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Beroende- och missbruksmönster gällande 

alkohol och droger hos män och kvinnor 
En litteraturstudie 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

BAKGRUND: Forskning om beroende och missbruk har ofta ett manligt perspektiv, men 

studier som har undersökt skillnader mellan könen påvisar tydliga olikheter i hur alkohol och 

droger påverkar män respektive kvinnor.  

SYFTE: Att undersöka och beskriva vilka skillnader och likheter som finns i mäns och 

kvinnors mönster vad gäller beroende och missbruk. 

METOD: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningar genomfördes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsychINFO. 

RESULTAT: Tjugosju artiklar inkluderades. Skillnader i initiering av droger, vilken substans 

som föredrogs och i vilka sammanhang man tog drogen framkom. Män började använda 

alkohol och marijuana i en tidigare ålder jämfört med kvinnorna och mäns bruk av marijuana 

och alkohol överskred kvinnornas. Kvinnor blev oftare än män introducerade till droger av en 

partner, medan männen oftare introduceras av vänner. Resultatet visade även att kvinnor 

utvecklar ett beroende fortare än männen och konsekvenserna av beroendet är ofta mer 

påtagliga för kvinnor. Psykisk ohälsa och arbetslöshet drabbar kvinnorna i större omfattning. 

Både män och kvinnor uppgav att brist på motivation var en orsak till att inte söka 

behandling. Familjemedlemmar var, för båda könen, en bidragande orsak till att söka vård.   

SLUTSATS: Resultatet påvisar fler skillnader än likheter mellan män och kvinnors missbruk- 

och beroendemönster. Skillnaderna gäller framförallt påverkan av sociala förhållanden och 

påverkan på psykisk och fysisk hälsa. 

 

Nyckelord: Könsskillnader, mönster, beroende, alkohol, droger 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Literature about abuse and dependence often has a male perspective, but 

studies that explore differences between gender show that there are obvious differences in 

how alcohol and drugs effect men and women. 

AIM: To examine and describe differences and similarities between genders in pattern of 

abuse and dependence.   

METHOD: Systematic literature review. Literature search was made in the databases 

PubMed, PsychINFO and CINAHL 

RESULTS: Twentyseven studies were included. Differences in initiation, drug preference and 

in which circumstances the drugs were consumed emerged. Men began using alcohol and 

marijuana at an earlier age than women and the use of this drugs exceeded women’s. Women 

were more often introduced to drugs by partners than men, while men were more often 

introduced by friends. The result also showed that women developed an addiction faster than 

men did, and the consequences of addiction were more extensive for women. Women were to 

a larger extent affected by mental illness and unemployment. Both men and women stated 

that lack of motivation was a reason for not seeking treatment. Family members were, for 

both genders, a contributing cause for seeking treatment.  

KONLUSION: The result shows that there are more differences than similarities between 

men and women in their patterns of addiction and dependence. The differences regard 

especially the influence on social environment and the effects on mental and psychical health. 

 

Keywords: Gender differences, substance dependence, patterns, alcohol, drugs 
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BAKGRUND  

Skillnader mellan män och kvinnor avseende missbruk   

Det finns uppskattningsvis 780 000 personer över 18 år i Sverige som har ett missbruk eller 

beroende av alkohol, cirka 29 500 personer med problematisk narkotikaanvändning och 

omkring 65 000 personer med ett problematiskt bruk av läkemedel (Socialstyrelsen, 2014). 

Även om män fortfarande utgör den större delen av de som använder droger (Roth, Cosgrove 

& Caroll, 2004) har studier visat att andelen kvinnor som har ett beroende ökar (Tuchman, 

2010, Becker & Hu 2008). Forskning visar att män använder mer illegala droger som heroin 

och kokain jämfört med kvinnorna (Fattore, Melis, Fadda & Fratta, 2014), dock har 

kokainmissbruket i åldersgruppen 12-17 år ökat hos kvinnor, och de utgör en större andel än 

männen (Becker & Hu, 2008). Alkoholkonsumtion har traditionellt sett varit högre hos män, 

men även den har ökat hos kvinnor (Herlofson, 2010). Kvinnor är också de som konsumerar 

mest receptbelagda mediciner med beroendepotential (Tuchman, 2010; Fattore, 2014). Studier 

som undersöker skillnader mellan könen har tilltagit (Tuchman, 2010, Roth, Cosgrove & 

Caroll, 2004), men fortfarande är studier med ett manligt fokus överrepresenterade (Tuchman, 

2010). I studier som undersöker könsskillnader hos personer med beroende, framkommer 

tydliga olikheter mellan män och kvinnor (Tuchman, 2010; Roth, Cosgrove & Caroll, 2004).   

Skillnader mellan könen framkommer i många områden, bland annat i hur män och kvinnor 

initierar droganvändning, vad som gör att missbruket vidmakthålls och anledningar till återfall 

(Fattore, 2014). Vidare har forskning visat att kvinnor når ett beroendetillstånd efter en 

kortare tid av droganvändning jämfört med männen (Tuchman, 2010; Becker & Hu, 2008). 

Även alkoholberoende utvecklas snabbare hos kvinnor (Herlofson, 2010; Tuchman, 2010). 

Kvinnor med beroende drabbas oftare än män av psykiatrisk problematik, framför allt 

depression och ångestsjukdomar (Herlofson, 2010; Tuchman, 2010). Kvinnor som missbrukar 

droger är också mer drabbade av leverproblem, högt blodtryck, anemi och gastrointestinella 

problem (Tuchman, 2010). Studier talar också för att kvinnor upplever sitt missbruk mer 

stigmatiserande än män (Tuchman, 2010; Fattore, 2014), men i vissa fall kan denna förstärkta 

stigmatisering hos kvinnor hindra kvinnor från att missbruka (Fattore, 2014). 

Både skillnader i hjärnans struktur och hormonella skillnader kan vara förklaringar till att män 

och kvinnors missbruk och beroende ser olika ut (Fattore et al, 2014). 
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Beroendeframkallande substanser 

Alkohol 

Alkohol är den vanligaste beroendeframkallande substansen och den mest accepterade i 

samhället. Det finns ett samband mellan tidig alkoholdebut, genetisk risk och återkommande 

konsumtion för utveckling av beroende. Överkonsumtion av alkohol kan leda till psykiska 

symtom som depression och ångest, och somatiska skador som exempelvis pankreatit, 

levercirros, alkoholhepatit och polyneuropati (Herlofson & Ekselius, 2010). 

 

Opiater 

Till gruppen opiater räknas heroin, opium, morfin, kodein, men även halvsyntetiska och 

syntetiska droger som metadon, dextroproproxifen, buprenorfin och ketobemidon ingår också 

i gruppen. Opiater kan intas genom att rökas, sniffas, injiceras eller tas peroralt. 

Opiatreceptorerna i hjärnan aktiveras vid intag och signalerar förmedling till kroppens egna 

opioida peptider. Bland de tre typer av opiatreceptorer, kappareceptorn som ger 

dysforiframkallande effekter, mu-subtypen som aktiverar dopaminfrisättningen i basala 

framhjärnan och deltareceptorn som har en viss inverkan på beroendepotentialen (Herlofson 

& Ekselius, 2010). 

 

Centralstimulerande 

Centralstimulerande (CS) är samlingsnamnet på centralstimulerande medel och förutom 

amfetamin, som är det vanligaste missbrukarpreparatet i Sverige, ingår även kokain och 

ecstasy i gruppen. Substanserna verkar genom att stegra dopaminsignaleringen i hjärnan och 

genom blockad av dopaminåterupptaget, vilket resulterar i att substansen går rak in i 

belöningssystemets centrum. CS minskar hunger, höjer uppmärksamheten, utlöser en 

drogeufori och en påtalad psykomotorisk stimulering. Medlet kan intas peroralt, injiceras, 

snortas och flertalet amfetaminderivat, till exempel Crack, kan även rökas (Herlofson & 

Ekselius, 2010). 

 

Cannabis 

Ur hampaplantan Cannabis sativa utvinns olika beredningar och samlingsnamnet för dessa är 

cannabis. De vanligaste beredningsformerna är marijuana och hasch, de framställs ur två helt 

olika delar av växten. Tetrahydrocannabinol (THC) är det mest psykoaktiva ämnet och verkar 

via aktivering av receptorer i hjärnan och ger effekter i form av eufori och förändrad 

tidsuppfattning (Herlofson & Ekselius, 2010). 
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Beroendeframkallande läkemedel  

I den här gruppen ingår sedativa läkemedel som bland annat bensodiazepiner och analgetika 

av opiadtyp. Bensodiazepiner har en beroendepotential, framförallt medel med snabbt 

insättande effekt och hög bindningsaffinitet (flunitrazepam, lorazepam och diazepam) 

(Herlofson & Ekselius, 2010). 

 

Predisponerande personlighetsdrag 

Antisocial personlighetsstörning är det mest överrepresenterade psykiatriska tillståndet hos 

personer med beroende, därefter kommer kronisk psykos och bipolär sjukdom. En 

överrepresentation av social fobi ses hos personer med alkoholberoende, ångestsyndrom och 

unipolära depressioner (Herlofson & Ekselius, 2010). I en studie framkom att impulsivitets- 

och sensationssökande beteende var relaterat till missbruk (Mitchell & Potenza, 2014). 

Spänningssökande-, utåtagerande-, aggressiva- eller antisociala personlighetsdrag är 

tillsammans med en miljö, där det saknas tydliga normer, predisponerande faktorer för att 

utveckla ett beroende. Avvikelser i serotoninsystemet funktion har kopplats till dessa 

personlighetsdrag tillsammans med nedsatt impulskontroll (Herlofson & Ekselius, 2010).  

 

Stigma 

Att ha ett missbruk eller beroende kan vara stigmatiserande (Goffman, 2011). Termen stigma 

används som en benämning på en egenskap som är djupt misskrediterande. Den som har ett 

stigma avviker på ett icke önskvärt sätt från folks förväntningar. Goffman (2011) har urskilt 

tre olika typer av stigman, det första stigmat är kroppsliga missbildningar av olika slag, det 

andra stigmat är fläckar på den personliga karaktären till exempel missbruk, fängelsevistelse 

och arbetslöshet, och det sista är stambetingade stigman som nation, ras eller religion. Ofta 

utsätts dessa personer för diskriminerande handlingar, och hans eller hennes livsmöjligheter 

kan reduceras i hög grad (Goffman, 2011). I en studie som undersökte diskriminering och 

stigmatisering hos drogmissbrukare framkom att en övervägande andel upplevde stigma och 

diskriminering. De största grupperna som stod för denna diskriminering var deltagarnas egna 

familjer (75,2%) och vänner (65,8 %). Respondenterna svarade att de hanterade detta genom 

att prata om det med familj och vänner, genom ett undvikande beteende eller genom att bli 

arga. (Ahern, Stuber & Galea, 2007). Stigma kan vara ett hinder för att söka vård och 

behandling (Fourtney, et al, 2004; Wallhed, Bakshi & Anderasson, 2014). 
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Behandling 

Behandling av beroende och missbruk av alkohol 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska, enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer, 

kunna erbjuda MET (motivationshöjandebehandling), KBT (kognitiv beteendeterapi), CRA 

(community reinforcement approach) eller 12-stegsbehandling. Läkemedelsbehandling bör 

även erbjudas (Socialstyrelsen, 2014). Beroende på om syftet är att uppnå helnykterhet eller 

en minskad konsumtion kan disulfiram (i kombination med alkohol framkallar detta en rad 

obehagliga symtom), akamprosat (reducerar återfallsrisk) eller naltrexon (minskar 

alkoholsug) användas (FASS, 2013). 

 

Behandling av beroende och missbruk av cannabis, centralstimulerande och opiater 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör kunna erbjuda psykosociala insatser, i första 

hand KBT och CRA då dessa åtgärder har god effekt på personer som vill bli drogfria. Vid 

opiatberoende erbjuds den psykosociala behandlingen inom ramen för läkemedelsassisterad 

behandling. Läkemedelsassisterad behandling, i form av buprenorfin-naloxon eller 

metadonbehandling kan förebygga återfall, minska medicinska komplikationer och dödlighet 

samt förbättra den sociala funktionen (Socialstyrelsen, 2014). 

 

De vetenskapliga studierna som ligger till grund för socialstyrelsen nationella riktlinjer saknar 

vissa viktiga perspektiv, däribland kön. Det råder motstridiga resultat om det ska finnas 

behandlingsgrupper uppdelade efter kön. Ett argument som talar för att kunna erbjuda 

könsdifferentierade grupper är kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt Herlofson drar sig ofta kvinnor med alkoholberoende för att 

söka missbruksvård, men särskilda vårdformer för kvinnor kan motverka detta och ge goda 

behandlingsresultat (Herlofson & Ekselius, 2010). 

 

Missbruk 

Definition av missbruk enligt DSM IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders(Herlofson&Landqvist,2002):”Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt 

signifikant funktionsnedsättning eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av följande 

kriterier under en och samma tolvmånadersperiod: 

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet 
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2. Upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada 

3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan 

4. Fortsatt substansbruk trots återkommande problem av social natur eller mellanmänsklig 

natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna 

5. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna  

substans.” 

Beroende 

Definition av missbruk enligt Diagnostiska kriterier, DSM IV (Herlofson & Landqvist, 

2002):”Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning 

eller lidande, vilket tar sig uttryck minst tre av följande kriterier under en och samma 12-

månadersperiod: 

1. Tolerans, definierat som endera av följande (a) ett behov av påtagligt ökad mängd av 

substansen för att uppnå rus eller annan önskad effekt (b)påtagligt minska effekt vid 

fortgående bruk av samma mängd av substansen 

2.  Abstinens, vilket visar sig av något av följande:(a)abstinenssymtom som är karaktäristiska 

för substansen(b)samma substans intas i syfte att lindra eller undvika abstinenssymtom 

3. Substansen används ofta i större mängd eller under en längre tid än vad som avsågs 

4. Det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera 

substansmissbruket 

5. Mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen, nyttja substansen eller hämta sig från 

substansbrukets effekter 

6. Viktiga sociala aktiviteter, yrkes-eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av 

substansbruket 

7. Bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt 

orsakats eller förvärrats av substansen”. 

 

Personcentrerad vård 

Vård vid beroende/missbruk sker ofta med hjälp av vårdprogram inom öppenvård vid 

vårdcentraler, i psykiatrisk öppenvård, heldygnsvård och behandlingshem (Socialstyrelsen, 

2014). Oavsett vårdprogram är det av vikt att personerna som ges vård upplever vården värdig 

och meningsfull. Nationellt och internationellt har begreppet personcentrerad vård vuxit fram 

och likställs med god, humanistisk vård där personen sätts framför sin sjukdom. 

Sjuksköterskan är den som för en persons talan när inte personen själv är i stånd att värna sitt 
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eget bästa och sin integritet. I samarbete med personen och eventuella närstående skapar 

sjuksköterskan och annan hälso- och sjukvårdspersonal förutsättningar för att personens hälsa 

främjas (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Nightingale, 2010).  

 

Problemformulering  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård (2014) är det 

viktigt att studera skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller vård och behandling. För 

att anpassa vården är det av vikt att studera skillnader och likheter i beroende och missbruk. 

Kunskap och ökad förståelse kan leda till en tidig upptäckt, och behandling kan påbörjas i ett 

tidigt stadium (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Syfte 

Syfte med den här litteraturstudien är att undersöka och beskriva vilka skillnader och likheter 

som finns i mäns och kvinnors mönster gällande beroende och missbruk av alkohol och 

droger. 

  

Frågeställning 

Vilka skillnader och likheter finns beträffande mönster i beroende och missbruk hos kvinnor 

och män? 

 

METOD 

Design 

Studiens utformning är en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013) med 

personcentrerad vård som teoretisk referensram (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Sökstrategi 

Till en början genomfördes en pilotsökning tillsammans med en bibliotekarie. Sökningen 

visade att det fanns ett tillräckligt stort underlag för att kunna genomföra en litteraturstudie 

med det utvalda syftet. En senare databassökning med bibliotekarie resulterade i en justering 

av relevanta sökord och sökkombinationer. De databaser som användes i sökningen var 

PubMed, CINAHL och PsychINFO. Sökorden som användes var en kombination av 

vedertagna MeSH-termer och fritext. Sökningen finns redovisad i bifogad tabell (Se bilaga 1). 
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Inklusionskriterier 

Både kvalitativ och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. Artiklar som publicerats inom 

tio år, alltså senast 2004 och var skrivna på engelska inkluderades i studien.  

Bearbetning/ analys 

De abstrakt som visade sig vara relevanta för studien lästes igenom noggrant. Efter 

genomförd databas- och manuellsökning valdes 43 artiklar ut. Artiklarna lästes i sin helhet av 

författarna, av dessa uppfyllde 29 artiklar inklusionskriterierna och var relevanta utifrån syfte 

och frågeställning.  Därefter kvalitetsgranskades de utvalda artiklarna (Forsberg & 

Wengström, 2013). Granskningen genomfördes med utgångspunkt i de 

kvalitetsgranskningsprotokoll som presenteras av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). 

Eftersom både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien, användes ett 

granskningsprotokoll av båda typerna. De redan befintliga protokollen modifierades av 

författarna så att de skulle passa studien, vilket rekommenderas av Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011) (se bilaga 2.1, 2.2). Varje fråga i granskningsprotokollet som genererade 

ett positivt svar erhöll ett poäng. Ett negativt eller ofullständigt svar gav inga poäng. Poängen 

omräknades till procent och beroende på procent placerades artikeln på en tregradig skala. En 

procentsats mellan noll till 55 % innebar en låg kvalitet, 55 % till 75 % gav artikeln en 

medelhög kvalitet och 75 % till 100 % innebar att artikeln hade en hög kvalitet. Endast 

artiklar som uppnådde hög och medelhög kvalitet inkluderades sedan i studien (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Två artiklar exkluderades då de inte uppnådde medelhög eller 

hög kvalitet. Efter exkluderingen återstod 27 artiklar. Artiklarna presenteras översiktligt i 

tabellform (se bilaga 3) (Forsberg & Wengström, 2013). När artiklarna hade granskats och 

sammanställts i en tabell gjordes en innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Artiklarna lästes flertalet gånger för att få en helhetsuppfattning av innehållet. Meningar som 

var relevanta utifrån frågeställningarna selekterades och utgjorde de meningsbärande 

enheterna. De meningsbärande enheterna kortades ner utan att innehållet påverkades. 

Enheterna kodades och grupperades sedan i kategorier som återgav det centrala budskapet i 

artiklarna (Graneheim & Lundman, 2004). Inga tydliga tema framkom dock, resultatet 

presenteras därför i kategorier. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i sju innehållskategorier: drogdebut, drogreferenser, i vilket syfte, när 

och hur, sysselsättning, familjeförhållanden, psykiska och medicinska besvär samt behandling 

och motivation till förändring. 

Drogdebut 

Ålder 

En studie påvisar att kvinnor börjar använda heroin och amfetamin vid en yngre ålder än 

männen (Lin et al, 2103). Män var å andra sidan yngre än kvinnorna när de började dricka 

alkohol (Lin, et al, 2013; Khan et al, 2013; Shannon, Havens, Oser, Crosby & Leukefeld, 

201l; Pope, Falck, Carlson, Leukefeld & Booth, 2011), använda marijuana (Pope et al, 2011; 

Shannon et al, 2011) och hallucinogener (Shannon et al, 2011). En artikel konstaterar att det 

inte var någon skillnad i debutåldern för när män och kvinnor börjar använda opioder 

(McHugh et al, 2013). En annan artikels resultat visade att det inte var någon skillnad i 

debutålder för någon av de olika substanserna, och att den genomsnittliga debutåldern för 

användandet av droger och alkohol var 11,6 år för båda könen (Brecht, O´Brien, von 

Mayrhauser & Anglin, 2004). För crack-kokain var det heller ingen skillnad i ålder för debut 

(Pope et al, 2011).  

 

Initiering 

En större andel kvinnor än män blev introducerade till metamfetamin av sin partner, medan 

männen till större del först kom i kontakt med drogen genom vänner (Brecht et al, 2004). I en 

studie som undersökte anledningar till varför kvinnor började missbruka heroin framkom att 

de i unga år blev influerade av äldre bekanta men de upplevde inget tvång (Payne, 2007). I 

studien framkom också att kvinnorna blev vana att se sin partner använda heroin och blev 

själva nyfikna på effekten av drogen (Payne, 2007). För framför allt kvinnor har en 

missbrukande partner haft en avgörande roll i deras drogdebut och fortsatta användning 

(Neale, Nettleton & Pickering, 2014; Measham, Williams & Aldrige, 2011). 

 

Drogpreferenser  

Män var, enligt flera studier, mer benägna att använda marijuana (Rojas, Hallford & Brand & 

Tivis, 2012; Back et al, 2011 a; Cotto, Davis, Dowling, Elcano, Staton & Weiss, 2010; 

Holdcraft & Iacono, 2004; Shannon et al, 2004; Dean, MacBride, MacDonald, Connolly & 
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McDermot, 2010; Isralowitz & Rawson, 2006; Ahamad, Debeck, Feng, Sakakibara, Kerr & 

Wood, 2014) och alkohol än kvinnor (Khan et al, 2013; Shannan et al, 2011; Back et al, 2011 

a; Isralowitz & Rawson, 2006), utom i åldersgruppen 12-17 år, då flickor drack mer alkohol 

än pojkar (Cotto et al, 2010). Kvinnor missbrukade amfetamin (Back et al, 2011 a; Rojas et al, 

2012; Dean et al, 2010) och metamfetamin (Lin et al,) i större utsträckning än män. Enligt en 

studie uppgav 31 % av kvinnorna att de valde amfetamin jämfört med 9 % av männen, medan 

41 % av männen uppgav att de valde marijuana jämfört med 24 % av kvinnorna (Rojas et al, 

2011). I en studie som undersökte missbruk hos ungdomar rapporterade fler flickor än pojkar 

att heroin var deras huvuddrog (Dean et al, 2010). Fler andra studiers resultat visar dock att 

heroin i större utsträckning användes av män (Shannon et al, 2011; Maremmani et al, 2010; 

Brecht et al, 2004). I en studie av Pope et al (2011) framgick att kvinnliga kokainanvändare 

använde mer crack-kokain än männen och utvecklade till större del ett beroende för detta. För 

män och kvinnor i åldern 18 till 25 år uppfyllde också fler kvinnor kriterierna för ett 

kokainberoende (Cotto et al, 2010). Enligt Isralowitz & Rawson (2006) fanns inga skillnader 

mellan pojkar och flickor i mängden droger och vilka substanser som användes, förutom 

marijuana och alkohol där pojkarnas användning överstegs flickornas. 

 

I vilket syfte, när och hur 

 

Syfte 

Kvinnor med opiodberoende uppgav att de tog drogerna i syftet att minska inre stress (Back, 

Lawson, Singleton & Brady, 2011) eller för att hantera oro (McHugh et al, 2012), medan 

männen till större del uppgav att de tog opiater för att hantera fysisk smärta (Back & Lawson 

et al, 2011). I en annan studie som undersökte ungdomars drogmissbruk framhöll flickor att 

en anledning till droganvändningen var att minska emotionell stress (Dean et al, 2010).  

I en studie som undersökte könsskillnader hos personer med opioidberoende uppgav både 

män och kvinnor att ökad energinivå var ett starkt motiv för opiodintag. Alla kvinnor i studien 

uppgav att de tog opioder i direkt anslutning till uppvaknandet på morgonen för att få energi, 

medan männen föredrog att ta drogen på eftermiddagen, efter en dag på jobbet och innan 

kvällsaktiviteter (Back et al, 2011 b). Bland metamfetaminmissbrukare uppgav en större andel 

kvinnor än män att en stark anledning till metamfetaminintaget var ökad energinivå (52 % 

respektive 38 %) och hela fem gånger fler kvinnor än män rapporterade att de började 

använda metamfetamin i syftet att gå ner i vikt (36 % respektive 7 %)( Brecht et al, 2004).  
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När 

Kvinnor rapporterade i större utsträckning att de tog cannabis innan de gick och la sig på 

kvällen och i samband med uppvaknanden under natten. På morgonen och mitt på dagen 

framkom inga skillnader mellan könen beträffande cannabisintag (Noack, Höfler & Lueken, 

2011).  

 

Hur 

Resultat i en studie visade att det inte var någon skillnad mellan män och kvinnor i hur ofta de 

använde droger tillsammans med vänner eller när de var ensamma, men framhöll att kvinnor 

oftare rapporterade att de använde droger tillsammans med en partner (Dean et al, 2010). För 

kvinnorna som använde heroin var det viktigt att använda drogen tillsammans med människor 

som de kände sig trygga med, helst med en partner eller vänner (Firestone Cruz et al, 2007). 

 Kvinnor som injicerade heroin kunde dela sprutor med sin partner men inte med främlingar, 

medan männen var mer benägna att dela använda sprutor med främlingar (Wagner, Lankenau, 

Palinkas, Richardson, Chou & Unger, 2010; Firestone Cruz et al, 2007). 

 

Sysselsättning 

Kvinnor var arbetslösa i större utsträckning än män (Hernandez- Avila, Hounsaville & 

Kranzler, 2004; Lin et al, 2013; Najavits & Lester, 2008: Maremmani, et al, 2010; Shannon et 

al, 2011; Back & Payne et al, 2011). Några studier pekar också på att kvinnor hade en lägre 

utbildningsnivå än männen (Hernandes-villa, Rounsaville & Kranzler, 2004; Najavits & 

Lester, 2008), medan andra studier påvisade att det inte är någon skillnad mellan könen 

(Ogeil, Rajaratnam & Broadbear, 2013; Lin et al, 2013; Maremmani et al, 2010) gällande 

utbildningsnivå. Deltagare i en studie av Yeom (2011) var mindre benägna att använda droger 

när de hade en sysselsättning (Yeom, 2011). Resultatet i en annan studie talade också för att 

personer med sysselsättning minskade droganvändningen, skälen som uppgavs var tidsbrist 

och att återhämtningen efter drogintaget hade en negativ inverkan på arbetsförmåga 

(Measham, Williams & Aldridge, 2011). 

 

 



11 

 

Familjeförhållanden 

Kvinnor hade oftare barn som var beroende av dem (Najavits & Lester, 2008; Measham, 

Williams & Aldridge, 2011). Kvinnor rapporterade också mer familjeproblem än män (Yeom, 

2011). Kvinnor reflekterade mer än män över den inverkan som deras missbruk hade på deras 

familj, men båda könen uttryckte känslor av ånger och skuld över vilka konsekvenser 

missbruket haft på familjen (Hamilton & Grella, 2009). Kvinnor upplevde, enligt en studie, 

mer känslor av skuld och ånger efter användandet av droger än män (Ogeil et al, 2013). I en 

studie uppgav många kvinnor att när heroinmissbruket var mest intensivt, så var ingen eller 

ingenting lika viktigt som själva heroinet (Hamilton & Grella, 2014). 

 

Kvinnor var mer troliga att ha familjemedlemmar som missbrukade (Lin et al, 2013, Khan et 

al, 2013; Maremmani et al, 2010), medan män var mindre troliga att leva tillsammans med en 

partner som hade ett beroende (Khan, et al 2013). I en studie trodde deltagarna, både män och 

kvinnor, att familjemedlemmar som missbrukade alkohol hade en ökad effekt på deras eget 

bruk, även om man inte ville skylla missbruket på detta (Pedroso, Kessler & Pechansky, 

2013). En annan studie framhöll också att kvinnor med en missbrukande partner hade en 

eskalerande effekt på deras eget missbruk (Neale et al, 2014 ). 

 

Psykiska och medicinska besvär 

Psykisk ohälsa 

I många studier framkom att kvinnor hade större psykisk ohälsa och fler psykiatriska 

diagnoser än männen (Hernandes- Avila, Rounsaville & Kranzler, 2004; Ogeil et al, 2013; 

Najavits & Lester, 2008; McHugh et al, 2013; Back et al, 2011 a). Flera studier påvisade att 

kvinnor upplevde mer besvär med depressivitet än män (Hamilton & Grella, 2009; Rojas et al, 

2012; Khan et al, 2010; McHugh et al, 2013). I en studie uppgav 73 % av kvinnorna att de 

hade lätta till svåra depressiva symtom jämfört med 44 % av männen (Rojas et al, 2012). En 

större andel kvinnor med amfetaminmissbruk uppgav att de hade besvär med paranoida 

tankar, ångest och irritabilitet (Holdcraft & Iacono, 2004). I en studie med ecstasymissbrukare 

var en majoritet av både männen och kvinnorna drabbade av sömnbesvär och minskad 

vakenhet dagtid. 73,5 % av kvinnorna och 66,4 % av männen uppgav besvär med detta (Ogeil 

et al, 2013). 
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Somatiska besvär 

I en studie med heroinmissbrukare framkom inga könsskillnader i prevalens för blodsmittor, 

både kvinnor och män var i hög utsträckning drabbade av Hepatit C (86,2% respektive 

88,4%) (Lin et al, 2013). Män uppgavs ha sämre leverfunktion än kvinnorna (Back et al, 2011 

a; Lin et al, 2013), men annars var kvinnor, enligt flera studier, mer drabbade av medicinska 

problem (Back et al, 2011 a; Najavits & Lester, 2008). Kvinnor rapporterade signifikant mer 

problem med opioidabstinens jämfört med män (McHugh et al, 2013; Back et al, 2011 a ). 

 

Behandling och motivation till förändring 

Behandling 

Kvinnor med beroende av kokain, opioid och alkohol hade färre år av missbruk innan de 

påbörjade behandling för detta, men vid behandlingsstart fanns ingen skillnader mellan män 

och kvinnor i graden av beroende gällande dessa droger (Hernandez-Avila, Rounsaville & 

Kranzler, 2004). I en annan studie där man jämförde män och kvinnor i ett 

metadonbehandlingsprogram framkom också att kvinnor hade missbrukat heroin färre år 

innan de påbörjade behandling, men vid behandlingens start kunde man inte se någon skillnad 

mellan könen i hur ofta man brukade heroin (Lin, et al, 2013). För deltagarna i en studie om 

missbruk av metamfetamin var det dock ingen könsskillnad i antalet år av missbruk som 

föregick behandling, men däremot framkom att kvinnors behandlingstid var längre än 

männens (Brecht et al, 2004). 

 

Motivation till förändringar 

I en studie uppgav deltagarna, både män och kvinnor, att känslomässiga förluster och 

familjeförluster var bidragande orsaker till att söka vård (Pedroso et al, 2013). Resultatet i en 

studie av Hamilton & Grella, (2009) visade också att förlust av närstående var en starkt 

bidragande faktor till att både män och kvinnor slutade missbruka. Rädslan för att bli fängslad 

var hos män en orsak till att avbryta sitt missbruk och att fortsätta hålla sig drogfri (Hamilton 

& Grella, 2009). Kvinnor med alkoholberoende var mindre benägna att söka någon form av 

behandling jämfört med män, kvinnor uppgav också oftare än männen att stigmatisering var 

ett hinder för att söka behandling (Khan et al, 2013). I en annan studie framkom dock att 

kvinnor hade en mer positiv inställning till behandling och deltog mer i självhjälpsgrupper 

(Najavits & Lester, 2008) Båda könen uppgav att brist på motivation var den vanligaste 

orsaken till att inte söka hjälp (Khan et al, 2013). Både män och kvinnor med barn hade en 
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förhoppning om att kunna förbättra relationen till dem och uppgav att detta var en motivation 

till att vilja ta itu med droganvändningen. Mödrarna uppgav dock i större utsträckning att de 

prioriterade barnen framför drogerna och att barnen bidrog till att de höll sig nyktra (Neale et 

al, 2014). Resultatet i en annan artikel visade också att moderskapet reducerade 

droganvändningen, då det dels inte fanns tillräckligt med tid och dels var deras roll som mor 

inte förenlig med rollen som drogmissbrukare (Measham, Williams & Aldrige, 2011). I en 

annan studie där man jämförde könsskillnader hos äldre heroinanvändare framgick också att 

barn och andra familjemedlemmar motiverade män och kvinnor med beroende till att sluta 

använda heroin (Hamilton & Grella, 2009).  

 

Kvinnors drogkonsumtion upphörde eller reducerades när deras förhållande med en 

missbrukande partner tog slut, eftersom tillgången till droger försvårades. Männen, å andra 

sidan, uppgav sällan att de fick tillgång till droger via en partner och därför hade ett avslutat 

förhållande inte samma inverkan på deras droganvändning (Measham, Williams & Aldrige, 

2011). Enligt en studie hade flera kvinnor fått insikt i sin partners negativa inverkan på 

drogmissbruket och hade nu tagit avstånd för att kunna tillfriskna från sitt beroende (Payne, 

2007).  

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Analysen av artiklarnas resultat har utmynnat i följande kategorier: drogdebut, 

drogreferenser, i vilket syfte, när och hur, sysselsättning, familjeförhållanden, psykiatriska 

och medicinska problem samt behandling och motivation till förändring. Flera skillnader 

mellan män och kvinnor gällande beroende- och missbruks mönster har framkommit i 

resultatet. 

Resultatdiskussion 

Flera studier visade att kvinnor introducerades till droger av en partner oftare än männen 

(Brecht et al, 2004; Payne, 2007; Neale, et al 2014; Measham, Williams & Aldrige 2011), 

medan männen oftare blev introducerade av vänner (Brecht et al, 2004). Många kvinnor 

uppgav att de vande sig med att se sin partner ta droger och blev själva nyfikna på effekten av 

drogen (Payne, 2007). Sensationssökande och impulsivitet är predisponerande 

personlighetsdrag för att utveckla beroende (Herlofson & Ekselius, 2010). Det kan antas att 
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kvinnor och män med dessa personlighetsdrag söker sig till en miljö där de får utlopp för sitt 

spänningssökande beteende och där droger förekommer. I jämförelse med männen har 

kvinnor oftare en missbrukande partner (Khan, et al 2013). Utifrån resultaten som pekar på att 

kvinnor oftare blir introducerade till droger av en partner så kan det antas att kvinnor träffar 

män som redan har en missbruksproblematik. Män tycks, å andra sidan, hamna i en 

vänskapskrets där droger förekommer. Om den professionella har kunskap om hur män och 

kvinnor introduceras till droger kan denna information troligtvis användas i ett preventivt 

arbete. Wiklund (2010) skriver att information som rör beteende, livsstil och riskorienterad 

fakta ingår i hälsofrämjande arbete. 

 

Män var mer benägna att använda marijuana (Rojas et al, 2012; Back et al, 2011 a; Cotto et 

al, 2010; Holdcraft & Iacono, 2004; Shannon et al, 2004; Dean et al, 2010; Isralowitz & 

Rawson, 2006; Ahamad et al, 2014) och alkohol än kvinnor (Khan et al, 2013; Shannan et al, 

2011; Back et al, 2011; Isralowitz & Rawson, 2006). Kvinnorna var å andra sidan mer 

benägna att använda metamfetamin (Back et al, 2011; Rojas et al, 2012; Dean et al, 2010). I 

en annan studie framkom att det inte var någon skillnad mellan män och kvinnor i 

användandet av övriga droger (Isralowitz & Rawson, 2006). Resultatet i denna litteraturstudie 

visar att kvinnor i vissa åldersgrupper och för vissa typer av droger överstiger männens bruk 

(Dean et al, 2010; Cotto et al, 2010; Pope et al 2011). Roth (2004) menar att män utgör den 

större delen av de som missbrukar och är beroende, men resultatet i denna studie antyder att 

det kan vara en förenklad bild av verkligheten. Utifrån detta så kan det antagligen finnas en 

risk med att hävda att män uteslutande är de som står för den största delen av 

droganvändandet. En bättre kunskap om hur droganvändandet ser ut för specifika droger och i 

olika åldersgrupper skulle troligtvis kunna ge en ökad möjlighet att arbeta preventivt. 

 

Två studier påvisade att kvinnor tog opioider i syfte att minska stress (Back et al, 2011 b; 

Dean et al, 2010) medan männen tog opioider för att minska fysisk smärta (Back et al, 2011 

b). För både män och kvinnor var ett motiv för opioidbruk att få en ökad energinivå. Tillfällen 

för intag av opioider skilde sig mellan män och kvinnor, männen föredrog att ta substansen på 

eftermiddagen medan kvinnorna tog drogen i direkt anslutning till uppvaknandet (Back et al, 

2011 b). Det kan antas vara motsägelsefullt att ta opioider i syftet att få energi, då de främst 

har en lugnande effekt (FASS, 2013). Stress kan, utifrån författarnas förkunskaper, tänkas ha 

en negativ inverkan på funktionsnivån och om stressen reduceras är det möjligt att anta att 

individen kan uppleva en ökad kapacitet att hantera tillvaron. Det kan tyckas vara viktigt för 



15 

 

den professionella att få en bild av när, var, hur och varför drogen tas, i syftet att kunna 

erbjuda alternativa åtgärder. Tuchman (2010) skriver att interpersonell stress ofta är en 

anledning till återfall hos kvinnor. Om man som professionell kan hjälpa individen att hantera 

de bakomliggande faktorerna som påverkar drogintaget, så kan kanske bruket av droger 

undvikas.  

 

I många studier framkom det att kvinnor hade större psykisk ohälsa och fler psykiatriska 

diagnoser än män (Hernandes- Avila, Rounsaville & Kranzler, 2004; Ogeil et al, 2013; 

Najavits & Lester, 2008; McHugh et al, 2013; Back et al, 2011 a). Det finns en betydande 

samsjuklighet mellan beroendetillstånd och psykiatriska sjukdomar.  Mycket talar för att män 

och kvinnor med drogproblematik är mer drabbade av psykiatriska sjukdomar än 

befolkningen i stort (Herlofson & Ekselius, 2010) Beroendepatienter som söker vård har ofta 

psykiatriska symtom som sömnstörningar, ångest och nedstämdhet (Herlofson & Ekselius, 

2010). Resultaten pekar på att missbruk och psykisk ohälsa oftare hänger ihop för kvinnor än 

för männen. För vårdpersonal som arbetar med psykisk ohälsa, blir det viktigt att screena, 

kanske framförallt kvinnor, för ett eventuellt missbruk, då detta kan leda till att problemen 

uppmärksammas och insatser kan sättas in i ett tidigare stadium. 

 

Kvinnor är oftare arbetslösa än män enligt många studier (Hernandes- Avila, Rounsaville & 

Kranzler, 2004; Lin et al, 2013; Najavits & Lester, 2008: Maremmani, et al, 2010; Shannon et 

al, 2011; Back et al, 2011 a). Att ha en sysselsättning på dagarna kan, enligt resultatet från två 

studier, göra att man tar droger i mindre omfattning (Measham et al, 2011; Yeom, 2011). 

Resultatet i studien visar att en sysselsättning kan bidra till att droganvändningen minskar. Att 

vänta med att sätta in insatser till en individ är drogfri kan, utifrån dessa resultat, antas vara 

ineffektivt. Det kan därför vara rimligt att erbjuda insatser till en individ som har motivation 

att sluta, innan dess att drogfrihet har uppnåtts. CRA, community reinforcement approach, är 

en metod som socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården och socialtjänsten i alla 

kommuner ska kunna erbjuda. Till stor del handlar metoden om att öka klientens anpassning i 

samhället genom att skapa en sysselsättning och mer funktionella sociala kontakter, vilket kan 

leda till missbruket eller beroende ersätts eller åtminstone minskar (Socialstyrelsen, 2014).  

 

En artikel hävdade att kvinnor med alkoholberoende drog sig för att söka behandling i större 

utsträckning än män (Khan et al, 2013). Detta resultat överensstämmer med det Herlofson 

skriver, att kvinnor med alkoholberoende söker vård i mindre omfattning än män (Herlofson 
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& Ekselius, 2010). Alkoholkonsumtion har länge varit förknippat med det manliga könet, 

men har dock ökat bland kvinnor (Herlofson & Ekselius, 2010). Kvinnor upplever, enligt 

resultatet i en artikel, att söka vård är mer stigmatiserande än män (Khan et al, 2013). Detta 

kan antas beror på att alkoholkonsumtion i större utsträckning anses vara en manlig företeelse 

och inte är lika förenligt med det kvinnliga könet. Herlofson (2010) menar att en 

könsdifferentierad behandling kan motverka kvinnors motstånd till att söka vård. Enligt 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård är resultaten från 

könsdifferentierade behandlingsgrupper motstridiga, men kan vara till fördel för kvinnor som 

utsatts för sexuella övergrepp (Socialstyrelsen, 2014). I forskning framkommer att personer 

med beroende upplever att stigmatisering kan vara en bariärr för att söka vård (Fourtney, et al, 

2004; Wallhed Finn, Bakshi & Anderasson, 2014). Det kan dels bero på att hjälpsökandet 

känns som ett misslyckande och dels på att dessa personer, i samband med hjälpsökandet, 

tillskrivs en identitet som ”missbrukare”( Wallhed Finn, Bakshi & Anderasson, 2014). 

Författarna anser att det rimligtvis bör finnas ett stort mörkertal när det kommer till personer 

som inte söker vård på grund av just stigmatisering. Enligt resultatet från denna studie gäller 

det kanske framförallt kvinnor med alkoholberoende. 

 

För både män och kvinnor var föräldraskapet och relationen till barnen en motivation till att 

vilja ta itu med droganvändningen (Hamilton & Grella, 2009; Neale et al, 2014). I två studier 

framkom att droganvändningen minskade när kvinnorna blev mödrar (Measham, Williams & 

Aldrige, 2011; Neale et al, 2014), en anledning var att bilden som missbrukare inte var 

förenlig med modersrollen (Measham, Williams & Aldrige, 2011). Enligt resultatet från 

studien kan föräldraskapet innebära en motivation till att ta itu med sin problematiska 

användning av droger och alkohol och kan bidra till att man söker vård och behandling. Det 

kan dock enligt författarna finnas en risk, kanske framförallt för kvinnor, att den oförenliga 

bilden av att vara förälder och missbrukare bidrar till en förstärkt stigmatisering, vilket kan 

resultera i att man drar sig för att söka vård. I mötet med föräldrar är det viktigt för den 

professionella att inte förstärka känslor av skam och skuld. För att möjliggöra ett bra samtal 

och underlätta för föräldrarna att kunna tala om det som är svårt, så är det viktigt att avlasta 

skuld, så att samtalet sker på ett icke fördömande- och avdramatiserat sätt (Socialstyrelsen, 

2012).  Brist på motivation var för båda könen en anledning att inte söka vård och behandling 

(Khan et al, 2013). För vården kan det antas vara en utmaning att få personer med 

missbruksproblematik att bli motiverade att söka behandling och bibehålla denna motivation. 

Ett sätt kan vara att arbeta personcentrerat, vilket innebär att låta personen göra egna val, att 
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respektera dessa och inte moralisera över de val som gjorts. I personcentrerad vård ges 

personens unika perspektiv lika stort värde som det professionella perspektivet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). En patient ska inte reduceras till sin sjukdom, patientens 

subjektiva erfarenheter, styrkor, rättigheter och framtidsplaner ska tas i beaktning (Ekman et 

al, 2011). Hälsofrämjande insatser utifrån ett salutogent perspektiv syftar till att individen 

skall öka kontrollen över sin hälsa. För att nå detta behöver den professionella fokusera på 

delaktighet, självbestämmande och samarbete (Wiklund, 2010). 

 

Två studier talar för att kvinnor hade färre år av missbruk bakom sig innan de påbörjade 

behandling, jämfört med männen, men vid behandlingens start var både män och kvinnor på 

samma beroendenivå (Hernandez-Avila, Rounsaville & Kranzler, 2004; Lin, et al, 2013). 

Resultatet i dessa studier indikerar att kvinnors missbruk utvecklas fortare, och behovet av 

vård och behandling uppstår efter färre år av droganvändning. Detta resultat överensstämmer 

med tidigare forskning (Tuchman et al, 2010; Becker & Hu, 2008). En tänkbar orsak kan vara 

att kvinnor rent fysiologiskt utvecklar ett beroende snabbare än männen. Forskning benämner 

detta som den teleskopiska effekten (Tuchman, 2010; Becker & Hu, 2008) 

 

Fler kvinnor än män hade en missbrukande partner eller en familjehistoria av missbruk (Lin et 

al, 2013, Khan et al, 2013; Maremmani et al, 2010). En artikel hävdade att både män och 

kvinnor med familjemedlemmar som missbrukade alkohol hade en eskalerande effekt på 

deras eget missbruk (Pedroso et al, 2013). Kvinnor tenderade oftare än män att missbruka 

tillsammans med en partner (Firestone Cruz et al, 2007; Dean et al, 2010). Den manliga 

parten i ett förhållande var ofta den som försåg kvinnan med droger, medan kvinnan sällan 

gjorde detsamma för mannen (Measham, Williams & Aldrige, 2014). När dessa förhållanden 

tog slut minskade kvinnorna sin droganvändning. Närstående som missbrukar kan, utifrån 

resultatet i denna studie, antas ha en negativ inverkan på en persons missbruk. En 

missbrukande partner tycks oftare återfinnas hos kvinnor och påverka deras droganvändning 

mer. Kvinnor uppgav i en studie att de var tvungen att avlägsna sig från sin missbrukande 

partner i syftet att kunna tillfriskna från sitt beroende (Payne, 2007). Även om närstående som 

missbrukar kan göra att en människa hamnar i ett missbruk och sedan bidra till att missbruket 

vidmakthålls, så tycks det också kunna vara just närstående och familjemedlemmar som kan 

motivera en person till att sluta missbruka (Hamilton & Grella, 2009; Neale et al, 2014). 

Utifrån dessa resultat bör det därför vara av vikt för den professionella att inkludera 

närstående i vård och behandling. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) skapar 
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sjuksköterskan, i samarbete med personen och eventuella närstående, förutsättningar för att 

personens hälsa främjas. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa skillnader och likheter i mäns och kvinnors 

missbruk- och beroendemönster. Den initiala litteratursökningen genomfördes tillsammans 

med en bibliotekarie, där bedömdes att ett tillräckligt stort utbud av artiklar fanns att tillgå. 

Majoriteten av artiklarna var från 2010 och framåt. Då mycket ny forskning tycktes ha 

tillkommit på den senare tiden, ansågs det vara relevant att göra en litteraturstudie för att 

sammanställa denna nya kunskap inom det valda området. Sökningarna genomfördes i 

PsychINFO, CINAHL och PubMed. Då det finns många engelska termer som motsvarar 

beroende och missbruk användes i vissa fall ett flertal i sökningen för att få en bredd på 

materialet. När MeSH-termer fanns att tillgå så användes dessa. Det finns alltid en risk att 

vissa relevanta sökord inte tagits med och att man därmed går miste om artiklar som 

motsvarar studiens syfte. Dock genomfördes sökningen tillsammans med en bibliotekarie 

vilket kan anses öka kvalitén på artikelsökningen. Artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext beställdes via Uppsala universitet, varav två inkluderades i studien. Manuell sökning 

genomfördes för att bredda utbudet av artiklar, vilket resulterade i ytterligare sex relevanta 

artiklar. Många av artiklarna hade en kvantitativ metod. För att få fler artiklar med kvalitativ 

metod gjordes en sökning där ordet qualitative lades till, detta resulterade i några fler artiklar 

av detta slag. Kvalitativa artiklar ansågs tillföra ett ytterligare djup till studien, då den 

kvalitativa ansatsen syftar till att beskriva, förklara, tolka och förstå (Forsberg & Wengström, 

2013; Polit & Beck, 2012 ). Granskningsmallarna som användes i denna studie var en 

modifierad version av Willman, Stoltz & Bathsevani (2011). Modifieringen av mallen gjordes 

då den ursprungliga versionen inte motsvarade studiens syfte och var svår att applicera på de 

utvalda artiklarna. Artiklarna granskades av båda författarna för att säkerställa att artiklarnas 

kvalitet uppnådde önskad nivå. Procentindelningen som låg till grund för kvalitetsgraderingen 

bestämdes av författarna själva, det finns därmed en risk att artiklarna har fått en felaktigt hög 

eller låg kvalitet. Genom att kvalitetsgranskningen gjordes separat av båda författarna har 

troligtvis denna risk reducerats. Endast artiklar med medelhög och hög kvalitet inkluderades i 

studien.  De flesta artiklarna i denna studie var producerade i västerländska länder, framförallt 

USA. Det bör dock tas i beaktning att ett fåtal artiklar är från länder med en kultur som 

kanske ligger långt från Sveriges, och det är därmed oklart hur pass tillämpbara dessa artiklars 
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resultat är på svenska förhållanden. Ett etiskt övervägande gällande urval och presentation av 

resultat har gjorts, det vill säga, resultat som stred mot eventuellt förväntad uppfattning har 

också redovisats (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Konklusion 

Män börjar använda marijuana och alkohol vid en tidigare ålder och deras konsumtion 

överstiger kvinnornas. Kvinnor blir oftare än männen introducerade till droger av en partner, 

medan männen oftare introduceras av vänner. Kvinnor utvecklar enligt resultatet av den här 

studien ett beroende fortare än männen och konsekvenserna av beroendet är ofta mer 

påtagliga för kvinnor. Psykisk ohälsa och arbetslöshet drabbar kvinnorna i större omfattning. 

Både män och kvinnor uppger att brist på motivation är en anledning till att inte söka vård, 

medan familjemedlemmar ofta är en motiverande faktor till att vilja ta itu med sitt missbruk. 

Resultatet påvisar fler skillnader än likheter mellan män och kvinnors missbruk- och 

beroendemönster. Skillnaderna gäller framförallt påverkan av sociala förhållanden och 

påverkan på psykisk och fysisk hälsa. 

 

Projektets betydelse 

Dessa resultat kan bidra till en ökad kunskap om skillnader och likheter mellan män och 

kvinnors beroende- och missbruksmönster. När hälso- och sjukvårdspersonal har mer kunskap 

om beroende- och missbruksmönster har man ett bättre underlag till att individanpassa vård 

och behandling. Därmed kan man ge individen en säkrare vård av högre kvalitet. Genom att 

även arbeta personcentrerat, där patienten sätts framför sin sjukdom och individens perspektiv 

ges lika stort utrymme som den professionellas, ökar möjligheten för sjukvårdspersonal att 

motivera patienten till vård och behandling.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 Översikt av sökord och sökresultat 

Databas Sökord Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Utvalda 

artiklar 

CINAHL (MH "Substance Dependence") AND gender 

differences 

28 8 5 

PubMed  ”Sex Distrubution” OR ”sex factors” OR ” Gender 

differences” AND ”Drug Users” OR  ”Alcohol 

Drinking” OR ”Street Drugs” AND patterns 

362 34 6 

PubMed Gender differences AND (substance related 

disorder OR addiction OR drug 

abuse OR dependence) AND patterns 

406 27 13 

PsycINFO (DE "Drug Dependency")  AND  (DE "Human Sex 

Differences") patterns 

19 5 3 

PsycINFO ((DE "Drug Dependency") OR  (DE "Drug Abuse") 

 OR (DE "Drug Addiction") AND (DE "Human Sex 

Differences") AND qualitative 

13 3 3 

CINAHL Gender differences AND(substance related 

disorder OR addiction OR drug 

abuse OR dependence) qualitative 

17 6 4 

PubMed Gender differences AND(substance related 

disorder OR addiction OR drug 

abuse OR dependence) qualitative 

66 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2.1    

Granskningsmall, kvantitativ metod 

Fråga Ja Nej  Vet ej 

Är metodvalet beskrivet?    

Är syftet tydligt beskrivet?    

Är deltagarnas demografiska fakta 

beskrivna? 

   

 Är inklusionskriterier beskrivna?    

Är exlusionskriterierna beskrivna?    

Är inklusionskriterierna adekvata?    

Är exlusionskriterierna adekvata?    

Är urvalsförfarandet beskrivet?    

Är urvalet representativt?    

Är bortfalls analysen beskriven?    

Är bortfalls storleken beskriven?    

Är den statistiska metoden adekvat?    

Finns det ett etiskt resonemang?    

Är instrumenten valida?    

Är instrumenten reliabla?    

Är resultatet generaliserbart?    

Kan resultatet tillämpas i den kliniska 

verksamheten? 

   

Är studiens resultat tillförlitliga?    

 



 

 

Bilaga 2.2 

Granskningsmall, kvalitativ metod 

Fråga Ja Nej Vet ej 

Är metodvalet beskrivet?    

Är studiens syfte tydligt beskrivet?    

Är deltagarnas demografiska fakta 

beskrivna? 

   

Är kontexten presenterad?    

Finns det ett etiskt resonemang?    

Är urvalet relevant?    

Är urvalet strategiskt?    

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?    

Är datainsamlingen tydligt beskrivet?    

Är analysen tydligt beskriven?    

Är resultatet logiskt, begripligt?    

Råder datamättnad?    

Råder analysmättnad?    

Redovisas resultatet klart och tydligt?    

Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram? 

   

Genereras teori?    

Verkar resultatet rimligt och välgrundat?    

       

 

 



 

 

Bilaga 3 Översikt av valda artiklar 

Författare 

År Land 

Syfte Design 

Datainsamlingsmetod 

Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Ahamad, 

DeBeck, Feng, 

Sakakibara, 

Kerrr & Wood 

 

2014 

 

Kanada 

 

Att undersöka 

könsskillnader hos en ung 

population i initierandet av 

droger som injiceras.  

Kvantitativ, Kohort studie, 

enkätundersökning  

N= 422 

 

Bortfall: 569 

Män använder mer 

marijuana än kvinnor. 

Det var lika stor risk 

för båda könen att 

börja injicera droger.  

Hög 

Neale, 

Nettleton & 

Pickering 

 

2014 

 

Storbritannien 

 

Att undersöka likheter och 

skillnader mellan män och 

kvinnor med ett pågående 

eller tidigare 

heroinberoende. 

Kvalitativ,  

djupintervjuer 

 

N=40 

 

Bortfall 3 

Kvinnorna 

rapporterade mer 

fysiska och sexuella 

övergrepp jämfört 

med männen. 

Kvinnorna hade ett 

större socialt nätverk. 

Medelhög 

Khan, Okuda, 

Hasin, 

Secades-Villa, 

Keyes, Lin, 

Grant & 

Blanco 

 

2013 

USA 

 

Att jämföra skillnader 

mellan män och kvinnor 

med alkoholberoende. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

N= 43, 093 

 

Bortfall 38, 264 

 

 

Kvinnor var mindre 

benägna att söka vård 

jämfört med männen, 

och upplevde att 

känslan av 

stigmatisering var ett 

hinder för att söka 

vård. 

Medelhög 



 

 

 

Lin, Chang, 

Wang, Wu, 

Yen, Yeh, 

Chang, Chang 

& Yen 

 

 

2013 

 

Taiwan 

 

Att undersöka 

könsskillnader 

heroinanvändare som fick 

metadonbehandling för 

första gången. 

Kvantitativ,  

retroperspektiv studie 

N= 1893 

 

Inget bortfall 

Kvinnor var mer 

benägna att vara 

arbetslösa, ha 

familjemedlemmar 

med missbruk, att ha 

yngre debutålder för 

heroin och påbörja 

behandling tidigare 

efter heroindebut. 

Hög 

Ogeil, 

Rajaratnam & 

Broadbear 

 

2013 

 

Australien 

 

Att undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor 

som använder ecstasy och 

sambanden mellan 

sömnkvalitet och mental 

hälsa. 

Kvantitativ,  

enkätundersökning 

N= 268 

 

Bortfall ej 

redovisat 

Män använde större 

mängder ecstasy, men 

lika ofta som 

kvinnorna. Kvinnorna 

upplevde mer känslor 

av skuld och ånger.  

Hög 

Pedroso, 

Kessler & 

Pechansky 

 

2013 

 

Brasilien  

 

 

 

Att kartlägga mäns och 

kvinnors 

behandlingsresultat genom 

deras egna berättelser om 

att söka hjälp. 

Kvalitativ,  

semistrukturerad intervju 

N= 14 (5 

kvinnor, 9 

män) 

 

Bortfall: 3 

 

 

Beslutet att söka hjälp 

drevs av emotionella-

och känslomässiga-

förluster i familjen.  

Hög 



 

 

 

McHugh, 

DeVito, Dodd, 

Carroll, Sharp 

Potter, 

Greenfield, 

Smith 

Connery & 

Weiss 

 

2012, USA 

 

Att undersöka mönster och 

behandlingsresultat för 

personer som blivit 

beroende av förskrivna 

opioder. 

 

Kvantitativ,  

enkätundersökning 

 

N= 653 

 

Bortfall ej 

redovisat 

 

Kvinnor rapporterade 

fler funktionella 

nedsättningar och mer 

psykiatriska problem. 

Män hade signifikant 

mer alkoholrelaterade 

problem. 

Hög 

 

Rojas, 

Hallford & 

Brand 

 

2012 

 

USA 

 

 

Att undersöka mönster i 

droganvändning för 

latino/as som är under 

behandling. 

Kvantitativ,  

enkätundersökning 

209 

 

Inget bortfall 

Kvinnor var mer 

benägna att missbruka 

centralstimulerande 

substanser än männen, 

medan männen 

missbrukade alkohol 

till större del. 

Hög 

Back, Payne, 

Herrin 

Wahlquist, 

Carter, Stroud, 

Haynes, 

Hillhouse, 

Brady & Ling 

 

2011 

 

USA 

Att jämföra demografiska 

fakta, svårigheter i 

missbruket och hur olika 

funktionsområden 

påverkas.  

Kvantitativ,  

enkätundersökning 

 

N= 990 

 

Bortfall: 8 

Kvinnor använde mer 

metamfetamin än 

männen, medan 

männen använde mer 

metadon och 

marijuana. Kvinnor 

hade större 

opioidabstinens.  

 

Hög 

 



 

 

 

Back, Lawson, 

Singleton & 

Brady 

 

2011 

 

USA 

 

 

Att undersöka mönster och 

skillnader mellan män och 

kvinnor som blivit 

beroende av förskrivna 

opiater. 

Kvantitativ, 

semistrukturerad intervju 

N= 24 

 

Bortfall ej 

redovisat 

Kvinnor var i 

genomsnitt sex år 

äldre än männen när 

de började använda 

opioider, men bara tre 

år äldre när de hade ett 

opioidmissbruk.  

Kvinnor var mer 

benägna att använda 

opioder mot stress. 

Medelhög 

Measham, 

Williams & 

Aldrige 

 

2011 

 

England 

Att undersöka hur 

kvinnors droganvändning 

utvecklar sig under tid. 

Kvalitativ och kvantitativ, 

longitudinell studie 

N=86+86+22 

 

Kvinnor med barn 

minskade sin 

droganvändning, 

eftersom modersrollen 

inte var förenlig med 

rollen som 

missbrukare. 

Medelhög 

Noack, Höfler 

& Lueken 

2011 

 

Tyskland 

Att undersöka 

könsskillnader i mönstret 

av cannabis användande. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

N= 394 

 

Bortfall: 1670 

Kvinnorna rökte 

cannabis innan 

läggdags och vid 

uppvaknande under 

natten. Det fanns 

ingen skillnad mellan 

könen för 

utvecklingen av 

beroende. 

Medelhög 



 

 

 

Pope, Russel, 

Falck, 

Carlson, 

Leukefeld & 

Booth 

 

USA 

 

2011 

 

Att se mönster i crack och 

kokain användning för att 

kunna förebygga, utbilda 

och behandla användare av 

centralstimulantia. 

Kvantitativ, 

intervju 

N= 690 

 

Bortfall: 20 

Kvinnor var äldre när 

dom började använda 

alkohol, kokain och 

marijuana jämfört 

med männen. Det 

fanns ingen skillnad 

mellan könen i det 

nuvarande 

användandet av 

kokain. 

Medelhög 

Shannon, 

Havens, Oser, 

Crosby & 

Eleukefeld 

 

2011 

 

USA 

Att undersöka att om 

tidigare fastställda 

skillnader för 

droganvändning gällande 

ålder och kön också gäller 

i landsbygdsmiljö. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

N= 400 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Männen hade, under 

de senaste 30 dagarna, 

druckit mer alkohol 

och tagit mer illegala 

droger än kvinnorna. 

Männen var yngre än 

kvinnorna när de 

börjande med 

marijuana, alkohol 

och hallucinogena 

droger. 

Medelhög 

Yeom  

 

2011 

 

USA 

  

Att undersöka 

behandlingsresultat hos 

substansberoende patienter 

efter genomförd 

eftervårdsbehandling. 

Kvantitativ,  

enkätundersökning 

N= 219 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Kvinnor var arbetslösa 

i betydligt större 

utsträckning än män. 

Deltagare som hade 

arbete var mindre 

benägna att använda 

droger. 

Medelhög 



 

 

 

Cotto, Davis, 

Dowling, 

Elcano, Staton 

& Weiss 

 

2010 

 

USA 

Att undersöka 

könsskillnader hos 

droganvändare. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

N= 271978 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Bland ungdomar, 12-

17 år, drack flickor 

mer alkohol och tog 

mer lugnande och 

stimulerande droger. 

Pojkarna använder 

mer marijuana och var 

mer benägna att 

uppfylla kriterierna 

för beroende. 

Medelhög 

Dean, 

MacBride, 

Macdonald, 

Connolly & 

McDermot 

 

2010 

 

Australien 

Att undersöka 

könsskillnader hos 

ungdomar som är anslutna 

till en drog 

avvänjningsklinik. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

 

N= 262 Pojkarna använde mer 

cannabis och flickorna 

använde mer 

amfetamin. Flickor 

rapporterade också att 

de använde mer heroin 

än pojkarna. 

Medelhög 

Maremmani, 

Stefania, 

Pacini, 

Maremmani, 

Carlini, Golia, 

Deltito & 

DelÒsso 

 

2010 

 

Italien 

Att analysera potentiella 

könsskillnader hos en 

grupp med heroin 

beroende som söker 

behandling på ett 

medicinskt center. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

N= 1090 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Män var mer benägna 

att ha heroin som sin 

primära drog och att 

kombinera denna med 

cannabis. Kvinnorna 

var mer benägna att 

använda metadon. 

Medelhög 



 

 

Wagner, 

Lankenau, 

Palinkas, 

Richardson, 

Chou & Unger 

 

2010 

 

USA 

Att förstå hur män och 

kvinnor resonerar kring att 

dela injektionsverktyg. 

Kvalitativ, 

semistrukturerad 

intervju 

N= 26 

 

Bortfall: 17 

Män var mer benägna 

att dela samma 

injektionsverktyg med 

främlingar, medan 

kvinnorna var mer 

benägna att dela med 

sin partner. 

Medelhög 

Hamilton & 

Grella 

 

2009 

 

USA 

Att undersöka om det 

fanns könsskillnader bland 

äldre individer med 

tidigare heroinmissbruk 

gällande social situation 

och hälsa. 

Kvalitativ, 

fokusgrupper 

N= 38 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

För både män och 

kvinnor var det 

familjemedlemmar 

som motiverade till att 

sluta använda heroin. 

Hög 

Najavits & 

Lester 

 

2008 

 

USA 

Att undersöka 

könsskillnader bland 

behandlingssökande 

kokainberoende 

öppenvårdspatienter. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

N= 2376 

 

Bortfall: 0 

Kvinnor hade mindre 

tungt missbruk än 

männen men mer 

psykiatriska, sociala 

och arbetsrelaterade 

problem. 

Hög 



 

 

 

Firestone 

Cruz, 

Mantsios, 

Ramos, Case, 

Brouwer, 

Ramos, Davila 

Fraga, Latkin, 

Miller & 

Strathdee 

 

2007 

 

USA 

Att undersöka 

drogmissbruk med fokus 

på könsskillnader 

Kvalitativ,  

djupintervju 

N0=23 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Få män rapporterade 

att de injicerade 

droger i deras eget 

hem, medan 

kvinnorna föredrog att 

injicerade droger i 

hemmet och helst 

tillsammans med 

vänner eller partner. 

Medelhög 

Payne 

 

2007 

 

Storbritannien 

Att undersöka kvinnliga 

droganvändare i North 

Cumbria och vad som fick 

dem att börja använda 

heroin. 

Kvalitativ, 

semistrukturerade intervjuer 

N=30 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Nyfikenhet, tillit och 

stressfulla 

livsomständigheter 

uppgavs vara 

anledningar till att 

börja använda heroin. 

Medelhög 

Isralowitz & 

Rawson 

 

2006 

 

Israel 

Att undersöka 

könsskillnader i 

prevalensen av 

droganvändning bland 

ungdomar i riskområden. 

Kvantitativ, 

enkätundersökning 

N= 911 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Pojkarna använde 

alkohol och marijuana 

i större utsträckning 

än flickorna. I 

användandet av övriga 

droger fanns ingen 

skillnad.  

Medelhög 



 

 

 

 

 

 

Berecht, 

O´Brien, von 

Mayrhauer & 

Anglin 

 

2004 

 

USA 

Att undersöka skillnader i 

metamfetamin 

användandet mellan män 

och kvinnor. 

Kvantitativ, 

semistrukturerad intervju 

 

N= 350 

 

Bortfall: 15 

En större andel 

kvinnor blev 

introducerade till 

droger av sin partner 

medan männen till 

större del blev 

introducerade genom 

vänner. 

Hög 

Hernandez- 

Avila, 

Rounsaville & 

Kranzler 

 

2004 

 

USA 

Att utvärdera hur snabbt 

man påbörjar behandling 

och hur könet påverkar ett 

beroende gällande 

frekvens, svårighetsgrad 

och relaterade 

komplikationer. 

Kvantitativ,  

semistrukturerad intervju 

N= 271 

 

Bortfall: 91 

 

 

Debutåldern för 

droganvändning skilde 

sig inte mellan könen. 

Kvinnor använde 

droger i färre år innan 

behandling 

påbörjades. 

Hög 

Holdcraft & 

Iacono 

 

2004 

 

USA 

Att undersöka 

könsskillnader i prevalens, 

utveckling och symtom för 

marijuana, amfetamin och 

hallucinogen beroende. 

Kvantitativ, 

strukturerad intervju 

N= 2707 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Det fanns ingen 

skillnad mellan män 

och kvinnor i 

debutålder eller 

svårighetsgrad i 

missbruket, men 

kvinnor hade en 

kortare väg från debut 

till missbruk. 

Medelhög 


