräckligt många som hade tid och motivation till att ställa upp och 

att vi helt enkelt fick intervjua de som kunde och ville. De socialsekreterare som 

slutligen ställde upp på intervju kom från tre olika arbetsplatser, från två olika 

kommuner och från fyra olika arbetsgrupper. På så sätt ansåg vi att spridningen 

ändå kunde räknas som förhållandevis stor. 

 

I vissa fall har cheferna själva valt att vidarebefordra vårt informationsmejl till 

sina anställda. Ett av våra intervjusubjekt tog själv kontakt med oss efter att ha 

fått del av informationsmejlet. I övriga fall har kontakten skötts via berörd chef 

som i sin tur informerat de socialsekreterare som arbetar med klientgruppen 

vuxna missbrukare. Detta ses som ett självselektionsurval och är ett icke 

slumpmässigt urval (Esaiasson et al. 2012:188f). Med självselekterat urval 

menas att det är intervjusubjekten själva som bestämt vem som ska delta i 

studien. I vår undersökning har som sagt cheferna valt ut vilka som får 

informationsmailen och sedan har intervjusubjekten själva fått bestämma om de 

vill delta eller inte. Detta är inte den mest önskade urvalsmetoden, men på grund 

av strama tidsresurser valde vi att använda oss av denna. Hur urvalsmetoden 

eventuellt kunnat påverka resultatet kommer vi att diskutera mer under kritisk 

reflektion.  

 

I kvalitativa studier är man ofta friare att vara flexibel under forskningens gång, 

och man behöver till exempel inte i förväg bestämma hur många som man vill 

intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:44). Dock var detta arbete 

begränsat när det gällde resurser som tid och omfattning, och därför ville vi i 

förväg bestämma hur många som vi planerade att intervjua. Vår ursprungliga 

tanke var att intervjua 6-8 socialsekreterare och Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

menade att möjligheten att kunna få ut ett bra material som inte enbart speglade 

en individs personliga uppfattningar kunde uppnås vid detta antal (2011:44). Det 

visade sig sedan att det var 10 socialsekreterare som haft tid och motivation att 
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delta vilket gjorde att vi bokade in 10 intervjuer. Det innebar mycket arbete men 

resultatets kvalitet kunde förhoppningsvis komma att ökas vid fler intervjuer. 

Slutligen fick en av socialsekreterarna förhinder vilket gjorde att det slutliga 

antalet intervjusubjekt blev 9. Förhoppningsvis var detta antal tillräckligt för att 

vi skulle kunna uppnå så kallad mättnad i svaren, det vill säga att inget 

väsentligt nytt framkommer i de sista intervjuerna utan att ett svarsmönster 

utkristalliseras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:44). 

 

Vi valde att vända oss till tre kommuner i Östergötland. Att vända sig till flera 

kommuner har fördelen att lokala perspektiv och normer kring området kan 

kompletteras med svar från andra kommuner. På olika arbetsplatser kan det 

nämligen utvecklats informella normer och värderingar som socialsekreterarna 

kan ha socialiserats in i (Christensen et al 2005:52f). Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011:43) menar att det är en risk att intervjua människor som redan 

känner varandra då de sannolikt har delade värderingar och erfarenheter. En 

annan anledning till att vi valde tre olika kommuner var att det ska vara så svårt 

som möjligt att känna igen enskilda personer i analysen. Av etiska skäl har 

anonymitetskravet varit mycket viktigt att ta hänsyn till.  

Av kommunerna som vi kontaktade, vilka vi kallade “Kommun A”, “Kommun 

B” och “Kommun C” har vi haft ett visst bortfall och ett varierande intresse av 

att delta. Vi fick tyvärr ingen respons från den tredje kommunen “C”, som föll 

bort helt. I “Kommun B” påverkades deltagandet av en omorganisering av 

verksamheten och flera av de som vi kontaktade föll därför bort på grund av 

tidspress. I “Kommun B” finns 18 st. socialsekreterare som handlade ärenden 

rörande vuxna och då även missbruksproblematik, av dessa hörde en informant 

av sig och deltog i intervjun. I “Kommun A” finns det även där 18 st. 

socialsekreterare som sköter ärenden rörande vuxna och missbruk. Av dessa var 

det hela 8 stycken som deltog i intervjuerna. I “Kommun C” finns det 10 

socialsekreterare som handlägger ärenden med vuxna missbrukare, men tyvärr 

så föll dessa bort helt.  

 

Intervjusubjekten som valde att delta var alla socialsekreterare på fyra skilda 

missbruksenheter för vuxna. Det är dem, som personer på olika sätt kommer i 

kontakt med om de söker hjälp eller fått insatser för sin missbruksproblematik. 

Utbildningen hos socialsekreterarna var lite blandad, de flesta var socionomer 

men det förekom även socialsekreterare som hade en beteendevetarutbildning 

med olika inriktningar samt alkohol och drogterapeutisk utbildning. Alla våra 

intervjusubjekt var kvinnor. Deras arbetslivserfarenhet inom socialt arbete 

varierade mellan 5 och 30 år och åldern varierade uppskattningsvis mellan 30 

och 65 år. 
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Datainsamlingsmetod 

Intervjuer 
Vi valde att genomföra intervjuer med socialsekreterarna. Det fanns flera 

anledningar till detta. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:36) skriver att 

intervjuer är ett bra sätt att ta reda på hur människor uppfattade ett fenomen. Det 

vi ville prata om var just fenomenet missbruk och då framförallt kvinnor som 

hade en missbruksproblematik. Därför ansåg vi att intervjuer var ett lämpligt 

verktyg för oss. Bell (2006:158) menar att en fördel med intervjun som metod 

att insamla empiri är att det är väldigt flexibelt. Man kan välja att prata om 

känslor och motiv på ett sätt som är svårt att göra i en enkät. Det går också att 

ställa följdfrågor och spinna vidare på det informanten tar upp. Intervjuer som 

görs öga mot öga ger också ytterligare information eller intryck som handlar om 

kroppsspråk och mimik med mera (Bell 2006:158). Holstein & Gubrium 

(2011:151) menade att intervjuer resulterade i berättelser om händelser, om 

värderingar, om personer och om världen i stort. 

 

Det finns många olika sorters intervjuer och vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Skillnaden mellan ostrukturerad, semistrukturerade 

och strukturerad intervju ligger i hur pass detaljstyrd en intervju är i förväg och 

under själva intervjusituationen (Alvesson 2011:16, Holstein & Gubrium 

2011:150). En semistrukturerad intervju innebär att den planerar att täcka vissa 

områden och att det kan finnas en frågeguide förberedd men att dessa frågor kan 

komma i en annan ordning eller uttryckas på ett annat sätt beroende på vad som 

känns lämpligt i situationen. Anledningen till att vi valde att använda en 

kvalitativ semistrukturerad intervju var att det kan ge flera nyanser och mer 

detaljrikedom än vad standardiserade kvantitativa frågeformulär kan ge 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:40). 

 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne betonade vikten av att förbereda sig ordentligt 

inför en intervju (2011:46). När vi skulle utarbeta vår frågeguide valde vi att 

inspireras av Backmans (2008:207) tips för att komma igång med sitt skrivande. 

Vi genomförde en ‘brainstorming’ där vi var för sig skrev ner allt vi kunde 

tänkas vilja fråga våra intervjusubjekt utan tankar på hur detta skulle formuleras. 

Därefter sammanställde vi våra respektive anteckningar och försökte göra om de 

till frågor som faktiskt var möjliga att ställa. Efter handledning och efter att vi 

prövade frågorna på varandra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:47) 

reviderades intervjuguiden ytterligare. De frågeområden vi tog upp i intervjun 

handlade om förståelse av missbruk, klienter, moderskap, skam, det egna arbetet 

och relationen till klienten, inklusive aspekter av handlingsutrymme och makt. I 

frågeguiden hade vi inga direkta frågor gällande klass, och detta var ett medvetet 

val från vår sida. Klassbegreppet är ofta laddat och svårt att prata om. Vi anser 

dock att vi genom att ställa frågor rörande klienternas sociala bakgrund och 
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socialsekreterarnas bakgrund och livssituation fick en bild av hur de resonerar 

kring klass. Utifrån denna typ av frågor var det sen lättare att gå vidare med 

mera direkta följdfrågor.  

 

För att inte missa något valde vi att (efter att intervjusubjekten så godkänt) spela 

in intervjuerna för att därefter transkribera dem ord för ord. Då vi var två 

studenter som var med i intervjusituationerna kunde den ena anteckna viktiga 

saker som inte hördes på ljudupptagningen såsom kroppsspråk och dylikt. 

Anteckningarna fungerade också som ett ‘back-up system’ ifall tekniken skulle 

sluta fungera. Den som ställde frågor kunde fokusera helt på att lyssna och 

komma med följdfrågor och behövde därför inte anteckna. Dessutom tror vi att 

det var av vikt att vi var närvarande båda två i intervjuerna så att vi kunde 

komplettera varandra och så att vi inte glömde någon viktig följdfråga. 

 

Trots att intervjuprocessen och dess efterföljande arbete med transkribering och 

analys var tidskrävande (Bell 2006:158) så tror vi att resultatet som vi har fått 

kan vara värt arbetet. Genom att vi har varit aktiva i intervjuerna, ställt öppna 

frågor och följt upp resonemang med följdfrågor hoppades vi att vi kunnat 

stimulera intervjusubjekten till att 'tänka till kring sin förståelse och sitt 

tänkande' om de missbrukande kvinnorna. Vi hoppades även att därigenom fått 

så pass intressanta svar och resonemang att vi kunnat skapa så kallade “fylliga 

beskrivningar” (Holstein & Jaber 2011:161 kallar detta för ”rich data” ). Vår 

ursprungliga tanke var att intervjuerna skulle vara 45-60 minuter långa, lite 

varierande på intresse. I efterhand kunde vi konstatera att intervjuerna var 

mellan 55 min och 80 minuter vilket alltså var betydligt längre än vi förväntat 

oss. 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys 
Vi valde att använda oss av kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta vårt 

empiriska material. Det finns olika sätt att använda kvalitativ innehållsanalys 

och vi valde att utgå från Graneheims och Lundmans (2003) version. Kvalitativ 

innehållsanalys är en metod för att tolka texter och som till stor del sätter 

intervjusubjektet och dess sammanhang i fokus (Graneheim & Lundman 

2003:111). För att kunna göra en kvalitativ innehållsanalys krävs nästan alltid att 

materialet översätts till skriven text, vilket sker då intervjuerna transkriberas. 

Inledningsvis läste vi igenom dessa intervjuutskrifter ett flertal gånger för att vi 

skulle få en känsla för materialet. En av de saker som särskiljer kvalitativ 

innehållsanalys från kvantitativ innehållsanalys är att man inte bara återger 

innehållet utan också på ett djupare plan försöker hitta det latenta innehållet, 

d.v.s. innebörden i materialet. Den manifesta innehållsanalysen tar fasta på det 

som faktiskt står i texten och man fokuserar här på vilka ord och meningar som 



31 
 

 
 

används. I den latenta innehållsanalysen står istället tolkningen i fokus och man 

försöker finna den underliggande meningen i texten (2003:106). Vi valde att titta 

på både innehåll och innebörd. Därefter handlade det om att välja ut 

analysenheter och vi valde här att se en hel intervju som en analysenhet. Vi 

fortsatte sedan att välja ut meningsbärande enheter som kan bestå av ord, 

meningar eller stycken som bär fram en viss mening. Dessa har vi kondenserat, 

det vill säga kortat ned utan att själva kärnan förvunnit. Den kondenserade 

texten kodades sedan under olika rubriker. En kod är som en etikett som ska 

underlätta analysarbetet.  

 

Analysarbetet gjordes gemensamt genom att vi gjorde tabeller i datorn med de 

kondenserade enheterna med hänvisning till vilken intervju och vilka rader som 

åsyftas och de koder som vi valde därefter. Efter kodningen skapade vi 

kategorier och teman som vi sorterade in i enheterna för att försöka förstå 

innehållet på en högre nivå (2003:106). Att skapa olika kategorier är en av de 

viktigaste delarna inom kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna som skapas ska 

dela någonting, vara lika och skilja ut sig från övrigt innehåll. Kategorierna ses 

som uttryck för det manifesta innehållet. Teman däremot ses som ett sätt att 

uttrycka den underliggande, latenta meningen i en text (2003:107).  
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Tabell 1.  
Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad enhet, kod, kategori och tema.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Kategori Tema 

... och det är ju den 

genetiska helt enkelt så 

har man liksom dricker 

man mycket och ofta och 

sen dessutom har en 

genetisk faktor att man 

har en mamma eller 

pappa som är alkoholist 

då är man ju riktigt illa 

ute då kan det gå snabbt 

dricker man 

mycket och ofta 

och dessutom har 

en genetisk 

faktor då är man 

riktigt illa ute, då 

kan det gå snabbt 

frekvens och 

kvantitet samt 

genetisk 

ärftlighet  

biologisk/ 

genetisk faktor 

Bilden av 

missbrukets 

uppkomst 

Eh asså jag tror det beror 

mycket på det här att... 

dels så har det blivit vi vi 

har övergått till nån 

kontinental livsstil i 

Sverige som ju har varit 

ganska skyddat med 

uteserveringar och asså 

man dricker inte det har 

varit mycket tabun 

tidigare 

Vi har övergått 

till en kontinental 

livsstil. har varit 

mycket tabun 

tidigare 

kontinental 

livsstil, 

mer tillåtet  

Förändringar i 

kultur kopplat 

till 

alkohol/droger 

Bilden av 

missbrukets 

uppkomst 

man har ökat 

utslagningen där att det 

finns ingen automatik i att 

bara du läser det här så 

har du ett jobb och du kan 

få en bostad och hela det 

här utan den tryggheten 

finns inte  

utslagningen har 

ökat, svårt att få 

jobb och bostad 

efter att skolan är 

slut ger ökad 

otrygghet 

arbetslöshet, 

bostads- 

problematik, 

social 

otrygghet 

Brister på 

samhällsnivå 

Bilden av 

missbrukets 

uppkomst 

Oftast är dem mycket 

mera trasiga 

känslomässigt så det är 

min erfarenhet eh oftast 

varit utsatta väldigt hårt 

av missbrukande män eh 

och även att asså sexuellt 

och även oftast blivit 

slagna 

känslomässigt 

trasiga, oftast 

hårt utsatta av 

missbrukande 

män, sexuellt och 

blivit slagna.  

sexuellt, 

fysiskt utsatta 

av 

missbrukande 

män.  

Utsatthet i 

vuxen ålder 

Bilden av 

missbrukets 

uppkomst 

Många av dem har ju... 

asså varit utsatta för 

övergrepp av olika slag.. 

har vuxit upp i 

missbrukande familjer 

många har varit 

utsatta för olika 

övergrepp, vuxit 

upp i 

missbrukande 

familjer 

utsatta för 

övergrepp, 

barn till 

missbrukare 

Utsatthet i 

uppväxten 

Bilden av 

missbrukets 

uppkomst 
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Etiska reflektioner 

En av de mest spridda etiska riktlinjerna handlar om respondenternas rätt till 

information (Ryen 2011:418). Vi tog kontakt med berörda chefer via telefon för 

att fråga om vi skulle få tillträde till fältet och för att berätta om syfte och 

tillvägagångssätt med studien. Vi skickade också ett informationsmejl med 

samma information för att försäkra oss om att de förstod vad det var vi ville 

studera. När vi fått återkoppling om att det fanns socialsekreterare som var 

intresserade av att delta har vi skickat ytterligare information och förslag på 

tider. Det informationsmejl som vi först skickat ut hade inte nått alla 

medverkande, något vi upptäckte i samband med vissa intervjuers inledning. 

Därför försäkrade vi oss om att alla intervjusubjekt förstått studiens syfte och 

genomförande genom att upprepa informationen innan intervjun satte igång. Vi 

tog då upp studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan (Bell 2006:157) och att de kommer att förbli 

anonyma. Något som vi glömde informera om i mejlet är att resultatet kommer 

att publiceras i sökportalen DiVA, som är en databas för forskningspublikationer 

och studentuppsatser, och att resultatet därigenom kommer att bli offentligt. 

Detta informerade vi därför om på plats innan själva intervjun satte igång. 

 

Då vi ville att socialsekreterarna som intervjuades skulle vara så bekväma som 

möjligt med situationen lämnade vi det upp till dem om de ville ses på sin egen 

arbetsplats eller någon annanstans som till exempel ett bokat rum på ett 

bibliotek. Samtliga av våra intervjusubjekt valde att genomföra intervjun på sin 

egen arbetsplats, antingen i ett bokat besöksrum eller på sitt eget kontorsrum. 

 

I linje med nyttjandekravet kommer materialet inte att användas till något annat 

än denna studie (codex.vr.se). Vi var noga med hur vi förvarade känsligt 

material och var noggranna med att det i så lång utsträckning som möjligt inte 

skulle gå att identifiera enskilda socialarbetare eller klienter i det vi valde att ta 

med. I vårt fall gällde det alltså att inte bara skydda de primära intervjusubjekten 

utan även de klienter som eventuellt skulle komma på tal 

(konfidentialitetskravet, codex.vr.se, Ryen 2011:419). För att skydda 

intervjusubjekten valde vi att använda fingerade namn i framställningen och vi 

såg också så långt det är möjligt till att det inte gick att härleda uttalanden till 

enskilda arbetsgrupper. Vid två tillfällen under intervjuerna blev vi avbrutna av 

att det knackade på dörren. Vi valde att helt bortse från det som sagts av den 

som sökte socialsekreteraren då denne inte informerats om studien och valt att 

delta. Dessa utsagor togs av etiska skäl heller inte med i de transkriberingar som 

gjorts. 
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Intresset för missbruk och missbruksbehandling kommer ur vår egen 

förförståelse. Vi har båda arbetslivserfarenhet från arbete med missbrukande 

vuxna. Carolina arbetar även i dagsläget med detta. Lisa arbetar i dagsläget inom 

socialtjänsten med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Detta är inget som vi 

har berört med våra intervjusubjekt då fokus ligger på deras bild av de 

missbrukande kvinnorna och inte vår. Vi ville inte heller att socialsekreterarna 

skulle känna sig färgade av detta och kanske låta bli att ta upp vissa aspekter. 

Exempelvis om frågor rörande organisation och personal inom socialtjänsten 

eller samarbete med aktörer inom missbruksvården. Anledningen till att vi ville 

studera fenomenet ur ett genusperspektiv kan komma av att vi båda tidigare har 

studerat genuskunskap/– vetenskap. Vi är medvetna att vår egen förförståelse 

har påverkat oss på så sätt att vi dels har ett stort intresse för dessa frågor men 

också har kunskap om organisationen och kring en del insatser. Hur vår 

förförståelse kom att påverka resultatet av studien diskuteras närmare i avsnittet 

kritisk reflektion.  

 

Som forskare har man stort ansvar för de processer som sätts igång. Detta är 

extra viktigt att ta hänsyn till när det gäller intervjuer med sårbara grupper 

såsom missbrukare och barn till exempel (Svensson & Ahrne 2011:31f). Det är 

också extra viktigt när det rör sig om djupintervjuer som handlar om känslor 

personliga reflektioner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:41) och etnografisk 

forskning där relationer mellan forskare och forskningssubjekt sträcker sig över 

längre tid (Ryen 2011:431). I detta fall rörde det sig om intervjuer med 

yrkesverksamma socialsekreterare om deras yrkesroll och deras förståelse av de 

klienter som de möter, därför är sannolikheten att intervjuerna på något sätt 

skulle skada intervjusubjekten mindre till exempel genom att väcka upp 

smärtsamma minnen. Vi har dock direkt efter att intervjun är avslutad frågat hur 

det blev och hur det kändes för socialsekreteraren att ha deltagit. Till vår glädje 

berättade flera av socialsekreterarna att de tyckte att det varit roligt och 

intressant att delta och att frågeställningarna som de fick ledde till att de fick 

tänka till lite extra vilket uppskattades. Då en del av socialsekreterarna är 

nyfikna på resultatet ska vi ge dem återkoppling på det vi gjort. Vi väljer dock 

att inte återkoppla förrän då hela studien är färdig för att de inte ska kunna 

påverka vår tolkning av det empiriska materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011:55). 
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Framställning 

Inledningsvis var vårt syfte bredare och större, men vi har efterhand snävat in 

detta. I första skedet hade vi med frågeställningar som rör huruvida 

socialarbetarnas val av insatser utgår från deras egna eller klienternas upplevelse 

av sina behov samt om socialsekreterarna förstår de missbrukande kvinnorna 

olika beroende på om beslut fattas på frivillig väg eller genom tvång. Den 

sistnämnda frågeställningen tog vi bort då vi inte ville hamna i en juridisk 

diskussion. Det är förståelsen av kvinnorna och deras problem som vi vill ha i 

fokus. Frågan om vems utgångspunkt som ligger till grund för beslut tog vi bort 

då den också ledde oss lite vid sidan av vårt egentliga syfte. Inledningsvis var 

moderskap en egen kategori såsom klass och genus men efter lite diskussioner 

valde vi istället att göra moderskapet till en egen frågeställning.  

 

När en studie sätts igång behöver man nästan alltid läsa på om vad som gjorts 

tidigare och vad den forskningen säger om det valda ämnet (Backman 2008:28f). 

Vi har sökt forskning utifrån vårt intresseområde och vårt syfte. Först läste vi på 

om missbruk och missbruksvård ur ett genusperspektiv för att senare försöka 

snäva in oss och hitta forskning om socialarbetares förståelse kopplat till sina 

klienter. Tidigare forskning kring socialarbetares förståelse av sina klienter ur ett 

genus och klassperspektiv när det gäller missbruk var inte lätt att hitta, och det 

är möjligt att detta faktiskt är en kunskapslucka inom vetenskapen. Vi har då fått 

utvidga vårt sökande till att omfatta även socialarbetare som handlägger ärenden 

som rör social barnavård och ekonomiskt bistånd. Den forskning som vi valt ut 

har vi snarast hittat utifrån ett så kallat snöbollsurval då en vetenskaplig artikel 

till exempel refererar till en annan som fångat vårt intresse. Vi har också använt 

en mängd olika sökord. Litteratursökningen har framförallt skett via Unisearch 

och ett urval av de viktigaste sökorden som använts återfinns i bilaga 3.  

 

För att göra utskrifter och utdrag från intervjuerna mer läsvänliga har språket till 

viss del anpassats till skriftspråk. Detta har också gjorts för att intervjusubjekten 

inte ska framstå som ‘dumma’ (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:56). 

Namnen som förekommer efter citat från intervjusubjekten är fingerade av 

etiska skäl. Forskningsprocessen har skett i tätt samarbete med varandra och 

även om vissa delar av texten skrivits var för sig har texterna noggrant gåtts 

igenom tillsammans. Alla intervjuer har också skett med oss båda närvarande, 

även om vi turats om att vara den ledande i intervjun. Anledningen till att vi valt 

att vara med båda två är för att vi vill undvika att något missas. Vi har 

transkriberat hälften av intervjuerna var och analysarbetet har skett tillsammans. 

 



36 
 

 
 

Analys/resultatredovisning  
Under intervjuerna med socialsekreterarna framkom en mängd olika perspektiv 

och resonemang kopplade till de missbrukande kvinnorna, sitt arbete med dem 

och sin yrkesroll. Nedan har vi valt ut ett antal teman knutna till vårt syfte. Hur 

socialsekreterarna förstår sin yrkesroll och sitt arbete hänger tätt samman med 

hur de upplever sina klienters behov och problematik. Därför har vi även ställt 

frågor om deras eget arbete och därför kommer även utvalda delar av detta att 

redovisas nedan. För frågeguide, se bilaga 2. Vi analyserade det empiriska 

materialet i relation till tidigare forskning och de teoretiska begrepp som vi valt 

ut. Begreppen habitus, kapital och doxa har vi hämtat ifrån Bourdieu (1989). 

När vi skriver om isärhållandets princip hänvisar vi till Hirdman (1988). När vi 

citerar ifrån de transkriberade texterna anpassar vi språket till skriftspråk för att 

underlätta för läsaren.  

 

De missbrukande kvinnorna  

Socialsekreterarna ger en väldigt bred bild av kvinnorna som kan sorteras under 

följande rubriker: Utsattheten, vanliga kvinnor eller utslagna damer, skammens 

sjukdom, moderskapet, missbrukande kvinna - stark eller svag?, biologisk 

sårbarhet eller samhällets oförmåga samt att vara kvinna är att inte vara man.  

 

Utsattheten 
En av de tydligaste faktorerna som socialsekreterarna tog upp i sin bild av de 

missbrukande kvinnorna var olika former av utsatthet. De berättar om utsatthet i 

både uppväxten och i den nutida livssituationen. De missbrukande kvinnornas 

barndom och uppväxt framställs som kantad av sexuella och fysiska övergrepp, 

missbruk i familjen och avsaknad av stabilitet och trygghet.  

 

“... många gånger en trasig uppväxt man har ingen trygg grund med sig, 

missbrukande föräldrar, övergrepp, misshandel, ja tidig utslagning så att 

man inte har någon stabilitet med sig... det är den bakgrunden många av 

dem har...” (Agneta) 

 

Denna bild överensstämmer med den bild som ges av Laanemets (2002:91) som 

studerat behandlingspersonals syn på sina kvinnliga klienter med 

missbruksproblematik. Klienterna i Laanemets studie framställs av 

behandlingspersonalen som att de i uppväxten varit utsatta för övergrepp och 

misshandel. Socialsekreterarna tecknar en bild av de kvinnliga missbrukarna 

som utsatta även i det pågående missbruket. Denna utsatthet är enligt 

socialsekreterarna av fysisk och sexuell art. Den fysiska utsattheten består 

främst av misshandel som enligt socialsekreterarna oftast begås av 
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missbrukande män. Många gånger lever den som slår i en parrelation med 

kvinnan.  

 

Socialsekreterarna beskriver att den sexuella utsattheten dels består av sexuella 

övergrepp, att missbrukande kvinnor blir ett lovligt byte för män, dels i att de 

använder sin kropp för att bekosta sitt drogberoende. Flera av socialsekreterarna 

tar upp att kvinnorna, om de inte har bostad säljer sin kropp för att få tak över 

huvudet. En av socialsekreterarna går så långt att hon menar att det som 

kännetecknar alla missbrukande kvinnor är att de på ett eller annat sätt använder 

sin kropp för att bekosta sitt leverne. Hon menar då att kvinnorna ingår 

relationer med män som de egentligen inte är speciellt kära i. Inom relationen 

förser mannen henne med droger i utbyte mot att hon ställer upp på sex. Detta 

menar socialsekreteraren är en slags indirekt prostitution.  

 

“det som man skulle säga kännetecknar alla tjejerna det är väl att de 

betalar med kroppen (...) även om de säger; nämen jag har aldrig betalat 

med min kropp, så har de många gånger gjort det indirekt för de har varit 

tillsammans med någon som ja, - då har vi sex här ett tag, även om man 

inte är jättekär så förser ju den med droger” (Ebba) 

 

Skeggs (1997) menar precis som Hirdman att maskulinitet i vårt samhälle ses 

som norm och som det högst värderade. Maskulinitet och feminitet kan ses som 

ett exempel på kulturellt kapital. Då de utsatta missbrukande kvinnor beskrivs 

som att har ett lågt ekonomiskt och social kapital kan vi förstå 

socialsekreterarnas bild av dessa som att de försöker förstärka sitt kulturella 

kapital, det vill säga genom att använda sin feminitet. Feminiteten används i 

detta exempel genom prostitution både indirekt och direkt.  

 

“du har alltid nåt att erbjuda och då hamnar många unga kvinnor väldigt 

snett (...) ja man blir en hora för att förtjäna sitt levebröd, och att ha tak 

över huvudet och de droger man behöver ” (Agneta) 

 

Citatet visar att socialsekreteraren anser att de missbrukande kvinnorna alltid har 

den form av kapital som den egna kroppen utgör och att detta kapital används 

medvetet för att få fördelar även om det samtidigt innebär att de blir än mer 

utsatta.  

 

Vi kan se att de även tar upp problem hos kvinnorna som vi skulle karaktärisera 

som en slags social utsatthet. En del av socialsekreterarna beskriver det som att 

de kvinnliga klienterna har ett mycket svagt socialt nätverk, medan andra 

snarare anser att de har ett större nätverk i jämförelse med männen i samma 

situation. En del i det sociala nätverket är relationen till ens partner. Dock 

problematiserar de yrkesverksamma att denna relation är påtagligt mer ojämlik i 
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missbrukares nära relationer än i övriga samhället. Kvinnan beskrivs som än mer 

underordnad mannen i ett förhållande präglat av missbruk gentemot relationer 

där missbruk inte förekommer.  

 

“Kvinnor som lever med män i missbruk tycker jag är problematiskt, 

många gånger tycker jag att det är ganska ojämlika relationer (...) att den 

andra partnern liksom bestämmer livsutrymmet så är det ju men det blir 

extra påtagligt när det finns missbruk inblandat” (Frida) 

 

En annan del i den sociala utsattheten är att kvinnorna inte har en mamma eller 

partner som tar hand om dem och ser till att viktiga delar i livet inte försvinner. 

De missbrukande männen beskrivs som att de blir “avborstade” av antingen en 

icke missbrukande flickvän/fru eller av sin mamma. I kvinnornas fall menar en 

av socialsekreterarna att mammornas relation till sin missbrukande dotter blir för 

nära och smärtsam och att de därför inte vårdar sin dotter på samma sätt. På så 

sätt skildras de missbrukande kvinnorna som mer utsatta socialt. En 

socialsekreterare skildrar männens situation: 

 

“...och så har de oftast haft mammor eller flickvänner, kvinnor som har 

tagit hand om alltså borstat av dem (skratt) lite då och då och hjälpt dem 

så...” (Disa)  

 

På frågan om detta även gäller kvinnorna berättar socialsekreteraren vidare: 

 

“Nä inte lika ofta alls, mammorna är oftast väldigt oroliga för sina 

döttrar (...) och visst försöker de säkert men det är inte på samma sätt, det 

kommer för nära tror jag (...) och det är sällan som män borstar av sina 

kvinnor” (Disa) 

 
Vanliga kvinnor eller utslagna damer? 
Bilden av sexuellt, fysiskt och socialt utsatta kvinnor får sin motbild i 

socialsekreterarnas berättelser om alla de ‘vanliga kvinnor’ med 

missbruksproblem som de möter. De kvinnor som skildras som utsatta befinner 

sig i en annan klassposition än de ‘vanliga kvinnorna’, då de ofta inte är så högt 

utbildade och lever på försörjningsstöd. De ‘vanliga kvinnorna’ å andra sidan 

ses inte som utsatta på samma sätt. De framställs istället som en kvinna som har 

jobb, körkort och ett socialt nätverk kvar. De högutbildade förväntas kunna se 

sin problematik ur fler perspektiv än klienter med lägre utbildning enligt en 

socialsekreterare. Vi kan se en tydlig skillnad här ur ett klassperspektiv. De 

‘vanliga kvinnorna’ har kvar mer av det sociala, ekonomiska och kulturella 

kapitalet i socialsekreterarnas ögon medan de kvinnor som ses som mer utsatta 

har förlorat mycket av detta, ibland som en konsekvens av missbruket.  
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“det är påtagligt de sista åren att det är ju liksom sådana här vanliga 

kvinnor då som har jobb och familj och allt det där fortfarande, så detta 

är ju som sagt ett demokratiskt problem som finns i alla grupper där det 

dricks alkohol och sen har vi ju klart den varianten som utslagna damer 

(...) som sitter utanför systemet med a-lagsgänget” (Carola) 

 

Det som socialsekreterarna ser som vanliga kvinnor torde vara de kvinnor som 

står närmast deras egen verklighet. Sannolikt kan de relatera till dessa kvinnor 

då de delar habitus. Vikten av att ha körkort, jobb och fungerande relationer med 

sin familj är något som ses vanligt av socialsekreterarna. Vi förstår detta som att 

körkort, jobb och familj är kännetecknande för deras gemensamma habitus.  

 

En del socialsekreterare beskriver att de möter klienter från en högre 

klassposition än vad både de själva och de så kallade vanliga kvinnorna är. 

Dessa beskrivs som högutbildade med bättre ekonomi och med ett än mer dolt 

missbruk. En socialsekreterare menar att dessa klienter använder sin livsstil att 

gömma sig bakom för att omgivningen inte ska uppmärksamma 

missbruksproblematiken. Hon berättade att klienterna med högre klassposition 

hade en livsstil som präglades av representation, fina middagar och mycket 

alkohol. Dessa klienters habitus ses som främmande och annorlunda av 

socialsekreterarna, då det innehåller andra attribut och praktiker. Människors 

olikheter kan fungera som tecken som signalerar en positiv eller negativ 

särskillnad mellan människor eller sociala grupper, detta sker oftast omedvetet 

(Bourdieu 1989:20). Det ifrågasätts också om det verkligen är rimligt att 

skattepengar används för att bekosta en ‘miljonärs’ missbruksbehandling när 

personen skulle kunna betala själv. Då dessa klienter är undantag och har ett 

annat habitus än vad socialsekreterarna är vana vid ifrågasätts även missbrukets 

omfattning. “... hur stora problem kan man egentligen ha om man har ett alltså, 

om man fixar att leda sitt företag och man är jätteengagerad i det ena eller 

andra...” (Frida)  

 

Sammanfattningsvis menar socialsekreterarna att de träffar klienter från alla 

samhällsklasser. Någon menar att det är vanligast med personer från 

medelskiktet, medan en annan säger att de flesta missbrukare befinner sig i den 

lägsta klassen. När det gäller skillnaden på alkohol och narkotika menade en 

socialsekreterare att det är vanligare med narkotika i lägre klasser men att det 

börjar krypa uppåt i samhällsklasserna. Det hon ser som en orsak till det här är 

att människor tar narkotika för att kunna arbeta eller studera mer intensivt under 

en längre tid.  
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Skammens sjukdom  
Missbruk är inte förenligt med bilden av hur en kvinna ska vara. Forskning visar 

också att skamkänslor är vanligare hos missbrukande kvinnor jämfört med 

missbrukande män (Jakobsson, 2008:199, SOU 2006:65, Trulsson 2000). Med 

tanke på detta valde vi att prata med socialsekreterarna om just detta med skam. 

Alla socialsekreterare vi intervjuade menade att skam är något som är 

kännetecknande för de missbrukande kvinnor som de kommer i kontakt med. I 

intervjuerna framställs dock de missbrukande ‘vanliga kvinnorna’ som att de i 

betydligt högre utsträckning har problem med skamkänslor jämfört med de som 

beskrivs som ‘utsatta’. Detta kan förstås utifrån att de har ‘mer att förlora’ då de 

uppnått en högre klassposition i samhället. Ofta handlar det också om att 

missbruket är dolt och något som hålls hemligt för omgivningen utanför den 

närmaste familjen. Ibland försöker kvinnorna även hemlighålla missbruket för 

familjemedlemmarna, berättar socialsekreterarna även om det kanske inte lyckas 

så bra.  

 

Hur mycket skam en kvinna enligt socialsekreterarna känner varierar även med 

andra faktorer. Ålder och huruvida kvinnan har barn är två sådana faktorer. 80-

och 90-talister ses inte som lika fasta i stereotypa könsroller och beskrivs som 

mindre skamfyllda. Äldre kvinnor skildras som mer skamfyllda än yngre och 

kvinnor som är mödrar beskrivs som mer skamfyllda än de som inte har barn. I 

skammen hos mödrar ligger även en rädsla för att förlora vårdnaden om barnen, 

menar de flesta socialsekreterare. Orsaken till mödrarnas skamkänslor beskrivs 

som konsekvens av gamla könsroller där kvinnan har som uppgift att ta hand om 

hem och familj. När de missbrukande kvinnorna misslyckas med att leva upp till 

bilden av ‘den goda modern’ upplever de känslor av skuld och skam.  

 

“en kvinna ska ta ansvar för sina barn, om man inte gör det som man så 

är det inte så uppseendeväckande eller så där, men gör man inte det som 

kvinna det är... fruktansvärt på nåt sätt då är man en ganska hemsk 

kvinna” (Hedvig)  

 

De yrkesverksamma berättar att denna skam även fungerar som ett hinder för 

kvinnorna att söka vård, därför har många av kvinnorna ett väldigt långtgående 

missbruk innan de tillslut tar kontakt med socialtjänsten. Att skammen är en 

hindrande faktor för missbrukande kvinnors hjälpsökande tas även upp av 

Jakobsson et. al (2008:199). En av socialsekreterarna berättar dock precis 

tvärtom: 

 

“Kvinnor har lättare att ändå erkänna att de har en problematik och de 

vill ha hjälp, de har den styrkan att kunna säga; jag har problem hjälp 

mig (...) en kvinna ber om hjälp mycket fortare än vad en man gör”. 

(Agneta)  
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Moderskapet 
I samhället har mödrar alltid getts ett särskilt socialt värde. Därmed kan 

moderskapet sägas stå för ett högt kulturellt kapital, något som påverkar 

kvinnors sociala position i samhället (Trulsson 1998:14). Att dricka alkohol eller 

använda narkotika under graviditet eller som mamma är inte förenligt med 

bilden av ‘den goda modern’ vilket utgör ett socialt stigma för kvinnorna som 

bryter mot denna norm (Virokannas 2011:330). En av socialsekreterarna i 

studien menar att det är känsligt att prata om barnen med både de missbrukande 

kvinnorna och männen. Frågan är om det är möjligt att vara en bra mamma när 

man missbrukar alkohol eller narkotika? Vi ställde frågan till socialsekreterarna 

som gav skilda svar.  

 

Å ena sidan menar socialsekreterarna att barnen inte mår bra av att vistas i ett 

hem präglat av hemlighållande och missbruk. En socialsekreterare menar att 

manipulerandet och hemlighetshållandet är faktorer som kännetecknar en 

dysfunktionell familj. Om moderns missbruk skulle avslöjas skulle det kulturella 

kapitalet som hon fått genom moderskapet sjunka, vilket kan bidra till 

förståelsen av att en del väljer att försöka hålla missbruket hemligt. Hon 

förväntar sig nämligen en ganska hård dom från omvärlden. Det är väldigt 

typiskt för just missbrukande kvinnor att tro att barnen inte vet om missbruket, 

menar en socialsekreterare. I Virokannas (2011:333) studie framkommer att det 

ses som ett misslyckande för en mamma om hon inte förmår att vara en bra 

moder på grund av sitt missbruk, vilket ytterligare kan förstärka förståelsen av 

att kvinnor håller sin situation dold för omvärlden.  

 

Två socialsekreterare poängterar att även om man inte använder alkohol eller 

narkotika framför barnen så påverkar detta en moders energi, närvaro och 

tålamod. Alla intervjuade socialsekreterare är överens om att det inte är bra för 

barnen att mamman använder alkohol eller narkotika, men hur pass skadligt det 

är i deras ögon varierar. Svaren skiftar från att missbruket ger konsekvenser för 

barnet till att det överhuvudtaget inte går ihop:  

 

“jag tror bara att man ska försöka jobba mycket i familjerna, inte kanske 

plocka bort barnen om det inte är förskräckligt. Men om det finns ändå en 

viss stabilitet eller om det finns ett bra nätverk runt så tycker jag nog att 

man ska jobba mer för att hjälpa dem i hemmet” (Ebba) 

 

“...ett aktivt missbruk och ett barn hör inte ihop, så är det” (Belinda) 

 

Å andra sidan målas bilden upp av en väldigt kärleksfull moder, som till viss del 

många gånger kan sköta de praktiskt bitarna och hanterar sitt missbruk ‘snyggt’. 
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Flera socialsekreterare poängterar att man som mamma fortfarande är väldigt 

viktig för sina barn även om man inte kan bo tillsammans med dem på grund av 

ett aktivt missbruk. “Man kan vara en bra mamma på distans...” (Agneta) 

uttrycker flera socialsekreterare. Den starka betoningen på mammans betydelse 

för sitt barn och barnens behov av att ha en mamma återfinns även i Scourfields 

(2000:78) tre övertygelser om moderskapet.  

 

Socialsekreterarna beskriver barnen som av olika värde för moderns förmåga att 

bli nykter. Många gånger är barnen en källa till motivation att genomföra 

behandling och att förändra sitt liv. Samtidigt framställs barnen som 

ångestladdad faktor som ökar skammen och därigenom ett stegrande missbruk, 

speciellt om barnen har omhändertagits. Trulsson (1998) framhåller 

moderskapet som något betydelsefullt för processen att komma ur sitt missbruk. 

Denna tvetydighet, att barnen kan ses som både en hindrande och motiverande 

faktor till att söka och ta emot hjälp bekräftas av flera studier. I Trulssons 

(1998:226, 234, 238) studie framkommer att framför allt de som blivit mamma 

för första gången kan se barnen som en räddning ifrån missbruket. Nilsen et al 

(2008:772) menar att det nya sammanhanget som det innebär att vara gravid 

eller föda barn kan ses som ett gyllene tillfälle att bryta sina vanor och ändra 

livsstil. Detta kan också förstås genom Bourdieus teoretiska perspektiv. Då det 

kulturella kapitalet ökat i och med moderskapet kan kvinnan försöka göra 

förändringar inom sitt habitus då hon identifierar sig med en ny grupp 

människor där andra värderingar och livsstilar ses som rådande.  
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Missbrukande kvinna - stark eller svag  
Gemensamt för alla socialsekreterare är att de beskriver att de missbrukande 

kvinnorna lider av olika psykiska problem. Exempel på psykiska problem som 

tas upp i intervjuerna är ätstörningar, ångestproblematik, självdestruktivitet och 

en ‘känslomässig trasighet’. Synen på de psykiska problemens koppling till 

missbruket varierar. En del förstår missbruket med att kvinnornas 

‘grundproblem’ egentligen är av psykisk art;  

 

“... oftast ligger en ätstörningsproblematik i botten, det kanske ligger en 

ångestproblematik i botten, det kanske ligger en övergreppssituation i 

botten och sen blir det ett extremt destruktivt missbruk” (Belinda) 

 

Detta överensstämmer med Fahlkes bild att missbruket för kvinnor är sekundärt 

och att det primära utgörs av psykisk problematik. Hon menar också att det är 

det motsatta för männen, att missbruket i sig framkallar psykisk ohälsa (Fahlke 

1997:121). Några socialsekreterare menar att kvinnorna far mycket mer illa 

psykiskt av missbruket än män;  

 

“att de slår på sig själva mycket mer och de tycker att de är dåliga och 

simpla och hemska och särskilt när de nyktrar till så... vill de knappt veta 

av och vågar inte titta sig själva i spegeln” (Disa)  

 

Detta med kvinnornas psykiska problem kan också ses ur ytterligare en 

synvinkel; att missbruket omformuleras till att gälla psykisk ohälsa. Kvinnorna 

väljer då att kontakta psykiatrin istället för socialtjänsten. Detta görs för att 

kvinnan anser det vara mindre skamligt att ha psykiska problem jämfört med 

missbruksproblem, menar en socialsekreterare. Utifrån Hirdmans (1988) teori 

om genussystemet kan detta ses som en del av isärhållandet, att psykiatrin är en 

plats som kvinnor lättare kan förknippas med jämfört med missbruksvården som 

då skulle vara mer av en ‘manlig’ plats.  

 

“jag tror att män med missbruksproblem oftare kommer hit medan 

kvinnor kommer till psykiatrin (...) det verkar ialla fall att det är mer 

skamligt för kvinnor att ha ett missbruk... det är enklare att säga att jag 

mår psykiskt dåligt, jag har psykiskt ohälsa eller är deprimerad” 

(Hedvig) 

 

En socialsekreterare beskrev det som att kvinnorna använder alkohol eller 

droger som ett sätt att fly en smärtsam tillvaro, att ‘stoppa huvudet i sanden’, 

vilket försvårar ett tillnyktrande då kvinnorna försöker berusa sig som ett sätt att 

undvika att se sig själva i spegeln. Detta är tätt knutet till kvinnornas självbild 

som beskrivs som dålig. En socialsekreterare uttrycker att det finns en 
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ambivalens i kvinnornas tro på sig själva och att dem är värda och kapabla till 

ett liv i nykterhet.  

 

“många av dem får den här; men jag förtjänar inte bättre, och då drar 

man sig undan lite grann när det börjar gå bra och så den här otäcka 

känslan av att det här är någonting jag inte känner igen, det är bäst att 

jag liksom håller mig till det som är tryggt för det är den identiteten jag 

har och jag förtjänar inte bättre” (Agneta) 

 

Detta uttalande skulle kunna tolkas som att socialsekreteraren ser en rädsla hos 

kvinnorna att förändra sin identitet och därigenom sitt habitus och sitt kapital. I 

det sociala sammanhang som kvinnorna befinner sig i råder vissa föreställningar 

och värderingar om vad som är rätt, bra och vad som är kännetecknande för 

egna gruppen (så kallat habitus). Om en kvinna ska bryta sig loss ur detta kan 

det innebära att hon också får förändra sitt synsätt kopplat till den egna sociala 

gruppen.  

 

Socialsekreterarna målar upp en bild av den missbrukande kvinnan som både 

stark och svag, både offer och aktör i sitt liv. De styrkor som framkom i 

intervjuerna var att kvinnorna hade en envishet och ett driv att vilja förändra sitt 

liv. En del kvinnor beskrevs som beundransvärda i sin styrka och många av 

hennes resurser har hon lärt sig den hårda vägen. Dessa styrkor kan ses som ett 

exempel på olika former av kapital. Att kvinnorna dessutom av en del 

socialsekreterare beskrivs som att de i jämfört med männen har ett större socialt 

nätverk innebär ett större socialt kapital. “Ja det har dem, envishet och 

streetsmart, fix och tricks alltså, och det har de nog lärt sig den hårda vägen” 

(Belinda) Att socialsekreteraren förstår detta beteende som en resurs ser vi som 

intressant då det troligen inte är ett beteende som är lönande i ett drogfritt socialt 

sammanhang. När vi tänker på detta med ‘streetsmart’ kan vi koppla detta till 

kvinnornas habitus. Att vara streetsmart innebär att kunna bete sig i enlighet 

gatans koder och vilket beteende som underlättar att komma dit man vill. Detta 

beteende passar in i den livsstil och i den sociala grupp som de lever i, vilket kan 

förstås med begreppet habitus. Detta kan ses som ett kulturellt kapital som är 

högt värderat i den egna sociala gruppen men som inte skulle fungera som 

sådant i andra sociala sammanhang.  

 

På frågan om vad socialsekreterarna kunde se som problematiskt hos de kvinnor 

som de möter i sitt arbete fick vi många och långa svar. Svaren om vad som sågs 

som problematiskt var alltså betydligt mer utförliga än svaren på frågan om 

vilka resurser socialsekreterarna kunde se hos sina kvinnliga klienter med 

missbruksproblem. Förutom de svårigheter och problem som vi redan tagit upp 

(olika former av utsatthet, extra mycket skamkänslor och psykiska problem) 

framkommer även att kvinnorna skulle vara mer oärliga, svårare att komma inpå 
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livet och att det skulle ta längre tid att arbeta upp en relation med dem. Detta 

förklarades med att en kvinna har större integritet än en man och inte får visa sig 

svag utåt. Traditionellt i den manliga könsrollen förekommer ofta just detta att 

män ska vara de starka som inte får visa känslor och att kvinnor är det svagare 

eller sämre könet (Hirdman 2001:33) därför tycker vi att denna utsaga är 

intressant. Gällande kvinnornas problem jämfördes de ofta med de 

missbrukande männens motsvarande situation. Mer utförligt diskuteras detta 

under rubriken att vara kvinna är att inte vara man.  

 

Biologisk sårbarhet eller samhällets oförmåga 
I samtalen med socialsekreterarna framkom olika sätt att förstå missbruket hos 

kvinnorna. Dessa har vi kunnat dela in i fyra olika kategorier: Samhällets 

oförmåga, livsstilsförklaringar, biologiska faktorer och utsatthet. Den första 

kategorin som vi kunde se framkom väldigt tydligt var olika faktorer på 

makronivå som bidragit till kvinnornas missbruk. Ungefär hälften av 

socialsekreterarna pratade om samhällets brister som kunde innebära till 

exempel en hög arbetslöshet, en svår bostadsmarknad och en neddragning av 

samhällets resurser gällande skola och sjukvård.  

 

“... utslagningen i unga år är stor nu och jag tror det hänger mycket på 

att det inte finns liksom ingen fast.. ingenting att komma till när skolan är 

slut, du går till arbetslöshet (...) samhället kan inte erbjuda det du 

behöver...” (Agneta) 

 

Den andra kategorin av förståelse kopplas snarare till en förskjutning av 

kvinnors livsstil och värderingar.  

Förändringarna av livsstilen beskrivs i termer av ett mer kontinentalt drickande, 

after work, att man idag dricker vin vid tillfällen när man tidigare skulle ha 

druckit kaffe. Då kvinnor enligt socialsekreterarna väljer att dricka vin, nämner 

de ‘bag-in-box’-vinet som en faktor som ökat kvinnors drickande och därmed i 

vissa fall lett till missbruk. En annan faktor som tas upp i samband med kvinnors 

missbruk är att tabun kring kvinnors drickande har minskat.  

 

“...dels har det blivit att vi har övergått till någon kontinental livsstil i 

Sverige som ju har varit ganska skyddat med uteserveringar och ...alltså 

man dricker inte...det har varit mycket tabun tidigare och det här börjar 

ju släppa, det är helt okej man köper sin bag-in-box...” (Inger) 

 

Vad som anses vara ett acceptabelt beteende för kvinnor förändras över tid. 

Enligt Bourdieu så skiljer sig detta även för olika grupper av människor genom 

att de har olika habitus. Helmersson Bergmark (2005:29) menar att “de 

moraliska normsystem som tidigare bidrog till att hålla alkoholkonsumtionen 
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nere, främst bland kvinnor, har försvagats”. Det anses alltså inte vara lika stort 

tabu att dricka alkohol som kvinna i dagens samhälle. Detta kan vi förstå genom 

Hirdmans teori där hon betonar att innehållet i vad vi skulle kalla för könsroller 

varierar, det som är konstant är åtskillnaden för vilka egenskaper och sysslor 

som anses acceptabla för en man jämfört med en kvinna (Hirdman 1988:52). Så 

även om det inte ses som lika tabu att dricka alkohol för en kvinna idag så 

betyder inte det att hon kan dricka likadant som en man utan reaktioner från 

omgivningen.  

 

Den tredje kategorin av förståelseingångar som socialsekreterarna tar upp 

handlar om biologiska faktorer såsom att alkoholmissbruk har en genetiskt 

ärftlig komponent, att kvinnor utvecklar beroende snabbare och tar mer fysisk 

skada på grund av en annan kroppskonstruktion än män. Forskning har också 

kommit fram till att könsskillnader i biologiska faktorer förekommer när det 

gäller människors påverkan av alkohol. Eftersom kvinnor har lägre kroppsvikt 

och vattenhalt fördelas alkoholen i mindre volym kroppsvätska, vilket gör att 

kvinnor generellt blir mer påverkade än män av samma mängd alkohol (Fahlke 

1997:102). Dessutom nämns ett ökande antal individer med olika typer av 

neuropsykiatriska diagnoser, något som skulle ha en påverkan på missbruket. 

När det gäller synen på alkohol och narkotika kopplat till dess biokemiska effekt 

på kroppen går åsikterna isär hos socialsekreterarna. Edman (2012:36f) har i sin 

forskning kunnat konstatera att det finns en doxa om narkotikamissbruket som 

säger att 1) narkotikabruket är ett problem, 2) narkotikamissbrukaren är ett offer, 

3) narkotikamissbrukaren ska vårdas. Det är olika hur tydligt denna bild 

framträder hos våra intervjusubjekt. En del socialsekreterare menar tvärtom att 

alkoholen är betydligt värre än narkotikan som problem, bland annat på grund 

av att den är mer lättåtkomlig. En socialsekreterare menar dock att:  

 

“narkotika är ju... i mina ögon ett missbruk från första gången du tar det,           

för de flesta fastnar (...) de flesta är fast redan då, om det så är att det rör 

sig om lite hasch eller marijuana” (Agneta)  

 

I motsats till den här socialsekreterarens bild av narkotikan menade en 

yrkesverksam att det finns de som kan använda narkotika under en livsfas, 

exempelvis under studietiden, för att kunna prestera och fokusera bättre, och 

sedan aldrig mer använda det. Skillnaden är tydlig, då studenten inte ses som 

kemiskt styrd av drogen och inte heller som ett offer som behöver vårdas. 

Resonemangen kring biologiska faktorer var dock inte så dominerande i 

samtalen med socialsekreterarna, utan de oftast förekommande 

förståelseingångar tillhör istället den fjärde kategorin. Den fjärde kategorin har 

vi redan tagit upp i analysen, den berör olika former av utsatthet kopplade till 

uppväxtvillkor och erfarenheter av övergrepp.  
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Att vara kvinna är att inte vara man  
När socialsekreterarna i intervjuerna berättar om sin förståelse av de 

missbrukande kvinnorna kontrasteras dessa ofta med deras bild av missbrukande 

män. Detta är ett tecken på det som Hirdman (2001:65) beskriver som 

isärhållandets princip. Det innebär att könen ses som olika och att de förknippas 

med olika kännetecken. Dessa kännetecken som särskiljer könen är enligt 

Hirdman en uppdelning i olika egenskaper, sysslor och geografiska platser 

(1988:52). När de missbrukande kvinnorna skildras som människor med 

psykiska problem, menar en del av våra intervjusubjekt att männen kommit in i 

missbruk på grund av att de “hamnat i gäng”. Psykiska problem hos männen 

nämns endast undantagsvis och då som en konsekvens av missbruket, inte som 

en faktor som orsakat det, vilket ofta verkar vara fallet med de kvinnliga 

missbrukarna enligt socialsekreterarna. Kvinnors utsatthet jämförs också med 

männens: 

 

“En kvinna kommer ju många gånger och har blivit misshandlad eller 

farit väldigt illa så och då bestämmer hon sig för att “jag behöver hjälp” 

männen har inte riktigt den problematiken då blir inte utsatta på samma 

sätt där” (Agneta)  

 

Socialsekreterarna tecknar en bild av relativt traditionella könsroller där kvinnan 

ofta är de som tar hand om hem och familj. Hemmet har traditionellt varit en 

plats som kvinnan förknippas med och förväntas ta hand om, medan mannens 

sfär har varit ute på arbetsplatsen. Detta är något som män och kvinnor lär sig 

och socialiseras in i (Hirdman 1988:53). En av socialsekreterarna beskriver det 

som att den missbrukande kvinnan ofta har varit en väldigt ‘duktig flicka’.  

 

“ganska många kvinnor har växt upp i en familj där pappan har druckit 

exempelvis och man har varit den där duktiga storasystern eller ja 

duktiga systern helt enkelt i syskonskaran, tagit hand om väldigt mycket 

(...) och att man då fortsatt att vara väldigt duktig i vuxen ålder ofta gift 

sig eller haft en relation med någon som haft ett eget beroende...” 

(Carola) 

 

En annan socialsekreterare menade att det var viktigt att framförallt unga män 

fick möjlighet att finna sin manliga identitet genom arbete, helst ett arbete som 

traditionellt förknippas med manlighet.“ Det är jätteviktigt ah viktigt... för män, 

för unga killar att få liksom en manlig identitet, någonstans på nåt bygge eller 

på nån... nåt sånt.” (Disa) En del socialsekreterare berättar om sina egna 

fördomar och föreställningar om hur kvinnor ska vara och också om hur de får 

arbeta med sig själva för att inte vara fördömande gentemot sin klient. Bland 

annat använder de kollegor och handledning som redskap.  
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“det är ju faktiskt såhär att jag har massa fördomar själv...och det kan 

jag känna att det där på nåt gentemot kvinnor...att det är mycket, alltså 

det är lätt att man tycker att de ska ta mer ansvar på något sätt (...) men 

hjälp hur kan de göra så här mot sina barn” (Hedvig) 

 

“återigen är det ju det här kvinna och man...hur en kvinna ska vara, hur 

en man ska vara, och en kvinna som inte tar hand om sina barn och som 

dricker istället eller använder narkotika, går på gatan (...) det är ingen 

kvinna man tittar särskilt väl på (...) man tänker väl vad gör man inte för 

sina barn liksom (...) det kan man tänka själv förresten” (Disa) 

 
Att arbeta med missbrukande kvinnor  

I intervjuerna med socialsekreterarna framkom olika sätt att se på sitt arbete 

kopplat till den valda klientgruppen. Anledningen till att vi tar upp hur 

socialsekreterarna ser på sitt eget arbete och sin roll i förhållande till klienten är 

att vi menar att det säger någonting om deras syn på sina klienter. Ser de 

klienten som en aktör i sitt liv som själv kan ta ansvar och beslut eller ser de 

klienten som någon vars ansvarsförmåga är alltför låg för att de själva ska kunna 

styra sitt liv? Nedan följer en analys av deras olika perspektiv.  

 

Hjälpare, motivatör, mamma eller myndighetsperson?  
I samtalen med socialsekreterarna framkommer en mängd aspekter av hur de ser 

på sin yrkesroll. När vi analyserat detta har vi kunnat kategorisera in svaren 

under fyra stora paraplybegrepp. Flera av socialsekreterarna berättar om sin roll 

på ett sätt som vi kan tolka som väldigt skiftande. Till exempel förekommer att 

de presenterar sig som både hjälpare och myndighetsperson.  

 

Det första som vi såg framkom under intervjuerna var olika sätt att se sig själva 

som hjälpare i förhållande till klienten. Mer än hälften av socialsekreterarna 

uttryckte att en stor del av deras jobb handlade om att hjälpa och stötta 

människor till förändring och ett bättre liv. En socialsekreterare uttryckte även 

att hennes roll var att se varje unika person som kom dit, att lyssna på dem, möta 

dem och visa dem respekt. Att se sig själv som en hjälpare är både att se klienten 

som en aktör men också någon som inte klarar sig själv och som behöver hjälp 

på traven för att kunna fortsätta framåt till ett bra självständigt liv.  

 

En annan roll som socialsekreterarna uttrycker att de har är rollen som 

motivatör. Ungefär hälften av socialsekreterarna pratar om sitt eget arbete som 

att det handlar om att motivera och inspirera klienten till att fatta nya beslut. Att 

arbeta motiverande kan vi se som ett sätt att lägga ansvaret för beslutsfattande 

och livsstilsval på klienten, som då ses som mer av en aktör i sitt liv. Följande 
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socialsekreterare ser på sig själv som både hjälpare och motivatör gentemot 

klienten.  

 

“Jag ser nog att min roll är att försöka stötta och hjälpa (...) vi är ingen 

myndighetsutövning utan man är här av egen fri vilja och att försöka 

stötta det att försöka motivera att faktiskt fortsätta vilja förändra sitt 

liv...” (Gun) 

 

Kategorin mamma var inte så stor, men inte desto mindre intressant. Här 

kommer en tydlig åldersaspekt in då det ofta rör sig om yngre klienter som 

socialsekreterarna ser sig som mammor till. En av socialsekreterarna nämner till 

och med sig själv som mormor i förhållande till unga killar.  

 

“sen kan jag tycka att de här yngre små skitungarna, för att använda ren 

svenska, killarna som kommer som kan vara lite tuffa och spela coola, det 

är en rätt kul målgrupp, just det här att kunna bli lite mamma och så här 

‘jamen lilla gubben hallå’ (Agneta) 

 

“det är ju likadant de här yngre, då blir jag ju mer en mamma, jag säger 

‘alla mina barn’ brukar jag säga, jag tar med mig alla mina barn och 

kommer” (Hedvig)  

 

Att se sig som mamma till klienterna kan vi förstå som ett sätt att betona arbetets 

omvårdande och fostrande karaktär, att de yrkesverksamma verkligen bryr sig 

och känner för sina klienter, dock är det också ett sätt att förminska klienter som 

är myndiga att ta ansvar för sitt egna liv.  

 

Ungefär hälften av socialsekreterarna talade om sig själva som en 

myndighetsperson och om sitt uppdrag att utreda och bedöma rätten till bistånd. 

Vissa ser myndighetsrollen som ett nödvändigt ont och beskriver att de kan vara 

väldigt formella när så behövs, andra menar att detta är en naturlig och viktig del 

av arbetet. Att inneha rollen som socialsekreterare innebär en legitim makt som 

kan ses som ett socialt och kulturellt kapital. Det sociala kapitalet utgörs av det 

nätverk man som socialarbetare ingår i, där samarbetet med andra aktörer är en 

del. Det kulturella kapitalet består i kunskaper och utbildning. Sammantaget 

bildar detta ett symboliskt kapital då det kulturella och sociala kapitalet erkänts 

och bekräftat av samhället.  

 

Dessa fyra olika förhållningssätt gentemot klienten påverkar vilken hjälp som de 

får. Studier har visat att socialsekreterares egna syn och förhållningssätt varierar 

starkt (SOU 2006:65 sid. 13) och det är därför av stor betydelse vem du som 

klient möter när du söker hjälp. Dock påpekar flera socialsekreterare att de 
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försöker känna in vilken typ av förhållningssätt som är fruktbart gentemot den 

enskilda klienten och att de anpassar sitt bemötande efter detta.  

 

Forskning av Kullberg och Fäldt (2008) har visat att socialsekreterarens kön har 

betydelse för deras bedömning av klientens behov. Eftersom vi endast intervjuat 

kvinnor kan vi inte dra några slutsatser av detta. Det vi ser är att 

socialsekreterarna själva problematiserar sin ålder, och det faktum att de själva 

är mödrar som någonting som påverkar relationen till klienten. En 

socialsekreterare säger att hon måste tänka extra på att inte döma klienter som är 

mammor hårdare då det väcker känslor i henne gentemot sina egna barn. På 

frågan om vilka klienter som hon har svårast att arbeta med svarar hon kvinnor 

och fortsätter; 

 

“jag tror det mycket kommer ifrån att jag själv är kvinna och mamma, att 

det är svårare att möta dem just i det här, att nånstans hur otäckt det än 

låter, att inte bli fördömande (...) det kommer för nära ens egen verklighet 

så” (Agneta) 

 

“jag tror att jag har den fördelen att jag är inte så ung (...) det tror jag 

har en stor fördel här av, just häruppe om man tittar på alkoholisterna, 

som kommer i min ålder, eller ja yngre, då blir jag inte så, ja det blir nog 

inte så hotfullt som om det skulle vara en ung tjej som inte har vetat 

någonting för många säger ‘vad vet hon om livet hon som är så ung’” 

(Disa) 

 

Vilka behov man som socialarbetare anser att en klient har påverkas av klientens 

kön och ens egna normativa föreställningar om vad som är ett gott 

behandlingsarbete (Hilte 2005:45). Detta kan vi se då en del av 

socialsekreterarna bland annat uttrycker att de lägger ett annorlunda fokus i 

samtalet beroende om det är en man eller en kvinna som de möter. Är det en 

kvinna fokuserar de extra mycket på utsatthet, skam och det eventuella 

moderskapet.  

 

Könssegregerad behandling på gott och ont 
Då de intervjuade socialsekreterarna arbetar med att fatta beslut om insatser för 

att komma tillrätta med missbruket, tyckte vi det var intressant att ta del av hur 

de tänker kring val av olika insatser. I alla intervjuer togs detta med 

behandlingshem för enbart kvinnor upp och problematiserades. En majoritet av 

socialsekreterarna ansåg att det kunde vara bra för kvinnor med 

missbruksproblem att placeras på ett behandlingshem för enbart kvinnor. Detta 

sågs dock inte som oproblematiskt.  
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En anledning som tas upp till varför det skulle vara bra med enkönad behandling 

för kvinnorna är att de ska ha utsatts för så mycket kränkningar och övergrepp 

av män att de skulle behöva skyddas från männen på behandling för att ‘hela’. 

En fördel med behandling för enbart kvinnor är att de ofta innehåller delar som 

handlar om föräldraskapet, barnen och att få hantera tidigare trauman som 

kvinnan utsatts för. En socialsekreterare menar att könssegregerad behandling är 

bra för att det inte blir de här ‘spelen mellan könen’. En ytterligare aspekt av 

detta med könssegregerad behandling är att kvinnorna ibland ses som beroende 

av männen för att få tag på droger. En könssegregerad behandling kan också ses 

som en skola i att socialiseras in i ‘att vara kvinna’. “många kanske inte har 

varit alltså kvinnor så man vet inte riktigt vad kvinnlighet är och moderskap och 

så, liksom att man behöver stöd och hjälp i det...” (Gun). En socialsekreterare 

anser att det kan finnas problem med behandlingshem för enbart kvinnor.  

 

“det finns ju speciellt kvinnliga behandling det är väl både och med det 

där alltså det finns ju de som inte gillar det (...) jag kan tycka att det blir 

lite väl kvinnligt ibland (...) alltså vi lever i en värld där 50% av 

befolkningen är män och resten är kvinnor eh man kan liksom inte 

fokusera på det här kvinnliga hela tiden jag tycker de gör det lite för 

mycket” (Carola) 

 

En av grundteserna i Hirdmans teori om genussystemet är, förutom 

isärhållandet, också att det som ses som tillhörande ‘kvinnan’ ses som sämre. 

Det som kopplas till ‘mannen’ är det som ses som normalt och högre värderat 

(Hirdman 1988:51). Uttalandet om att det blir “lite väl kvinnligt”passar väl in i 

Hirdmans teori om genussystemet då det är underförstått att detta kvinnliga är 

något sämre.  

 

Forskning visar att en del behandling för enbart kvinnor har som fokus att lära 

kvinnorna att relatera till och umgås med andra kvinnor ( Laanemets 2002:91). 

Flera socialsekreterare menar att det är svårt att motivera till enkönad 

behandling då många kvinnor är ovana med att umgås med andra kvinnor och 

därför hellre vill vara på en könsblandad institution.  

 

“många gånger tänker jag att det kanske är bra för kvinnor att åka på 

behandling som bara är för kvinnor, men den personen kanske inte tänker 

så...kanske inte alls vill vara i någon typ av kvinnokollektiv och bli inföst där 

i...nånting” (Hedvig) 

 

Vi kan fundera över hur det kommer sig att socialsekreteraren väljer att kalla ett 

behandlingshem för kvinnor för ett kvinnokollektiv och vad hon lägger för 

värdering i detta ord. Man kan fråga sig vilka föreställningar som hon har eller 

som hon antar att klienten har gentemot enkönad behandling. En 
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socialsekreterare menar tvärtom, att de flesta kvinnor önskar att vara på 

behandling för enbart kvinnor men att det inte finns tillräckligt med platser på 

dessa. I Hines (2012:1) framgår också att kvinnor gärna vill ha könspecifik 

behandling.  
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Diskussion  
Vårt syfte med studien var att undersöka socialsekreterares förståelse av 

missbrukande kvinnor. Till syftet kopplade vi två frågeställningar som handlade 

om socialsekreterarnas förståelse utifrån genus och klass, samt deras bild av 

missbrukande mödrar. Det vi i huvudsak kom fram till var att socialsekreterarna 

har skiftande förståelse av sina klienter och av missbruket i sig. Det fanns ingen 

enhällig bild av kvinnorna, men många centrala teman återkom i flera av 

intervjuerna. Skammen framstod som väldigt central i kvinnornas liv och det var 

påtagligt framförallt när det gällde missbrukande mödrar. En annan central del 

var berättelsen om kvinnorna som utsatta. Ur ett genusperspektiv verkar det som 

att utsattheten ofta kommer ifrån missbrukande män. Kvinnorna skildras också 

som speciellt utsatta under uppväxten. Ett annat tema som framstod som väldigt 

intressant var att socialsekreterarna jämförde kvinnornas och männens missbruk 

och att kvinnorna beskrevs som att de många gånger led av psykiska problem, 

medan männen beskrevs som att de hade en mindre komplex problematik. För 

övrigt skiftade socialsekreterarnas förståelse beroende på kvinnornas ålder och 

sociala position i samhället.  

 

Det är mycket i vår empiri som förvånat oss och som vi skulle vilja diskutera 

vidare. Gällande vårt klassperspektiv har vi förvånats över att 

missbruksproblematiken var så utspridd över olika sociala grupper. Vi hade 

förväntat oss att socialsekreterarna skulle vara mer öppna för att problematisera 

missbruket kopplat till klienters låga sociala position med mindre kapital. Istället 

problematiserade en del socialsekreterare ekonomiskt välbeställda klienter med 

missbruksproblem. Nu när vi satt oss in i Bourdieus (1989) teori om klass, kan 

vi dock se att klassbegreppet handlar om så mycket mer än en vertikal 

uppdelning av tre socioekonomiska klasser. Genom habitusbegreppet kan 

socialsekreterarnas utsagor om klienter förstås som en uppdelning av klienter 

som är som de, alltså normala och de som är avvikande. Sannolikt har de så 

kallade ’vanliga kvinnorna’ närliggande habitus som socialsekreterarna. Det vi 

kan se är att det finns en latent negativ värdering gentemot kvinnorna som 

kommer från en högre klassposition. Hur det kommer sig är inte självklart, men 

då socialsekreterarna uttrycker att de är hårt pressade av snäva ekonomiska 

ramar så kanske det är lättare att förstå att vissa klienter ses som mer 

‘behövande’ än andra, som kan köpa sin vård själv.  

 

Bourdieu (1989:16) menar att individer i högre klassposition tenderar att förneka 

det sociala avståndet mellan sig själva och andra individer. Detta kallar han för 

symbolisk förnekelse. Kanske är det därför som socialsekreterarna så starkt 

betonar likhet mellan sig själv och sina klienter, och inte vill se några 

klasskillnader. De vill inte se att de själva skulle vara i en priviligierad 

samhällsposition. Å ena sidan ses klienterna som utsatta för en mängd olika 
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problem och å andra sidan ses de flesta klienter som vanliga kvinnor. En 

förklaring till detta kanske är att det underlättar arbetet och mötet med klienterna 

att betona likheter istället för skillnader.  

 

Vid inläsning på ämnet och tidigare forskning förstod vi snabbt att 

skambegreppet var fundamentalt i forskningen om missbrukande kvinnor. Vi 

valde därför att ta med frågor om detta i vår intervjuguide. Intressant nog hann 

vi i åtta fall av nio inte upp frågan själva utan socialsekreterarna tog själva 

spontant upp ämnet skam som en viktig del i förståelsen av missbrukande 

kvinnor. Vi kan också konstatera att socialsekreterarna gör skillnad på olika 

åldrar, klassbakgrund och om man har barn när det kommer till skamkänslor hos 

kvinnorna. Med tanke på att detta med moderskap i kombination med missbruk 

är ett så känsligt och laddat ämne, måste bemötandet från socialsekreterarna vara 

oerhört viktigt. Vi tror att kvinnorna märker om socialsekreteraren är 

fördömande gentemot dem och att det påverkar utfallet av behandlingen.  

 

Missbruksproblem kan ses ur många olika perspektiv och olika vård- och 

förklaringsmodeller har avlöst varandra under hela 1900-talet, från att ha 

fokuserat på höga straff för narkotikabrott till att se till vård som en politisk 

rörelse för ökat välstånd, till att fokus ligger på kostnadseffektivitet. Typiskt för 

de senaste decennierna är att missbruk ses som en sjukdom som individen ska 

vårdas mot (Edman 2012:401–415). De socialsekreterare som vi intervjuade 

berättade att tolvstegsrörelsen, var utgångspunkt grundas i sjukdomsbegreppet, 

är det som förekommer mest som behandlingsmetod. Ställningen gentemot 

tolvsteg som metod skiftade dock hos de yrkesverksamma. En invändning som 

vi kan ha gentemot sjukdomsbegreppet är att den utgår från en biologisk syn på 

missbruket. Utbildningen som vi genomgår och som även de flesta 

socialsekreterarna har är socionomprogrammet där biologi inte ingår. Frågan är 

hur relevanta biologiska förklaringsmodeller är i socialt arbete? Är vi 

kompetenta nog att ta hand om ett problem som i grunden ses som biologiskt?  

 

När vi gick in i arbetet var det med fokus på genus och klass, men det vi har 

kunnat se att socialsekreterarna lägger starkt fokus på är faktorer kopplade till 

ålder. Flera socialsekreterare ger uttryck för att vilken ålder klienten är i 

påverkar mer än könstillhörigheten, då det har att göra med olika livsfaser och 

om man själv har barn. Dessutom problematiseras olika generationer då 80-och 

90-talister ses som mindre fast i stereotypa könsroller. Detta med ålder har vi 

valt att ta med, men då detta inte var vårt syfte med studien har vi inte fokuserat 

så mycket på detta.  

 

För oss var det uppenbart att kvinnornas uppväxtvillkor och psykiska (o)hälsa 

hamnar i fokus och problematiseras. Dock kan vi inte se dessa områden 

hamnade i fokus när vi diskuterade de missburkande männens situation. Männen 
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ses som mer oproblematiska, att problemen egentligen handlar om missbruket 

och inte en så att säga trasig uppväxt eller traumatiska upplevelser. Dock 

berättade en socialsekreterare att hon vid ett tillfälle använt ett 

kartläggningsverktyg som heter ASI där olika livsområden gås igenom. Hon 

blev förvånad när hon ställde frågor till en man och det visade sig att han 

bekostade missbruket med hjälp av prostitution, vilket hon inte förväntat sig 

vara relevant för en man. Vi tror att psykiska problem och problematisk uppväxt 

är vanligare än vad socialsekreterare föreställer sig hos män. Därför ser vi ASI 

och andra kartläggningsinstrument som ett sätt att möta män och kvinnor mer 

lika istället för att utgå från traditionella könsrollsmönster.  
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Kritisk reflektion  

Metodöverväganden 

Det är enligt Howe & Eisenhart (återgiven i Larsson 2005:7) viktigt att det råder 

en harmoni mellan forskningsfråga, metod och analysteknik. De menar vidare 

att forskningsfrågan ska komma först och styra valet av metod och analysteknik. 

För oss kom forskningsområdet först, att vi ville studera någonting på 

missbruksfältet. Därefter kom vi fram till att det var socialsekreterare som har 

fokus på missbrukande klienter som vi ville studera. Vi ville också studera under 

en hermeneutisk flagg, alltså att det skulle vara kvalitativ forskning kopplad till 

förståelse, och därför valde vi bort olika kvantitativa metoder som till exempel 

enkäter. Nu valde vi intervjuer, men vårt val av datainsamlingsmetod hade 

kunnat bestå i andra kvalitativt färgade metoder såsom etnografi och 

fokusgruppsintervju. Om vi hade gjort en etnografisk studie med observationer 

som metod hade vi också kunnat kombinera den med intervjuer. Denna metod 

gör det möjligt att närma sig hur socialsekreterarna tänker om klientgruppen och 

hur hanterar sin position gentemot dem (Lalander 2011:83f). Dock tror vi att det 

är mycket svårt att få tillträde till fältet för en observationsstudie på 

socialkontoret för studenter på vår nivå. Sedan tror vi också att materialet som vi 

kunnat få skulle vara väldigt stort och ostrukturerat vilket skulle ha ställt höga 

krav på vår analysförmåga. Dessutom har tiden som vi haft på oss varit 

begränsad. En etnografisk studie av socialkontorets arbete med människor som 

har missbruksproblem kanske skulle passa bättre för en avhandlingsstudie? 

 

Ett annat alternativ hade som sagt varit att använda sig av fokusgruppsintervjuer 

som också kan förmedla människors delade förståelse av ett visst ämne. Positivt 

med fokusgruppsintervjuer är att de olika deltagarna kan utveckla sin syn genom 

att samtala med varandra (Dahlin-Ivanoff 2011:71ff). Dock så vill vi undersöka 

en redan etablerad grupp människor som sannolikt känner varandra väl och 

därför vill vi hellre samtala med dem individuellt. Vi tror nämligen att 

existerande hierarkiska relationer i arbetsgruppen kan komma att påverka 

utfallet av en fokusgruppsintervju i negativ bemärkelse. Åsikter och resonemang 

kan även ändras under fokusdiskussionens gång när deltagaren hör de andra 

deltagarnas åsikter, något som vi ville försöka undvika (Dahlin-Ivanoff 

2011:73f), då det inte var gruppdynamik vi ville studera. 

 

Varför vi till slut valde att göra enskilda intervjuer var för att vi bland annat var 

intresserade av var och ens genuina, egna förståelse och resonemang. Vi ville 

inte att de skulle bli påverkade av andra intervjusubjekt i samtalet. Vårt val av 

intervjuer för att insamla empiri har haft både för- och nackdelar. Främst handlar 

nackdelarna om att hela processen tagit lång tid. Att förbereda sin frågeguide, att 

genomföra själva intervjuerna, att transkribera dem och därefter hitta fram till en 
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trovärdig analys är inget man gör i en handvändning. Att det dessutom blev både 

längre och fler intervjuer än vad vi hade planerat för har förstås gjort att 

processen dragit ut på tiden, även om insamlingsprocessen varit både rolig och 

intressant. Att ha låtit socialsekreterarna tala till punkt har varit en positiv del i 

intervjuandet då de kunnat uttrycka sig och utveckla sina resonemang. 

 

Vi har aldrig tänkt att intervjuerna skulle ge någon slags sanning om kvinnorna 

som socialsekreterarna möter i sitt arbete och inte heller någon slutgiltig sanning 

om intervjusubjektens innersta tankar. Våra intervjuer har istället speglat 

tillfället då de genomfördes och vad de ville förmedla till oss. Syftet med vår 

studie har inte heller varit att kunna generalisera resultatet till att gälla till 

exempel alla socialsekreterare i en viss kommun eller i Sverige, utan det vi ville 

var att få fram fylliga beskrivningar kring hur socialsekreterare förstår kvinnliga 

missbrukare utifrån genus och klass. Dessa fylliga beskrivningar menar vi att vi 

har fått fram i vårt rika empiriska material. De intervjuer som vi genomförde 

med socialsekreterarna gick bra. Det vi reflekterat över i efterhand är hur väl vi 

fick ställa de följdfrågor som kom upp under intervjuernas gång. Flera av 

intervjusubjekten var vana vid att intervjuas och många hade mycket att säga om 

ämnet, därför var det ibland svårt för oss att bryta in med följdfrågor och 

reflektioner om tankar som kom upp, detta kan i sig ha påverkat studiens djup, 

men då vi ändå har fått ett stort och rikt material om det ämne som fokus låg på, 

tycker vi inte att det påverkat undersökningens och det insamlade materialets 

kvalitet. Hur intervjusubjekten uppfattat oss som intervjuare och deras tankar 

om vad vi kan tänkas vilja få fram kan också ha påverkat deras svar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:37). 

 

Transparens är ett viktigt kriterium vid kvalitativa studier. Det innebär att 

läsaren ska kunna följa hur forskningsprocessen genomförts och vilka val som 

gjorts under studiens gång (Ahrne & Svensson 2011:27). Då vi har haft en 

hermeneutisk utgångspunkt är det viktigt att vi har redovisat de perspektiv som 

vi utgått ifrån (Larsson 2005:4). Våra perspektiv handlar både om de teoretiska 

utgångspunkter som valts, vilket urval av tidigare forskning som gjorts samt vår 

egen förförståelse. Gällande antaganden som vi utgått ifrån när vi påbörjat 

studien (Larsson 2005:6) handlade det framför allt om den att socialsekreterarna 

faktiskt har en bild av och en förståelse av de missbrukande kvinnorna (och 

alltså inte hur den ser ut). Vi har antagit att det finns en bild som är möjlig att 

studera. Det är omöjligt att komma ut i ett forskningsfält helt “rena och 

opåverkade” av tidigare intryck och kunskap (Larsson 2005:4) men den 

förförståelse som vi som skrivit denna text har måste ändå kommenteras. Har 

vår förförståelse grundad i arbetslivserfarenhet och tidigare teoretisk kännedom 

från missbruksområdet påverkat resultatet? Det är svårt att veta säkert, men vi 

har försökt att i så stor utsträckning som möjligt tona ner vår egen förförståelse i 

mötet med intervjusubjekten. Vi försökte undvika att svara på frågor om vår 
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bakgrund innan intervjun. Vi tror att våra gemensamma kopplingar skulle ha 

kunnat göra intervjusubjekten mindre villiga att tala om deras egna tankar om 

sin egen organisation eller om specifika verksamheters brister och förtjänster. 

Ibland har frågan om var vi till exempel gjort vår VFU (verksamhetsförlagda 

utbildning eller så kallad praktik) eller vad vi vill arbeta med efter examen 

kommit efter att intervjun formellt är avslutad. Det har då varit lättare att svara 

på dessa frågor utan oro för påverkan på intervjusituationen. 

 

Det är intressant att konstatera är att alla som vi intervjuade var kvinnor, men 

det är ju också en kvinnodominerad bransch. Frågan är dock om en manlig 

socialsekreterare hade gett samma bild av de missbrukande kvinnorna? Vi har 

också reflekterat kring att trots att socialsekreterarna är kvinnor precis som vi 

behöver det inte vara oproblematiskt att mötas, på grund av andra 

kategoriseringar som kan påverka (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:50). Till 

exempel vår position inom det sociala arbetet som studenter och vår relativt 

unga ålder kan ha påverkat deras idéer om vilka vi är och vad vi behöver och vill 

veta, samt vad vi redan 'vet'. Vi vet inte heller hur resultatet hade blivit om 

‘kommun C’ hade valt att delta. Detta kan vi bara spekulera kring. 

 

Vi är också medvetna om att berörda chefer vid respektive avdelning som vi 

vänt oss till kan ha valt ut anställda som han/hon skickat vidare 

informationsmejlet till. De anställda har sedan frivilligt kunnat mejla oss vid 

intresse och möjlighet att delta. Det finns därför en risk att ansvarig chef 

påverkade vilka anställda som fått delta och kanske då också vilka som har 

kunnat ge en positiv bild av arbetsplatsen. Kan det vara så att socialsekreterare 

med uttalade negativa åsikter eller uppfattningar som inte ligger i balans med 

organisationens intresse inte har fått mejlet så att de har missat möjligheten att 

ställa upp? Vi har diskuterat detta sinsemellan och är medvetna om det i vår 

analys av intervjuutskrifterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:42). Hur det 

varit med bortfallet kan vi dock inte ge något säkert svar på. Vi har 

uppmärksammat att vissa av intervjusubjekten inte tagit del av den information 

som vi skickade ut innan själva intervjun påbörjades. Det framkom att de fått 

mejlet vidarebefordrat till sig men inte hunnit läsa det ordentligt. Detta är inget 

som vi har kunnat påverka, då vi ändå skickat ut informationen i tid. För att 

kompensera att de inte tidigare tagit del av informationen var vi extra noggranna 

med att informera muntligt innan själva intervjun startade, så att de skulle få 

möjlighet att ställa frågor eller avböja att delta. 
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Reflektion av studiens analys 

Vid kvalitativa studier är målet att kunna gestalta något på ett nytt sätt. Tanken 

är att man ska kunna framskapa fylliga beskrivningar och med andra ord att 

studiens resultat ska präglas av innebördsrikedom (Larsson 2005:11). Vi är 

nybörjare på området och detta med att skapa fylliga bilder med både nyanserna 

och kärnan i behåll kan ses som ett hantverk. För att kunna åstadkomma detta 

diskuterade vi omsorgsfullt vilka citat vi skulle ta med och hur vår analystext 

skulle formuleras för att vi skulle få med det viktigaste utan att förlora 

nyanserna. Vi var noga med att ta med även avvikande resonemang och 

motsatser, så kallade negativa fall (Ryen 2004:148 återgedd i Rennstam & 

Wästerfors 2011:203). Vi hoppas dock också att nyanseringen inte överdrivits så 

att strukturen blir svår att följa. Vi har velat skapa fylliga bilder, inte ett kaos av 

olika uttalanden. Då materialet varit så stort har vi varit tvungna att välja bort 

ganska mycket som i sig är intressant men som inte tillhör vårt huvudsyfte. 

Detta har gjorts för att bevara den röda tråden i arbetet. Våra teman och de olika 

förhållningssätten som framkommer hoppas vi kunna vara möjliga för andra att 

fortsätta att studera för att skapa ny kunskap om hur socialarbetare förhåller sig 

till och förstår sina klienter. 

 

Validitetskriterier i kvalitativ forskning skiljer sig från gällande kriterier i 

kvantitativa studier. Validitet i kvalitativa studier handlar om huruvida vår 

argumentation klarar sig när den prövas gentemot andra medlemmar inom 

vetenskapen (Larsson 2005:17). Har vi varit tillräckligt övertygande i vår analys 

och våra resonemang? Ett så omfångsrikt material som det vi fått fram kan 

naturligtvis tolkas på flera sätt. Att analysera materialet innebär ofrånkomligt att 

vi valt och valt bort bland den empiri vi fått fram. Vi har valt att utgå från 

välkända teoretiska begrepp av Bourdieu och Hirdman för att närma oss empirin 

men också att ta hjälp av tidigare forskning i deras sätt att förstå utsagor utifrån 

genus- och klassperspektiv. Innan vi valde ut de teorier och begrepp som 

slutligen kom med har vi också diskuterat andra möjliga infallsvinklar. 

 

Ett annat validitetskriterium i kvalitativ forskning är kravet på empirisk 

förankring. Det handlar om att tolkningen som görs är grundade i empirin och 

inte helt ‘tagna ur luften’. Vi har försökt åstadkomma empirisk förankring 

genom att läsa utskriften av intervjuerna flera gånger och systematiserat 

innehållet i dem innan vi återvänt till teorin och tidigare forskning för analysen. 

Vi var två observatörer som deltog i alla intervjuer, vilket kan ses som ett sätt att 

försöka höja validiteten (Larsson 2005:21). Detta har också gjort att vi kunnat 

ifrågasätta varandras tolkningar och flika in följdfrågor i själva intervjuerna. 
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Studiens värde 

Ännu en validitetsfråga handlar om huruvida vi upptäckt något nytt, alltså om 

studien verkligen kan ge ett kunskapsbidrag genom gestaltningen av vårt 

empiriska material (Larsson 2005:18). Då vi valt att studera en grupp 

socialsekreterare ur ett perspektiv som inte varit speciellt utforskat tidigare har 

det ökat vår möjlighet att faktiskt kunna bidra med ny förståelse på området. Det 

kan finnas flera olika kunskapsintressen för en studie av denna karaktär. Dels 

ville vi att studien ska fungera som en länk för förståelse mellan 

socialsekreterare och omvärlden och dels menar vi att det kunde finnas ett 

emancipatoriskt intresse i att avslöja eventuella mytbilder (Larsson 2005:25) 

som socialsekreterarna har om kvinnorna med missbruksproblem. Vi menar 

dessutom att studiens pragmatiska värde ökas i och med att studiens resultat 

kommer att återkopplas till de miljöer där den genomfördes, för en arbetsgrupp 

genom ett muntligt föredrag men annars genom att vi skickar ett exemplar av 

uppsatsen till berörda intervjusubjekt efter att den godkänts. Detta ökar 

sannolikheten för att studien ska ha praktisk nytta menar vi, och kanske får vi 

också återkoppling av de som läst den. Vi tror att studien kan bidra till en viss 

ökad medvetenhet om några olika rådande föreställningar om missbrukande 

kvinnor. Att intervjusubjekten själva har uttryckt att frågorna som ställdes var 

svåra och ledde till nya funderingar på områden de sällan funderar medvetet på i 

det dagliga arbetet tar vi också som ett tecken på att denna studie haft betydelse. 

 

Fortsatt forskning  

Det finns mycket kvar att studera på detta område då tidigare forskning i stort 

sett saknas. Framtida studier skulle kunna problematisera socialsekreterares syn 

på manlighet och faderskap kopplat till missbrukande män. Det skulle också 

vara intressant att genomföra jämförande studier där förståelsen om missbrukare 

av båda könen är i fokus. Under studiens gång upptäckte vi att ålder var en 

kategori som gjordes mycket betydelsefull i socialsekreterarnas ögon. Detta 

skulle vara intressant att studera närmare, och det skulle också vara möjligt att 

lägga in flera sociala kategorier såsom sexualitet och etnicitet. 
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Informationsbrev             Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två studenter vid Socionomprogrammet på Linköpings universitet som ska genomföra 

en självständig studie inom socialt arbete. Studien kommer att genomföras under vårterminen 

2013. Vår studie kommer att behandla hur socialsekreterare i Östergötland förhåller sig till 

och resonerar kring missbruk, klienter och insatser. 

 

Metoden vi valt att använda för att genomföra vår studie är semistrukturerade individuella 

intervjuer som kommer att spelas in på band och därefter transkriberas. Vi uppskattar att 

intervjuerna kommer att vara mellan 45 och 60 minuter långa. 

 

Er anonymitet är viktig för oss och därför väljer vi att vända oss till flera olika kommuner. 

Det kommer inte att framgå i resultatet vem som sagt vad och från vilken verksamhet 

deltagaren kommer. Det insamlade materialet kommer enbart att användas till denna studie 

och när studien är avslutad kommer det empiriska bakgrundsmaterialet förstöras. Deltagandet 

i studien är helt frivilligt och de som väljer att delta kan när som helst avbryta sin medverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni funderingar över studien eller vill anmäla ert intresse så kontakta någon av oss: 

 

Carolina Wärn Mejl: XXX Telefonnummer: XXX  

Lisa Eriksson Mejl: XXX Telefonnummer: XXX 

 

 

Vår handledare: 

Yvonne Sjöblom, docent och lektor i socialt arbete Mejl: XXX Telefonnummer: XXX 

Avdelningen för socialt arbete. 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Linköpings universitet 
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Intervjuguide              Bilaga 2 

 

INFORMATION till socialsekreteraren: 

 Syftet med studien är att ta reda på hur socialsekreterare förstår missbruk och klienter. 

Fokus ligger på missbrukande kvinnor. 
 Vi är intresserade av dina egna tankar och hur du resonerar när det gäller ditt arbete 

och dina klienter. Det finns inga rätta eller felaktiga svar! 
 Att vår C-uppsats kommer att publiceras i DiVA. 
 Informantens anonymitet och deras rätt till att närsomhelst kunna avbryta intervjun. 

 

BAKGRUND 

(kön) K/M 

Ålder 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat? 

 

Förståelse av klienter och missbruk 

 

 Vad tycker du kännetecknar missbruk? Är det någon skillnad när det gäller alkohol 

och narkotika? 
 Hur ser könsfördelningen ut bland de klienter som du kommer i kontakt med? 

Upplever du att det är så generellt bland de klienter som kommer till er på grund av 

sitt missbruk? Vad tänker du om det? 
 Vad kännetecknar de missbrukande kvinnor som du kommer i kontakt med? Kan du 

ge ett exempel? 
 Finns det något som du tycker är speciellt problematiskt med just kvinnorna? Varför 

tror du att det är så? 
 Finns det några speciella resurser hos kvinnorna? Kan du ge ett exempel? 
 Finns det någon skillnad på de som själva söker hjälp, jämfört med de som kommer in 

via anmälan? Hur ser de ut i såfall? Vad kan det bero på? eller: Hur tänker du om det? 
 Kan du berätta hur du tänker om kön i relation till dina klienter? :Är klientens kön 

viktigt? På vilket sätt är det viktigt/inte viktigt? Hur tänker du kring ditt eget kön i 

förhållande till de kvinnliga klienterna? 
 Vi har sett i forskning att det är vanligt att missbrukande kvinnor drar sig för att söka 

hjälp för att de känner skam. Vad tänker du om det? Varför tror du att det är så? Har 

du mött klienter som pratar i termer av skam och skuld? Kan du ge ett exempel? / Hur 

bemöter du detta? 
 

Förståelse av missbrukande kvinnor som mammor 

 

Några av era kvinnliga klienter har säkert barn.  

 Hur påverkar föräldraskapet er relation? Hur tänker du?  
 På vilket sätt påverkar det ert arbete med klienten? 
 Hur resonerar du när det gäller barn-föräldrakontakten vid val av insats? 
 Kan man vara en bra mamma samtidigt som man är missbrukare? Om ja - Var går 

gränsen? 
Om nej - Varför inte? 

 Skiljer sig detta kring hur du tänker om pappor som är missbrukare? Vad tänker du om 

att det skiljer sig/inte skiljer sig? 
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Förståelse av eget arbete och relationen till klienten 

 Hur ser du på roll som socialsekreterare? 
 Berätta lite om hur relationen mellan dig och klienten kan utvecklas från första mötet 

till slutet…  
 Vilka klienter har du extra lätt för att arbeta med /respektive svårt? Hur tänker du om 

det? 
 Vad lägger du fokus på i samtalet med din klient? På vilket sätt? 
 Ofta brukar man inom socialt arbete säga att man arbetar “med sig själv som redskap”. 

Hur förhåller du dig till detta påstående? 
 Vilken betydelse kan socialsekreterarens egen bakgrund ha i mötet tror du? 
 Har du funderat på hur din egen sociala bakgrund kan påverka relationen till din 

klient? Om inte, hur kommer det sig tror du att du inte reflekterat över detta? Kan du 

ge ett exempel? 
 Det här är ju en politiskt och lagstyrt område, hur styrd eller fri upplever du att du är 

när du fattar beslut? Hur ser du på ditt eget handlingsutrymme? Hur tänker du om 

detta? 
 I din roll som socialsekreterare har du en maktposition då du kan besluta saker som 

klienten kanske inte vill. Hur upplever du detta? 
 Vad har för tankar när det gäller makt kopplat till ditt arbete? Hur tycker du att detta 

påverkar (detta) relationen med klienten? 
 Du och klienten har ju olika livssituation, hur kan det påverka relationen? När kan era 

olika positioner vara ett hinder/något positivt?  
 

Förståelse av det sociala arbetet 

 

 Hur resonerar du när du ska hitta en lämplig insats åt en klient? Exempel? 
 Vad är en lyckad behandling? 
 Hur skulle en bra vård se ut om den är anpassad efter kvinnors behov? Finns denna 

vård i dagsläget tycker du? 
 

TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU TOG DIG TID! 
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Sökord               Bilaga 3 

(Sökorden har använts i olika konstellationer) 

 

substance abuse 

drugabusing 

alcohol abuse 

addiction 

drugs 

 

mother 

motherhood 

women 

Sweden 

 

Social work 

social worker 

profession 

social services 

welfare office 

 

assessment 

qualitative 

construction 

positioning 
 


