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Slutrapport för Jämställdhet och vård i 
egen regi 
 
Metod  

Projektet arbetar enligt XLPM-metodik. ”XLPM är en metodik för att leda och styra uppdrag, projekt, 

program och projektportföljer i en projektbaserad verksamhet. XLPM ger stöd för projektverksamhet 

i alla typer av organisationer och företag. Innehållet är utformat för att ge stöd till alla inblandade i 

såväl styrande som ledande och genomförande funktioner. Syftet med XLPM är att möjliggöra och 

stödja en framgångsrik ledning av den projektbaserade verksamheten inom en organisation där de 

enskilda arbetsinsatserna tillsammans bidrar till organisationens överordnade verksamhetsmål.” 

 

 www.xlpm-online.com 

 

 

Sammanfattning 
 

Tidigare forskning vad gäller missbruk kring alkohol och droger har fokuserat på män. Anledning till 

att en person insjuknar i beroendeproblematik kan skilja sig mellan män och kvinnor, vilket kräver 

olika typer av insatser. Förstudier inom Socialförvaltningen har visat att Eskilstuna inte har en 

jämställd vård. Nedan visar del av inrapporterat resultat till Kolada från 2018 i Eskilstuna kommun:  

 
Utifrån ovanstående information så valde Socialförvaltningen att, tillsammans med Vård- och 

omsorgsförvaltningen och Region Sörmland, ansöka om projektmedel för att öka jämställdheten och 

utveckla vården för målgruppen kvinnor med beroendeproblematik.  

Denna slutrapport redovisar resultatet för projektet Jämställdhet och vård i egen regi. 

http://www.xlpm-online.com/
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Begreppsförklaring:  

I denna rapport används ordet ”behandlare” som benämning för all personal som möter målgruppen 

inom beroendevården oavsett verksamhet. Under projektets gång och även i denna rapport har vi 

valt att kalla all verksamhet inom beroendevården för ”vården”, detta behöver inte handla om vård i 

traditionell bemärkelse utan innefattar alla verksamheter som möter målgruppen. 

Bilagor 
 

Jag har för enkelhetens skull valt att bifoga alla bilagor direkt i detta dokument, det går att via länkar 

gå direkt till bilagor där de nämns i dokumentet och det går även att gå tillbaka till 

innehållsförteckningen eller det delmål som bilagan berör i slutet av varje bilaga. För att följa länken 

håller du in Ctrl och klickar på länken samtidigt. 

Sammanställning intervjuer 

Förslag Ny praxis kvinnlig behandlare 

Förslag på fortsatt arbete med Bemötande/relation 

Förslag Dygnet runt-stöd 

Sammanställning delmål 3-6 

Undersöka upplevelsen av att arbeta med tjänstedesign  

Enkätresultat 

Statusrapport Juni 2021 
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1 Projektbeskrivning 

1.1 Syfte 

Syftet med insatsen är att stärka samverkan mellan representanter från alla huvudmän, för att kunna 

erbjuda en mer jämställd vård för målgruppen kvinnor med beroende av alkohol och/eller narkotika. 

Vidare ska projektet kartlägga vilka behov som målgruppen har och utifrån detta utveckla nya 

och/eller förändrade behovsdrivna tjänster, bland annat genom att använda tjänstedesign, där 

kvinnornas behov tillgodoses oberoende av profession och huvudmän.  

Projektet kommer att tillsammans med målgruppen systematiskt kartlägga användarnas behov och 

tankar kring vad de och andra i en liknande situation behöver i form av tjänster och insatser. Genom 

att inkludera och samskapa nya tjänster med en grupp av 15–20 kvinnor från målgruppen leder det 

till en utjämning av maktförhållandet mellan professionella och brukare. Det leder även till ett 

långsiktigt ökande av inflytande för den enskilde att ta makten över sin livssituation. Vi tror att få 

bidra med sin egen erfarenhet och kunskap som användare av en tjänst är att göra skillnad för andra 

och sig själv. 

Det handlar också om att skapa förutsättningar för samverkan mellan huvudmännen region och 

kommun så att målgruppen får rätt vård som ger effektiv, en förbättrad livssituation med tillhörande 

tillfrisknande. Tillfriskande kan handla om att helt bryta sitt beroende, få kontroll på sitt beroende 

eller minska användandet av aktuell substans. 

1.2 Mål 

Det övergripande målet med insatsen är att ha skapat ökade möjligheter för en mer jämställd vård 

för kvinnor med beroende av alkohol och/eller narkotika, genom att: (1) ha stärkt samverkan mellan 

involverade huvudmän, (2) ha arbetat fram förslag på hur jämställdheten i vården kan öka 

(kartläggningen) och (3) ha påbörjat arbetet med att utveckla nya/förändrade behovsdrivna tjänster. 

Delmål är följande: 

1. Att insatsen har medfört att den tvärprofessionella samverkan över verksamhetsgränserna har 

stärkts.  

2. Att kunskapen om målgruppen ökar i våra verksamheter genom att vi sprider den kunskap som 

projektet genererar i berörda verksamheter inom Eskilstuna kommun och Region Sörmland 

 

Genom kartläggning av målgruppen och genom att använda metoden tjänstedesign har vi vid 

projektets slut fått ökade kunskaper om: 
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3. Hur bemötandet av kvinnor med beroende av alkohol och/eller narkotika när de besöker 

beroendevården eller är i kontakt med medarbetare från beroendevården, kan 

vidareutvecklas? 

4. På vilket sätt vill målgruppen kvinnor ta kontakt med beroendevården för att söka vård? 

5. Vilka önskemål och behov av tjänster inom beroendevården som målgruppen uttrycker eller 

har behov av utifrån att de är kvinnor? 

6. Vad i beroendevårdens tjänster behöver anpassas för att jämställdheten i vården ska öka för 

kvinnorna i målgruppen? 

7. Arbetet med att skapa prototyper av nya och/eller förändrade behovsdrivna tjänster är 

påbörjat. 

8. Arbetet med att testa prototyper av nya och/eller förändrade behovsdrivna tjänster är 

påbörjat. 

9. Att 20 deltagare från målgruppen rekryteras, varav 75% (15) av dessa har deltagit i hela 

tjänstedesignsprocessen. 

10. Att minst 75 % av deltagarna i målgruppen kvinnor som deltagit i hela 

tjänstedesignsprocessen, skattar sin upplevelse av att kunna vara med och påverka 

möjligheterna till bättre vård för målgruppen som minst 4 i snitt på en skala 1–6.  

11. Att 9 personer med olika funktioner från alla huvudmän rekryteras för att delta i 

projektgruppen. 

12. Att undersöka projektmedlemmarnas åsikter om hur det fungerade att använda tjänstedesign 

som metod inom beroendevården. 

 

1.3  Tidsram 

2020-10-01 – 2021-12-31 

1.4 Budget: 

Projektet beviljades 500 000 kr för att driva projektet och projektet har fakturerat RAR 354 275 kr 

under projektets gång. Anledningen till att summan understiger den beviljade summan beror på 
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restriktionerna som pågått under stor del av projektets genomförande vilket medfört att de enda 

kostnaderna för projektet varit projektledarens lön.  

1.5 Förändringar i genomförandet 

I projektplanen så angavs först KASAM som verktyg för att mäta meningsfullheten för kvinnorna från 

målgruppen som deltagit i projektet. Projektgruppen insåg ganska snart att KASAM-självskattning är 

för svår för målgruppen att ta till sig. Vi formulerade i stället 3 skalfrågor som hade som syfte att 

undersöka meningsfullheten för kvinnorna som deltagit i projektet.  

1.6 Projektorganisationen 

 

 

Metoder som använts i projektet är XLPM, tjänstedesign och enkätverktyg. Tjänstedesign har använts 

både för att få ny kunskap från målgruppen och för att få så mycket input som möjligt från olika 

verksamheter när det kommer till lösningar på våra utmaningar. 

Projektledaren har haft fullt ansvar för att projektplanen/tidsplanen följs/revideras och all 

dokumentation som har med projektet att göra, projektledaren har hållit i alla kontakter med andra 

intressenter, planerat och bokat in verksamhetsbesök. Projektgruppsmedlemmarna har deltagit på 

veckovisa möten, genomfört intervjuer och deltagit på verksamhetsträffar.  

Projektsponsor 

Pia Andersson 

Projektledare 

Malin Nilsson 

Projektmedlem 

Therese Nilsson SF 
(hoppat av) 

Viktoria Zunko SF (hoppat 
av) 

Seija Hyvönen SF 

Projektmedlem 

Linda Göransson SF/VoF 

Karin Wahlund Region 
Sörmland 

Projektmedlem 

Hevi Demircan VoF 

Susann Fredriksson SF 

Projektmedlem 

Ulrika Kårefjärd SF 

Kim Lindén VoF (hoppat 
av) 

Projektstyrgrupp 
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Styrgruppen har haft möten vid 4 tillfällen inklusive möte för avslut av projektet. Vid ett tillfälle 

närvarande en av kvinnorna som deltagit i projektet för att berätta om sin resa genom 

beroendevården. 

1.7 Intressenter 

Följande intressenter identifierades i början av projektet. 

 

Projektgruppen har haft deltagare i form av: Sjuksköterska från Beroendecentrum MSE, 

Samtalsbehandlare från Vägens beroendemottagning på Socialförvaltningen, Boendestödjare från 

Intressent Positiv/negativ 
påverkan (+ / - ) 

Påverkan  

(1 – 3, där 
1 är liten) 

Strategi för deltagande 

    

Användare av Socialtjänsten 
och regionens tjänster 

 2  Projektets målgrupp kommer 
delta i projektet genom att vara 
en del av arbetet utifrån 
tjänstedesign 

Ideella organisationer t.ex 
stadsmission osv 

  1 medarbetare från 
Stadsmissionen och 1 
medarbetare från Verdandi 
finns att rådfråga utifrån deras 
arbete med målgruppen. 

Socialsekreterare 
Socialförvaltningen 

Har förstått att en 
efterfrågan finns 

 3 Socialsekreterare och 1 
teamledare från 
utredningsenheter på 
Socialförvaltningen kommer 
delta i projektet.  

Utförare på 
Socialförvaltningen 

  2 representanter kommer delta 
i projektgruppen 

Utförare på Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

  2 representanter kommer delta 
i projektgruppen 

 

Region Sörmland   1 Sjuksköterska från 
Beroendecentrum kommer 
delta i projektgruppen. 

Biståndshandläggare Vård- 
och omsorgsförvaltningen 

  Kommer vara representerade 
utifrån teamledare från 
gemensam mottagning 

FoU Sörmland   Projektet kommer utvärderas 
av FoU 

Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

  Projektet finansieras av FoU 
och de kommer finnas 
representerade i styrgruppen. 
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Särskilt boende på Vård- och omsorgsförvaltningen, Boendestödjare från Kvinnobo på 

Socialförvaltningen, Socialsekreterare från utredningsenheten Vuxen på Socialförvaltningen, 

Teamledare från gemensam myndighet på Socialförvaltningen/Vård- och omsorgsförvaltningen och 

Socialsekreterare från Utredningsenheterna barn och familj 1 och 2 på Socialförvaltningen. 

Projektgruppsmedlemmarna har fått avsätta tid för att gå på våra möten men de flesta har, som jag 

förstår, inte fått någon minskning av arbetsmängden i övrigt vilket gjort att projektet känts som en 

belastning för vissa. Projektgruppsmedlemmarna har haft en hög motivation till att delta i projektet 

pga ett personligt engagemang för att arbeta för målgruppen och det är nog anledningen till att de 

flesta ändå blev kvar i projektgruppen trots upplevd hög arbetsbörda.  

Projektet har haft 11 kvinnor från målgruppen som bistått projektet med sina åsikter och tankar om 

behoven hos målgruppen. Vi har upplevt att kvinnorna uppskattat att få göra sin röst hörd och haft 

en hög tilltro till att projektet ska göra skillnad, det har t.om varit kvinnor som hört talas om projektet 

och frågat om de får delta. Vi är förvånade och tacksamma över den öppenhet som kvinnorna visat 

oss, de har delat med sig om saker de aldrig delat med sig av tidigare i syfte att det ska leda till 

förbättringar för andra kvinnor i deras situation. Vi tror att det har underlättat att den som intervjuat 

varit någon som kvinnan känt sedan innan, det finns en tillit. Vi har dock varit noga med att ställa 

frågor kring alla områden som vi ville ha svar kring till alla kvinnor, vi har valt att se kvinnorna som för 

oss helt ”blanka papper” även fast vi trott oss veta svaren. Detta har gjort att vi fått veta en hel del 

saker som vi inte visste sedan innan.  

Andra intressenter som vi involverat genom att bjuda in oss till, är verksamheter som möter 

målgruppen i sitt arbete såsom boendestödjare på Socialförvaltningen, boendestödjare på Vård- och 

omsorgsförvaltningen, socialsekreterare på utredningsenheter på Socialförvaltningen, chefer och 

teamledare på Ekonomiskt bistånd, socialsekreterare på familjerätten, samtalsbehandlare på Vägens 

beroendemottagning och vårdpersonal på Region Sörmlands beroendevård.   

I det stora har samarbetet med de olika intressenterna fungerat väl. Projektet har fått bjuda in sig 

själva till de olika verksamheterna för att presentera projektet och arbeta med frågeställningar som 

berör den specifika verksamheten. Projektet har tagits emot mycket väl i verksamheterna. 

Projektgruppen vet sedan innan att frågor kring jämställdhet och frågor kring att göra skillnad på 

man och kvinna kan väcka en del diskussioner och motstånd, något sådant har inte projektet upplevt 

alls vid verksamhetsbesöken. Projektgruppen tror att det goda mottagandet beror på att projektet 

arbetat utifrån metoden tjänstedesign och att allt vi presenterat kommer direkt från kvinnorna i 

målgruppen, alltså våra patienter/brukare.  

1.8 Svårigheter i relation till intressenter 

Projektet har haft svårigheter att få kontakt och att få komma till utredningsenheterna barn och 

familj, vi har förstått att arbetsbelastningen varit hög. De två projektgruppsmedlemmarna från barn 

och familj har dessutom varit tvungna att avbryta sin medverkan i projektet pga hög 
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arbetsbelastning. Då projektgruppen inte haft tillräcklig kompetens kring frågor som rör utredning av 

barn har vi inte kunnat arbeta med utmaningen som berör kvinnor med beroendetillstånd och barn. 

Projektet anser att dessa verksamheter borde haft en större roll i framtagandet av förslag på fortsatt 

arbete med målgruppen kvinnor med barn, nu har de inte haft någon del i detta alls då 

projektgruppsmedlemmarna lämnade projektet innan vi hann påbörja arbetet med denna fråga. 

Projektgruppen anser att frågan kring kvinnor med beroendeproblematik och barn är en av de 

viktigaste frågorna att arbeta med då det framkommer att motståndet till att söka stöd är stort hos 

kvinnor med barn. Dessa kvinnor tycks bli aktuella hos socialtjänsten i ett senare skede och då oftare 

pga en orosanmälan och inte för att kvinnan själv söker stöd. Ut ett barnperspektiv kan frågan vara 

helt avgörande då barn till en mamma med beroendeproblematik ofta får leva med sin mamma tills 

någon annan uppmärksammar problemet, i stället för att mamman skulle kunna få stöd i ett tidigare 

skede där barnet kanske inte hunnit bli lika påverkad av mammans beroende. Tidiga insatser skulle 

kunna minska lidandet och för att nå dit behöver vi arbeta med hur socialtjänsten uppfattas av 

mammor med beroendeproblematik. Därför att det väldigt tråkigt att vi inte lyckats utföra ett arbete 

tillsammans med utredningsenheterna barn och familj. 

Flera av medlemmarna i projektgruppen har upplevt litet intresse från kollegor när det kommer till 

att bidra med kvinnor som skulle kunna vara aktuella för att delta i projektet. Jag som projektledare 

kan tycka att de kvinnor vi har i våra verksamheter och som var i ett tillstånd där de kunde föra ett 

samtal, borde fått frågan och själva avgöra om projektet var något för dem. Frågan är vad detta 

uppfattade ointresse handlar om, har verksamheterna inte förstått projektets syfte, tycker man inte 

att frågan är viktig eller litar man inte på varandra och känner sig osäker på om projektet genomförs 

på ett sätt som inte orsakar obehag för kvinnorna? Den verksamhet som utmärker sig när det 

kommer till att ”dela med sig” av kvinnor till sin kollega/en projektgruppsmedlem är 

Beroendecentrum/Regionen. Hade projektgruppsmedlemmen på Beroendecentrum/Regionen haft 

mer tid så hade många fler kvinnor kunnat delta i projektet utifrån Beroendecentrum, nu kommer 

dock redan den största delen av kvinnorna från Beroendecentrum. Något som också kan ha 

underlättat på en verksamhet som Beroendecentrum är att många av de personer som besöker 

verksamheten har kontakt med många fler än ”sin” sjuksköterska, är ens egen sjuksköterska 

upptagen så kan man få hjälp av annan sjuksköterska som är ledig för stunden. Detta verkar ha 

skapat en miljö där det finns tillit till alla som arbetar på Beroendecentrum/Regionen och kanske 

specifikt till den sjuksköterska som deltagit i projektgruppen då denne arbetat länge och är välkänd 

av målgruppen. 

2 Projektvärde/Projektresultat  

Nedan beskrivs resultatet kort utifrån varje delmål och hänvisas till bilagor för mer utförlig 

information. 

Det övergripande målet med insatsen är att ha skapat ökade möjligheter för en mer jämställd vård 

för kvinnor med beroende av alkohol och/eller narkotika, genom att: (1) ha stärkt samverkan mellan 
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involverade huvudmän, (2) ha arbetat fram förslag på hur jämställdheten i vården kan öka 

(kartläggningen) och (3) ha påbörjat arbetet med att utveckla nya/förändrade behovsdrivna tjänster. 

Delmål är följande: 

1. Att insatsen har medfört att den tvärprofessionella samverkan över verksamhetsgränserna har 

stärkts.  

Projektet skickade ut en enkät för att mäta upplevd samverkan mellan förvaltningarna som driver 

Socialtjänsten i Eskilstuna samt region Sörmlands beroendevård (se bilaga 7 - enkätrapport 1 och 

bilaga 8 - enkätrapport 2 för mer detaljerad info om resultatet). Resultatet visade att samverkan 

upplevs svårare med AVF samt Regionens beroendevård. Enkäten kunde däremot inte visa någon 

förbättring under projektets gång vilket kanske inte kunde förväntas då projektet pågått 

förhållandevis kort tid och till största del under restriktioner vilket medfört att man inte träffat andra 

professionella på det sätt man brukar. I projektgruppen märker vi en ökad förståelse för varandras 

professioner och detta tror vi beror på att vi träffats fysiskt under hela projektet. Vi har vid varje 

tillfälle gett tid åt att lära känna varandra och varandras verksamheter. Vi tror även att anledningen 

till att samverkan inte stärkts i det stora är att projektet under lång tid arbetade med att ta fram den 

kunskap som vi hoppades skulle underlätta samverkan. Detta arbete är vad som tagit mest tid i 

anspråk och vi har förstått att utifrån tjänstedesignsprocessen så kan man räkna med att detta tar 

lång tid. Så det är inte förrän under projektets sista månader som vi kunnat besöka verksamheter och 

påbörja kunskapsspridning och implementeringen vilket vi inser är för kort tid för att kunna få till en 

mätbar förändring i våra organisationer.  

2. Att kunskapen om målgruppen ökar i våra verksamheter genom att vi sprider den kunskap som 

projektet genererar i berörda verksamheter inom Eskilstuna kommun och Region Sörmland 

Projektet skickade ut en enkät för att mäta upplevd samverkan mellan förvaltningarna som driver 

Socialtjänsten i Eskilstuna samt region Sörmlands beroendevård (se bilaga 7 - enkätrapport 1 och 

bilaga 8 - enkätrapport 2 för mer detaljerad info om resultatet). Enkäterna visade ingen skillnad i 

upplevd kunskap kring målgruppen. Tankar kring detta är att projektgruppen uttryckt att de upplevt 

sin kunskap om målgruppen som väldigt hög innan projektet men har fått inse att det fanns saker 

som vi inte visste att vi behövde veta. Detta gör att man kanske uppskattar sin kunskap som hög tills 

man får kunskap om det man inte visste.  

Projektets arbete med kunskapsspridning och implementering delvis utgått från Socialstyrelsens 

skrift ”Om Implementering” och har sett ut på följande sätt:  

- Projektet har besökt verksamheter som möter målgruppen, till exempel boenden på 

Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen, psykiatrins slutenvård och 

beroendecentrum, socialsekreterare på utredningsenheten vuxen, familjerätten och 

ekonomiskt bistånd. 
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- Projektet har i verksamheterna besökta innan 1/12 arbetat med att samla in idéer och 

tänkbara lösningar i de verksamheter vi besökt. Dessa har sedan legat till grund för de förslag 

vi arbetat fram. 

- Verksamheterna har fått ta del av det material vi samlat på oss under projektets gång och 

fått välja ut frågeställningar som berör deras verksamhet. 

- Verksamheterna har sedan fått påbörja en plan för hur de ska fortsätta arbetet i sin 

verksamhet.   

Genom kartläggning av målgruppen och genom att använda metoden tjänstedesign har vi vid 

projektets slut fått ökade kunskaper om: 

3. Hur bemötandet av kvinnor med beroende av alkohol och/eller narkotika när de besöker 

beroendevården eller är i kontakt med medarbetare från beroendevården, kan 

vidareutvecklas? 

Målet är uppfyllt då vi fått svar på detta, se bilaga 5 delmål 3 

4. På vilket sätt vill målgruppen kvinnor ta kontakt med beroendevården för att söka vård? 

Målet är uppfyllt då vi fått svar på detta, se bilaga 5 delmål 4 

5. Vilka önskemål och behov av tjänster inom beroendevården som målgruppen uttrycker eller 

har behov av utifrån att de är kvinnor? 

Målet är uppfyllt då vi fått svar på detta, se bilaga 5 delmål 5 

6. Vad i beroendevårdens tjänster behöver anpassas för att jämställdheten i vården ska öka för 

kvinnorna i målgruppen? 

Målet är uppfyllt då vi fått svar på detta, se bilaga 5 delmål 6 

7. Arbetet med att skapa prototyper av nya och/eller förändrade behovsdrivna tjänster är 

påbörjat. 

Målet är uppfyllt.  

Projektet valde ut 4 områden och formulerade nya utmaningar utifrån metoden tjänstedesign. 

Utmaningarna var:  

- Hur kan vi förbättra bemötandet och det relationsskapande arbetet? Se bilaga för utförlig 

beskrivning av prototypen/förslaget  

- Hur kan vi tillgodose behovet av att kvinnor ALLTID ska bli erbjudna att prata med en kvinnlig 

behandlare i första hand? Se bilaga för utförlig beskrivning av prototypen/förslaget  
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- Hur kan vi tillgodose behovet av en lättillgänglig dygnet runt-mottagning för kvinnor med 

beroendeproblematik? Se bilaga för utförlig beskrivning av prototypen/förslaget  

- Hur kan vi få kvinnor med barn att känna sig sedda som kvinna/egen person och känna sig 

trygga med att söka vård/stöd? Denna utmaning har vi inte skapat någon prototyp/förslag 

kring då projektgruppen ser att utredningsenheterna barn och familj behöver arbeta med 

denna fråga. De två socialsekreterare i projektgruppen från Barn och familj har fått hoppa av 

projektet i den fas då vi arbetade med utmaningarna. Vi har inte heller fått komma till 

enheterna för att informera om projektet och arbeta med aktuella frågeställningar. 

Kvinnorna som deltagit i projektet fick utifrån ovanstående utmaning avgöra vad som var viktigaste 

utmaningen för dem, det som kvinnorna ansåg viktigast var att alltid bli erbjuden en kvinnlig 

behandlare och att tillgodose behovet av en dygnet runt mottagning. Kvinnorna med barn ansåg att 

utmaningen kring att vara mamma med beroendeproblematik var viktigast. 

8. Arbetet med att testa prototyper av nya och/eller förändrade behovsdrivna tjänster är 

påbörjat. 

Då våra utmaningar kräver ett större arbete och beslut innan det kan genomföras har det inte gått 

att testa och utvärdera våra förslag. Den utmaning som fått störst genomslag och som i alla fall en 

verksamhet påbörjat (Vägen beroendemottagning) är att alltid erbjuda en kvinnlig behandlare. I 

övrigt är förlagen inte testade. 

9. Att 20 deltagare från målgruppen rekryteras, varav 75% (15) av dessa har deltagit i hela 

tjänstedesignsprocessen. 

Till en början så hade projektet fler kvinnor än 20 kvinnor som var tilltänkta att delta i projektet. Då 

intervjuerna skulle påbörjas så var det bortfall på ett flertal av de verksamheter där de tilltänkta 

kvinnorna befann sig. Bortfallen berodde på återfall i beroende och dåligt psykiskt mående vilket 

gjorde att kvinnorna hade avvikit från verksamheten eller var i sådant skick att det inte gick att föra 

ett samtal med kvinnorna. Detta innebar att vi till slut intervjuade 11 kvinnor från målgruppen. Vi 

ansåg dock att vi redan efter 5 intervjuer kunde se tydliga mönster i kvinnornas berättelser, 

kvinnornas upplevelser och behov var samstämmiga. Utifrån detta så tror vi inte att deltagarantalet 

gjort någon större skillnad för resultatet. Det antal kvinnor som deltog stämmer överens med antalet 

kvinnor som nämndes i projektansökan. Kvinnorna har funnits kvar under projektet för att ta 

ställning till olika frågeställningar vi haft.  

10. Att minst 75 % av deltagarna i målgruppen kvinnor som deltagit i hela 

tjänstedesignsprocessen, skattar sin upplevelse av att kunna vara med och påverka 

möjligheterna till bättre vård för målgruppen som minst 4 i snitt på en skala 1–6.  

Målet är inte uppfyllt då projektledaren inte fått in underlag för att bedöma detta. En stor del av de 

kvinnor som deltog i projektet har på olika sätt haft det svårt under höst/vinter med bland annat 

återfall och extern vård. Så vi har helt enkelt inte kunnat få svar på denna skattning. Det vi vet är att 
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kvinnorna under hela projektets gång muntligt uttryckt att de är tacksamma att få vara med och 

påverka vården och föra fram sina åsikter. De har haft en stor tilltro till att deras behov och åsikter 

ska tas på allvar och leda till förbättringar. Jag har uppfattat att de uppskattat att inte bara få föra 

fram sina åsikter utan att även få vara med och påverka inriktningen på projektet. 

11. Att 9 personer med olika funktioner från alla huvudmän rekryteras för att delta i 

projektgruppen. 

Målet är uppfyllt då 9 Personer rekryterades och påbörjade sin medverkan i projektet. Av dessa 9 så 

har 3 personer varit tvungna att avsluta sin medverkan i projektet på grund av en hög 

arbetsbelastning på den egna arbetsplatsen.  

12. Att undersöka projektmedlemmarnas åsikter om hur det fungerade att använda tjänstedesign 

som metod inom beroendevården. 

Målet är uppfyllt. 

Se bilaga 6 - delmål 12 

2.1 Kvalitetsmål: 

 
Kvalitetsmålen var följande (kommentar efter varje mål): 

Projektet syftar till att förbättrad kvalité genom att: 

• Utveckla behovsanpassade insatser för målgruppen kvinnor med beroendeproblematik. 

Kommentar: projektet har tagit fram förslag på behovsanpassade insatser och förbättringar 

av insatser. Se bilaga för utförlig beskrivning av prototypen/förslaget gällande 

relationsskapande/bemötande, Se bilaga för utförlig beskrivning av prototypen/förslaget 

gällande kvinnlig behandlare, Se bilaga för utförlig beskrivning av prototypen/förslaget 

gällande dygnet-runt-stöd 

• Kunskapsökning hos verksamheter som möter målgruppen kvinnor med 

beroendeproblematik. Kommentar: Projektet har besökt verksamheter inom 

Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Regionens psykiatri på MSE för att 

informera om projektet samt ”lämna kvar” frågor som rör varje enskild verksamhet. 

Verksamheterna har fått påbörja en plan för hur de ska fortsätta arbetet med de 

frågeställningar de valt och har fått i uppdrag att fortsätta arbetet i sin verksamhet. Projektet 

kommer dock inte kunna följa upp att detta genomförs. Någon kunskapsökning har inte 

kunnat mätas i de enkäter som skickats ut under projektet, se delmål 2. 

• Ökad jämställdhet i och med att kunskapen om målgruppens behov och önskemål ökar i 

våra verksamheter. Kommentar: Vi tror att det faktum att allt projektet fått fram och 
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presenterat kommer direkt från målgruppen gör att det får större genomslag i 

verksamheterna och innebär en större chans till förändring. Vi uppfattar att kunskapen om 

kvinnors specifika situation och behov har tydliggjorts i och med projektet. Frågan är hur 

arbetet fortsätter? 

• Förbättrad samverkan mellan Eskilstuna Kommun och Region Sörmland genom att 

projektet genomförs tillsammans och Förbättrad samverkan mellan Eskilstuna kommun 

och Region Sörmland genom att parterna får ta del av samma kunskaper gällande 

målgruppen Kommentar: Den enkät som skickats ut till medarbetare i kommun och region 

visar inte på någon förbättring i samverkan, se delmål 1. Men vi kan absolut se en förbättrad 

samverkan och förståelse för varandra i projektgruppen, detta gäller även inom Eskilstuna 

kommuns socialtjänst (Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen i det här 

fallet). Det har på våra träffar getts utrymme för att ställa frågor om till exempel beslut man 

inte förstår och i och med det fått en ökad förståelse för varandras yrkesroller. Projektet kan 

inte uttala sig om spridningen av detta men vi tror att det i alla fall spridit sig inom varje 

projektmedlems egen verksamhet. Vi är övertygade om att med mer kunskap om varandras 

uppdrag och handlingsutrymme så förbättras samverkan då vi inte har orealistiska 

förväntningar på varandra. Målet kan i efterhand ses som något för stort då projektet pågick 

under 1 år och vi vet att implementering av nya kunskaper och arbetssätt tar lång tid även 

med den bästa implementeringsplanen. Den kunskap som projektet fick fram om 

målgruppen blev inte färdigställd förrän i mitten av projektet och sedan påbörjades arbetet 

med att få komma ut i verksamheter och det blev fördröjningar innan vi fick besöka 

verksamheter. Så i realiteten har projektet haft 3 månader att sprida kunskap om projektet 

och vi tror att det hade behövts betydligt mer tid än så för att kunna fortsätta arbetet i 

verksamheterna. Att ha en utsedd person som följer upp arbetet i verksamheterna hade 

förmodligen underlättat implementeringen framåt.  

 

2.2 Tidsplan 

Nr. Aktivitet Ansvarig Tid 

1.  Rekrytera en projektgrupp Malin Nilsson Klart innan v 8 

2.  

Kartlägga de behov och svårigheter 
professionella ser hos målgruppen i 
Eskilstuna. Projektledare 

Sker fram till att 
hela 
projektgruppen 
är tillsatt, 
senast klart v 8 

3.  Enskilt möte med varje projektmedlem Projektledare 

Enskilda möten 
bokas så fort 
en medlem 
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tillsatts, senast 
klart v 8 

4.  Utbildning i tjänstedesign Projektledare  V11 

5.  Uppstart av projektgrupp Projektledare Senast v 12 

6.  
Rekrytera kvinnor ur målgruppen projektet 
berör för deltagande i projektet. Projektgruppsmedlemmar 

April 
(genomfördes 
April-Juni) 

7.  Revidera projektplanen (skapa tidsplan) 
Projektledare tillsammans 
med projektgrupp  

8.  

Omvärldsspana kring vad forskning säger 
och vad andra kommuner/myndigheter har 
för arbetssätt/tankar.  Projektgruppsmedlemmar   

9.  
Introducera projektgruppen i metoden 
tjänstedesign  V13 

10.  Enkätutskick till medarbetare   mars 

11.  Påbörja arbetet med tjänstedesign del 1 

Projektledare driver 
arbetet tillsammans med 
projektmedlemmar och 
användare av våra 
tjänster V 15 

12.  Påbörja arbetet med tjänstedesign del 2 

Projektledare driver 
arbetet tillsammans med 
projektmedlemmar och 
användare av våra 
tjänster 

Februari-maj 
(genomfördes 
april-juni) 

13.  Påbörja arbetet med tjänstedesign del 3 

Projektledare driver 
arbetet tillsammans med 
projektmedlemmar och 
användare av våra 
tjänster 

April-oktober 
(genomfördes 
augusti-
september) 

14.  Påbörja arbetet med tjänstedesign del 4 

Projektledare driver 
arbetet tillsammans med 
projektmedlemmar och 
användare av våra 
tjänster 

April-oktober 
(genomfördes 
oktober-
november) 

15.  Påbörja arbetet med tjänstedesign del 5 

Projektledare driver 
arbetet tillsammans med 
projektmedlemmar och 
användare av våra 
tjänster 

April-oktober 
(genomfördes 
november-
december) 

16.  Informera ut i verksamheter  
Projektledare tillsammans 
med projektmedlemmar 

Augusti-oktober 

(genomfördes 
oktober-
december och 
vissa 
verksamheter 
kvarstår) 

17.  Enkätutskick medarbetare  
November 
(utfördes 
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november-
december) 

18.  Skriva slutrapport   December 

 

 
Det var svårt att avgöra tidsåtgång för de olika delarna i tjänstedesignprocessen då projektledaren 

inte arbetet med tjänstedesign tidigare och inte hade hunnit gå utbildning i metoden när 

projektplanen skrevs. Detta har gjort att stegen i tjänstedesign fått revideras vartefter projektet 

pågått, utskick av enkäter har även de försenats då vi behövde ha nått ut i verksamheter innan 

uppföljning av enkät skedde. Alla aktiviteter har dock genomförts med undantag för det steg i 

tjänstedesign som handlar om att testa våra förslag. Det har inte varit möjligt att inom projektets 

tidsram testa våra förslag då det kräver förarbete och beslut för att genomföra våra förslag.  

3 Erfarenheter och lärdomar 

3.1 Tid/arbetsbelastning  

Synpunkter från projektgruppsmedlemmarna är att de upplevt en hög arbetsbelastning under 

projektet och de önskar därför att projektet pågått under en längre tid alternativt att de fått en 

minskad arbetsmängd under projektets genomförande. Förslag som kommit från gruppen är att nya 

ärenden för projektgruppsmedlemmar borde stoppats under tiden projektet pågick. 

3.2 Kompetensutveckling 

Under projektets gång har vi fått en del ny kunskap men även fått den kunskap vi trott att vi haft 

verifierad av de kvinnorna som försett oss med information till projektet. Vi har under projektet gång 

besökt verksamheter som möter projektets målgrupp och på så sätt försökt att sprida kunskapen 

projektet fått. Mer info kring detta finns ovan 

Kompetensen i projektgruppen får anses vara hög redan innan projektet då de som ingått i 

projektgruppen haft ett särskilt intresse för frågor som rör målgruppen. Detta har varit både positivt 

och en utmaning då vi i vissa fall varit tvungna att omvärdera det vi trott att vi hade kunskap om. 

Men överlag har projektet underlättats av det stora intresse för målgruppen som projektgruppen 

haft då det medfört hög motivation att avsätta tid för projektet trots hög arbetsbelastning. 

3.3 Samarbete i projektgruppen 
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Samarbetet i projektgruppen har fungerat mycket väl. Vi kan se att nya professionella relationer 

skapats som kommer underlätta samverkan inför framtiden. Vi kan se att kunskapen om varandras 

roller har ökat och det har skapat en större förståelse för hur andra verksamheter än den egna 

arbetar. Eftersom ett av målen med projektet var ökad samverkan så har det getts tid vid varje träff 

att få prata en stund om något som är aktuellt för någon i gruppen just nu. Det har tydligt märkts hur 

lösningsfokuserade alla är och hur villiga man är att stötta varandra i dessa diskussioner, vi har sett 

ett stort värde i det. Projektledaren hoppas att dessa nya relationer, med personer som man kanske 

aldrig skulle mött i arbetet annars, kan komma att leva kvar och leda till snabbare kontaktvägar för 

att få stöd i sitt arbete. 

3.4 Annat som påverkade projektets genomförande 

Ungefär vid halvtid av projektet kom det information att Socialförvaltningen behövde göra större 

nerdragningar i verksamheter inom område resurs. Detta är inget som egentligen påverkade 

projektets genomförande, men projektet blev ändå påverkat utifrån att flera projektmedlemmar 

påverkades av besluten som togs. Projektet blev även påverkat i de fall vi besökte verksamheter som 

var påverkade av detta. Vi fick även boka av verksamhetsbesök pga att verksamheten skulle läggas 

ned. Under projektets gång har det även kommit ut nya anvisningar och en ny delegationsordning 

inom Socialförvaltningen, vilket även det påverkat projektmedlemmarnas upplevda arbetsmängd och 

i längden även påverkat projektet. Detta är såklart inget som kunnat förutses eller som egentligen 

påverkat projektets uppdrag. Men vi behöver se till ett mänskligt perspektiv och acceptera att sådana 

förändringar i ens vardag på arbetet även påverkat deltagandet i projektet. 

3.5 Förslag för fortsatt arbete framåt 

Vi ser att, förutom att arbeta vidare med de förslag projektet påbörjat, så behöver arbetet med att 

sprida kunskapen från projektet fortsätta. Hur tar vi vara på all den kunskap projektet fått fram och 

”gör verkstad”? Hur följer vi upp att verksamheterna fortsätter att arbeta med frågan? Det finns 

många områden att arbeta vidare med utifrån den sammanställning av intervjuer som projektet 

gjort. Frågan är vem som tar vid? Vi tror att det är viktigt att det finns någon som tar ansvar för 

frågan och följer upp att arbetet fortsätter. Beroendecentrum och utredningsenheten Vuxen har 

bestämt att regelbundet ta upp delar av den information projektet tagit fram på APT, detta beror 

dock på att projektmedlemmar arbetar på dessa verksamheter. Vi tror dock att det är ett bra sätt att 

hålla liv i projektet. 

De enkäter som skickades ut gav en del information som kan behöva arbetas vidare med. Projektet 

skickade ut dessa för att mäta upplevd samverkan och kompetens i syfte för att se om det blivit 

någon förbättring under projektets gång. Projektet har därför inte arbetat med frågeställningen kring 

vad som är orsaken till resultatet. 
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Bilaga 1 – Sammanställning Intervjuer:  

 

4 Sammanställning av intervjugenomgång av 11 intervjuer gjorda med 
kvinnor från projektets målgrupp 
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4.1 Inledning 

Arbetet har skett utifrån tjänstedesign där vi utfört intervjuer med öppna frågor inom ett antal 

områden där vi vill ha information, kunskap och idéer från målgruppen. Intervjuerna har skett enskilt. 

Vi har sedan gått igenom intervjuerna utifrån mall som SKR tagit fram, vilket innebär att intervjuerna 

har presenterats anonymiserade i projektgruppen och alla projektgruppsmedlemmar har haft post-it 

där alla som lyssnat skrivit ned de insikter vi fått, citat man vill ha med sig, tankar som väckts, 

intressanta upplevelser osv. Tanken är att man tillsammans ska försöka hitta mönster i den 

information vi fått och ”klustra”/kategorisera materialet i olika områden som tagits upp av 

kvinnorna. Då ”klustrandet” har krävt att vi behövt vara närmre varandra än vad restriktionerna 

utifrån Covid-19 tillåter, då det innebär att flytta runt på alla post-it-lapparna, så har projektledaren 

klustrat/kategoriserat alla post-it och sammanställt allt material i detta dokument. Projektgruppen 

kommer arbeta vidare med de klustrade post-it-lapparna. Vi har fått ihop ca 1000 post-it med 

information, tankar och insikter. 

Vi ställde öppna frågor till kvinnorna om hur kvinnorna önskade en utveckling av vården, bland annat 

genom att fråga om hur de skulle beskriva den perfekta vården om de fick önska helt fritt. De flesta 

svaren vi fick var dock grundat i en dålig upplevelse och kvinnan bad oss göra annorlunda. I princip 

alla svar där kvinnorna säger ”gör inte så här” eller ”gör så här”, är sådant kvinnan haft negativa 

upplevelser av i vården. Vi fick inte några direkta önskemål som var ”utanför boxen”, en del 

önskemål handlade om att man önskade en verksamhet liknande verksamheter som tidigare funnits 

inom kommunen. 

Förklaringar till begrepp: 

Vården innebär all verksamhet som möter målgruppen inom kommun och region 

Behandlingspersonal innebär all personal som möter målgruppen inom kommun och region, till 

exempel Sjuksköterska, boendepersonal, samtalsbehandlare, socialsekreterare 

Brukare/patient är de kvinnor som tillhör målgruppen 

Det som är kursivt är direkta citat från kvinnorna. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 

4.2 Tillgänglighet 

När det gäller information om vilket stöd som finns att få vid beroendeproblematik så har kvinnorna 

kommit till vården på olika sätt, några av kvinnorna har sökt stöd på egen hand och dessa kvinnor 

upplever att det är svårt att veta var de ska vända sig. Kvinnorna vet inte var de kan få hjälp och 
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kvinnorna har fått stöd av anhöriga som googlat för att få info och anhöriga har sedan hjälpt till att 

ansöka, det är tveksamt om kvinnorna hade sökt hjälp annars. Anhöriga har även varit ett stöd då 

kvinnan inte orkat eller vågat söka stöd. Någon kvinna berättar att hon hört dåliga saker om 

socialtjänsten och om BC vilket gjort att hon inte sökt hjälp alls. Kvinnorna upplever även att det är 

krångligt att söka stöd då de hänvisats runt, kvinnorna säger att man behöver vara nykter för att söka 

hjälp. En kvinna är anställd av kommunen och hon upplever att det informeras mycket om vad 

kollegor ska göra om de har en kollega som de misstänker har en beroendeproblematik, men det 

finns ingen information om var kvinnan som har en beroendeproblematik ska vända sig. Var kvinnor 

ska vända sig när kvinnorna ”bara” har ett alkoholberoende har hon aldrig fått veta. Kvinnorna 

önskar att det var enklare att söka vård.  

Några av kvinnorna har kommit till vården genom till exempel ekonomiskt bistånd eller orosanmälan. 

När kvinnorna fått hjälp så upplever några kvinnor att de fått bra info från BC och socialsekreterare 

om vad det finns för hjälp att få. Men de flesta kvinnor upplever att de inte fått info om olika 

behandlingar, vilka olika verksamheter kvinnorna kan få stöd ifrån osv. Det verkar som att när 

kvinnan kommer till utförare inom kommunen så brister informationen, kvinnorna upplever att de 

själva måste söka info från till exempel grannar på boendet om sysselsättning, samtalsstöd osv. 

Kvinnorna säger att de fått mer info från andra brukare än från personalen. Det skiljer sig dock 

mellan olika verksamheter, vissa verksamheter har gett bra info.  

Ett förslag som kommit, för att tydliggöra vad som finns för stöd att få, är att sätta upp anslagstavlor 

på olika ställen med info om allt som finns, till exempel stop, vägen, andra stödfunktioner, alla 

kontaktuppgifter osv. Kvinnorna vill även ha en tavla med bilder och info om vilka som arbetar på 

platsen de besöker. 

Vi ställde frågor kring hur kvinnorna vill ta kontakt med vården och fick lite olika svar där det var en 

skillnad utifrån ålder. Kvinnor över ca 50 år önskar kontakt via telefon, sms eller kunna gå någonstans 

och söka vård direkt. De yngre kvinnorna tycker att videosamtal är bättre än vanliga telefonsamtal 

och de önskar även en chattfunktion för att till exempel ansöka om vård, ställa frågor, föra fram 

information. Chattfunktion kom även upp som ett sätt att till exempel föra fram att kvinnorna vill 

byta behandlare då nuvarande kontakt inte fungerar för kvinnan, detta grundar sig i att kvinnorna 

tror att just kvinnor generellt har svårare att föra fram det direkt till den det berör på grund av att 

kvinnor inte vill såra någon.  

Kvinnorna tar upp att de önskar någonstans att kunna ringa efter kontorstid för att få samtalsstöd. 

Det finns en stark önskan från kvinnorna om en plats där de kan knacka på eller ringa till och få 

omedelbar hjälp, en mottagning som är öppen 24 timmar dit kvinnorna kan komma när de vill och i 

vilket skick de vill. Flera av kvinnorna har en positiv erfarenhet av detta utifrån ”Missbruksenheten” 

som fanns inom kommunen för ca 20–15 år sedan. På mottagningen önskar kvinnorna personal med 

kunskap om beroendeproblematik, kunskap om att vara kvinna och mamma med 

beroendeproblematik, att personalen har all info som behövs för att kvinnorna ska få rätt 

information om vad som finns.  
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Kvinnorna säger att var de än söker stöd så vill de få höra ”kom”, kvinnorna vill kunna söka stödet 

onyktra. Kvinnorna vill kunna läggas in på avdelning utan att få en läkarbedömning och utan att 

behöva berätta om allt. Kvinnorna har även en önskan om att kunna få hembesök i stället för att 

komma till bokade möten när kvinnan är i dåligt skick på grund av ångest, abstinens osv. 

Telefonsamtal och sms är också bättre än fysiska besök vid abstinens. Kvinnorna säger att det är för 

få platser för kvinnor på härbärget, detta leder till att de inte ens går dit då de vet att de kanske inte 

får en plats. Det i sig innebär att kvinnorna stannar kvar i en miljö där våld och övergrepp 

förekommer eftersom de vill ha tak över huvudet. 

Kvinnorna berättar att det blir väldigt ensamt när de bryter med beroendet, kvinnorna önskar en 

plats att gå till för att umgås. Någon kvinna nämner Navet, som är en verksamhet som 

Socialförvaltningen tidigare drivit, som ett positivt exempel. 

En fråga som vi alla ställde oss, efter en intervju med en kvinna som är född och uppvuxen i ett 

utomeuropeiskt land, är hur vården säkerställer att kvinnor födda utanför Sverige vet vilket stöd som 

finns att få i Sverige. Detta handlar om kunskapen och ansvaret hos all vård, både den somatiska och 

psykiatriska vården samt all vård och omsorg som bedrivs inom kommunen. Men i detta fall specifikt 

den somatiska vården inom Region Sörmland MSE och biståndskontoret i Eskilstuna. Kvinnan hade 

levt ett ordnat liv med en man som var född i Sverige och när han blev allvarligt sjuk, till slut inlagd på 

sjukhus och fick flytta till ett vård- och omsorgsboende ”så rasade allt”. Mannen var den som skött 

alla kontakter med samhällsfunktioner och kvinnan visste nu inte var hon skulle vända sig, hon visste 

inte ens att stöd fanns att få. Inte heller sjukvården eller biståndskontoret uppmärksammade kvinnan 

och erbjöd henne stöd trots att mannen hon levt med i många år blev så sjuk och hamnade en period 

på sjukhus innan han fick flytta till vård- och omsorgsboende. Kvinnan hann möta ganska många olika 

delar av vården utan att någon fångade upp henne.  

Så, hur fångar vården upp dessa kvinnor? Hur säkerställer vården att anhöriga vet var de ska vända 

sig när de plötsligt blir ensamma? Kvinnan är idag mycket nöjd med det stöd hon fått från 

socialtjänsten efter att hennes situation uppmärksammades, men hon önskar att någon hade 

berättat om vilka hennes rättigheter är i och med att hon bor i Sverige. Denna kvinna var inte 

uppväxt i Sverige och hade därför bristande kunskaper om sina rättigheter, men jag kan tänka mig att 

det finns många personer som är uppväxta i Sverige som inte heller de vet hur de ska navigera runt 

bland alla stödinsatser som samhället har att erbjuda.  

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer
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4.3 Föräldraskap 

Vi ställde specifika frågor kring att vara förälder med beroendeproblematik till de kvinnor med barn 

som intervjuades. Kvinnorna som svarade hade idag vuxna barn, vilket var anledningen till att 

kvinnorna upplevde sig kunna berätta hur det varit.  

Kvinnorna beskriver att ”kvinna, mamma och alkoholist är det absolut sämsta man kan vara”. 

Kvinnorna upplever sig ”skammade” av vården (och samhället), de säger att ”vården behöver 

skamma mammor mindre”. Kvinnorna upplever att det ställs större krav från vården på kvinnor som 

är mammor än vad det görs på pappor. Även om en stabil pappa finns för barnet så upplever 

kvinnorna en press att de ska vara en fungerande mamma. En kvinna uttryckte att ”kvinnor ska vara 

heliga och hålla ihop sig”. Kvinnor som lämnar sina barn för att dricka alkohol/använda narkotika 

skuldbeläggs, män skuldbeläggs inte. 

Kvinnorna upplevde en förändring i fokus från vården direkt de blev föräldrar. Kvinnorna beskriver 

att direkt barnet föddes så var kvinnan ”bara mamma”. Kvinnorna upplevde att det var fokus på 

kontroll och inte stöd. Kvinnorna upplevde inte att papporna fick samma krav på sig. Kvinnorna 

beskriver att när barnet kom frågade ingen hur hon mådde utan sa bara ”håll dig ren”. ”Alla brydde 

sig om barnet och om mammarollen, men ingen brydde sig om hur jag mådde”. Kvinnorna fick alltså 

inget stöd för sig själva utan endast insatser och krav utifrån föräldraskap, de upplevde att alla 

behandlare var ”arga” på kvinnan. Kvinnorna säger att en mamma ska hålla sig drogfri men får inget 

stöd för sig själv och sitt eget mående.  

En kvinna hade sitt barn hemmaboende hela barnets uppväxt trots att socialtjänsten kände till 

hennes svåra beroendeproblematik och destruktiva livssituation. Barnet var hos pappan, som även 

han hade med beroendeproblematik och kriminalitet, vid de tillfällen kvinnan åkte i väg på 

behandling. Kvinnan beskriver att hon var rädd att barnet skulle omhändertas hela barnets uppväxt. 

En annan kvinnas barn blev tidigt placerat och träffade mamman sporadiskt vid umgänge, kvinnan 

var inte nykter/drogfri så barnet mådde inte bra av att vara i den miljön. Kvinnan upplevde att det 

ställdes mer krav på henne som mamma för att få umgänge, pappan hade lättare att få umgänge. 

Kvinnan uppger att det var mycket kontroll kring umgänget, men inget stöd gavs till kvinnan för att 

ge förutsättningar att klara situationen.  

Kvinnorna önskar att de fick en ”varning” innan barnen omhändertogs. De anser att det var rätt 

beslut i de fall barnet omhändertogs, ”hen skulle inte bo hos mig”, men omhändertagandet skedde 

utan förvarning. 

En kvinna är missnöjd med var barnet blev placerat. Hennes barn placerades hos kvinnans syster, 

kvinnan och systern hade en svår relation sedan många år. Detta försvårade umgänget och det 

samarbete som behöver finnas mellan familjehem och förälder fungerade inte. Det uppstod en 

maktkamp mellan kvinnan och systern om barnet som fortfarande pågår efter flera år. Kvinnan hade 
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föredragit att barnet placerades i ett familjehem där det fanns förutsättningar för samarbete. 

Kvinnan kände sig inte lyssnat på i situationerna som uppstod. 

Kvinnorna har idag mycket dåligt samvete över barnens uppväxt och över att de missbrukat under 

graviditet. Kvinnorna uttrycker dåligt samvete både över barn som fick växa upp hemma hos en 

förälder med ett aktivt beroende, men också över de barn som omhändertogs. Kvinnorna beskriver 

att när barnen blev myndiga så var det ingen som frågade hur det var med föräldraskapet längre. Nu, 

när kvinnorna kunde berätta hur det varit utan konsekvenser, så frågade ingen hur det varit att vara 

mamma med beroendeproblematik. Ingen frågade hur situationen som varit påverkar hur kvinnorna 

mår idag av. En av kvinnorna bröt ihop under intervjun då det var första gången hon fått frågor om 

föräldraskapet efter att barnet blivit vuxen, barnet har varit vuxen i 5 år. Det var första gången 

kvinnan fick berätta hur det varit utan att undanhålla något. 

Kvinnorna önskar att det funnits någon att prata öppet med om beroendet utan några konsekvenser 

såsom omhändertagande av barn, i stället försökte kvinnorna dölja beroendet och bad inte om hjälp. 

Kvinnorna önskar även att det funnits mammagrupper där de kunnat prata utan konsekvenser. Att 

kunna prata/ringa någonstans och prata utan konsekvenser önskas även av kvinnor som inte har 

barn, det återkommer inom alla områden. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 

4.4  Att vara kvinna med beroendeproblematik 

Kvinnorna fick berätta om deras syn på vad som skiljer att var kvinna med beroendeproblematik från 

att vara man med beroendeproblematik. Ett återkommande ord från alla kvinnor är ”skam”, ”det är 

en stor skam för en kvinna som har ett beroende ”. Skammen kvinnorna upplever gör att kvinnorna 

inte berättar för någon om sina problem. Kvinnorna upplever att kvinnor måste kunna hantera allt 

runtomkring så som boende, arbete, barn osv trots sin beroendeproblematik, detta ”krav” har inte 

män. Kvinnorna upplever att det är lättare för en kvinna att dölja sin beroendeproblematik, bland 

annat på grund av fokus på mannen de lever med. De upplever större krav på att vara följsam och 

inte ”komma tillbaka” med samma problematik, kvinnorna upplever att de förväntas att inte upprepa 

sina misstag. 

Kvinnorna upplever att kvinnor som dricker/är beroende av alkohol är det absolut värsta som finns i 

samhällets ögon. ”Män som dricker kan vara hjältar, clowner, vilda och riktiga män, ” som kvinna 

måste du krypa för att få hjälp, jag är så blottad och så skamfull”. Att vara kvinna och utåtagerande är 

inte ”accepterat” på samma sätt som från män, det upplevs som att utåtagerande beteende ses som 

naturligt hos män och därför accepteras. Men det framkommer även att det finns en känsla av att de 

som kvinna ”kommit undan” med till exempel inget straff eller mildare straff, fått lämna urinprov på 

sätt som inte är tillförlitliga på grund av att hon är just kvinna. En kvinna tror att vården är mer 
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frågvisa i mötet med män än i mötet med kvinnor, hon tror att vården är försiktigare med frågor till 

kvinnor med tanke på att kvinnor ofta varit med om ”känsliga saker”. 

Kvinnorna tror även att kvinnor får ett bättre bemötande än män, ett mjukare bemötande just för att 

de är kvinnor. Detta måste jag ändå säga är motsägelsefullt med tanke på att kvinnorna upplever sig 

skammade av vården på grund av sitt kön, att kvinnor upplever att de ska vara mer följsamma i 

vården, inte upprepa sina misstag, att kvinnorna upplever att större krav ställs på kvinnor än män och 

att kvinnorna inte ens vill söka hjälp på grund av skammen.  

Missbruksvärlden beskrivs som en mansdominerad värld där männen har makten över pengar, 

narkotika och skydd. En kvinna uttryckte att hon antog männens spelregler och det har gjort att hon 

idag är vid liv. Hon har ändå utsatts för våldtäkter och misshandel.  

Kvinnorna upplever också sig själva som mer känslostyrda än män. De vill att vården ska veta att 

kvinnor klandrar sig själva för allt, kvinnor upplever att de har sig själva att skylla för att de utsatts för 

övergrepp (upplevelsen bland kvinnorna är att andra också tycker att kvinnorna har sig själva att 

skylla). Kvinnorna upplever sig inte värda något. De vill också att vården ska veta vad de ofta varit 

med om som kvinna med beroendeproblematik. Kvinnorna säger att de inte ”bara” har en 

beroendeproblematik att hantera, kvinnorna har trauman kopplade till våld och sexuella övergrepp 

att bearbeta, många har självskadebeteenden, ätstörningar osv. Kvinnorna ställer upp på sex på 

grund av att de inte upplever sig ha något värde. Kvinnorna tror att andra tycker det är okej att 

sexuellt utnyttja ”dåliga kvinnor och horor” vilket de upplever att omgivningen tänker att kvinnor 

med beroendeproblematik är. Kvinnorna har tidigt fått lära sig att tysta sin beroendeproblematik. 

Flera av kvinnorna kommer från hem där beroende var vardag och kvinnorna har fått lära sig att det 

är deras eget fel när de blir utsatta för våld i en relation. Kvinnorna säger att det är viktigt för vården 

att se helheten när kvinnorna ska få stöd på grund av deras mångfacetterade problemområden. 

Kvinnorna upplever att vården inte ställer frågor hur kvinnan finansierat sin beroendeproblematik 

utan vården tar för givet att kvinnan har prostituerat sig och missar då ev. ett kriminellt beteende. 

Kvinnorna upplever att kvinnor inte får stöd för kriminalitet då vården förutsätter att detta inte är ett 

problem för kvinnor. 

Kvinnorna upplever sig stämplande som lögnare under beroendet, men även efter beroendet så 

känner de sig stämplade av vården och samhället. Kvinnorna känner sig brännmärkta av samhället 

som tidigare beroende. När kvinnan blir nykter blir hon väldigt ensam, det är svårt med relationer 

utanför beroendet.  

Kvinnorna önskar mer möjlighet till stöd för kvinnor. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 
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4.5 Framgångsfaktorer och önskemål 

Framgångsfaktorer 

Kvinnorna har uppgett många olika framgångsfaktorer, det som framhävdes oftast och som viktigaste 

orsaken till förändring var den relation kvinnan fick till en behandlare. Jag kommer beskriva det 

närmre under bemötande/behandlingsrelationen nedan. 

Vi har fått många olika anledningar till framgång. En del punkter är en enskild kvinnas upplevelse och 

en del punkter delas av flera kvinnor. Jag sammanfattar det i punktform. 

• Krav från anhöriga att söka stöd var det som gjorde att kvinnan sökte stöd 

• Fick hjälp tidigt (som 13-åring), kan se idag att det var bra 

• Kvinnans signaler syntes och vården/skolan/samhället agerade på dessa 

• Det var bra att någon annan tar beslut 

• Fick kontakt med personligt ombud som skötte all kontakt, ordnade alla möten och följde 

med. Allt gick fort. 

• ASI har varit hjälpsam, då kvinnorna får gå igenom hela sin situation och det skapar insikter 

• Att vara delaktig i sin behandling skapar insikt 

• Tacksam idag att någon ”slog larm” 

• Långvarig behandling (mer än 6 månader) och långt ifrån Eskilstuna var avgörande. Att 

komma långt ifrån Eskilstuna gjorde att kvinnan ”kunde vara sig själv” i stället för den roll 

hon skapat. 

• Har alltid fått välja behandlingshem själv 

• Har fått stöd från företagshälsovården att få hjälp från regionen 

• Tacksam över det stöd och boende som socialtjänsten har stått för 

• Tydlig planering innan och efter behandling 

• Boende med tätt stöd, litet och tajt 

• Urinprov, kontrollfunktioner, ”morot och piska” 

• Substitutionsbehandling 

• Diagnostiserad 

• Previct 

• Familjebehandling tillsammans med barnet, utanför Eskilstuna 

• Akupunktur 
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• Visualisering med bilder gjorde allt tydligt 

• Fick jobb på behandlingshem efter avslutad behandling – ”stolt” 

• Den första kontakten med vården förstod, skapade förtroende 

• Att de professionella har låtit tillfrisknandet få ta tid och stått kvar när det varit svårt 

• Bra bemötande och kompetent personal, personal brydde sig  

• Att veta att vården inte skuldbelägger utan låter kvinnorna få ta den tid de behöver och 

vården finns kvar när kvinnorna kommer åter efter återfall 

• Tydliga ramar och konsekvenstänk, till exempel får komma åter när kvinnan ”blåser noll” 

• Fick behålla sin värdighet i kontakten med vården men blev inte heller daltad med 

• Relationen med behandlaren gjorde att kvinnorna inte ville göra behandlaren besviken och 

därför undvek återfall 

• När kvinnan fick ”rätt” behandlare skedde det en förändring 

• Hade ”tur” att till slut hamna på det boende som var rätt för henne, att hon ser det som 

”tur” beror på att hon inte alls var delaktig i placeringen. 

• Hade behandlare med egen erfarenhet av beroendeproblematik 

• Att få hjälp att förstå sina egna förutsättningar utifrån uppväxt osv 

• Att bli lyssnad på, att bli visat tillit och kunnat vara ärlig, ”vill inte behöva ljuga då jag mår 

sämre av det¨ 

• Mycket insatser gav inte bra resultat – rätt insats gav bra resultat 

Många kvinnor nämner att de vill ha en trygg person med sig på möten med nya 

personer/verksamheter. Ett tillägg till detta är att när vi började projektet så gjorde vi i 

projektgruppen ”användarresor/brukarresor” utifrån tjänstedesignen. Vi bedömde det inte möjligt 

att gå till olika verksamheter och låtsas söka stöd som brukare. Så i stället lät vi varje person i 

projektgruppen göra så som de gör när de tar emot nya brukare/patienter, frågorna ställdes till en 

annan medlem i projektgruppen som fick vara en brukare som sökte stöd i verksamheten. Vi spelade 

inga roller utan utgick från oss själva. Alla fick vara brukare och alla fick vara den som tog emot 

brukaren. Något som alla vi i projektgruppen nämnde som en insikt efter detta var att det kändes 

skönt att vi var ensamma med den som tog emot oss. Vi upplevde att det skulle kännas väldigt 

utlämnande att svara på alla dessa personliga frågor om det var fler närvarande och kanske ännu 

värre om anhöriga var med. 
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4.5.1 Önskemål 

Kvinnorna uttryckte en del önskemål gällande vården. Önskemålen beskrivs ofta av kvinnorna som 

vad vården INTE ska göra utifrån deras tidigare erfarenheter. Men det finns en del förslag på hur 

vården SKA göra, även det oftast grundat i deras tidigare erfarenheter. 

Mycket av önskemålen rör bemötande, där kvinnorna önskar någon som lyssnar, bryr sig och finns 

kvar. Kvinnorna säger att de önskar att vården förstår att saker tar tid, låt kvinnan få den tid hon 

behöver i sin egen process och skynda inte på till exempel utflytt från ett boende till 

kommunkontrakt. Kvinnorna behöver tid för att kunna berätta som det är, träffa 

behandlaren/socialsekreteraren flera gånger. Kvinnorna vill att behandlaren visar respekt för 

kvinnans egna beslut och kvinnorna vill att de ska få tillåtelse att ”visa vad de kan”. Kvinnorna önskar 

att vården blir bättre på att se allas lika värde och visar respekt. Mer om bemötande finns nedan 

under rubriken ”bemötande”.   

Kvinnorna önskar även att få hjälp utan att behöva förklara så mycket. Kvinnorna önskar mer 

”mänsklighet” och individuell vård framför ”paragrafer och fyrkantighet”. Samtidigt är det flera av 

kvinnorna som även framför att det är viktigt med ”samma regler och likabehandling för alla” på till 

exempel Kvinnobo. Kvinnorna önskar även få stöd onyktra, en kvinna beskriver att ”hon berättar mer 

när hon är lite onykter”. 

Kvinnorna säger att när de ber om hjälp så måste någon lyssna och agera på en gång, de ska inte 

behöva ”gå ner sig” för att få stöd. Kvinnorna vill ha en ”öppen famn” när kvinnorna ber om hjälp, 

någon som säger ”kom” (se ovan under rubriken tillgänglighet för mer info om önskemål kring detta). 

Kvinnorna säger även att om de inte vill ha hjälp så måste ändå någon agera när de inte själva kan ta 

ansvar. Kvinnorna vill att vården bygger på tillit framför kontroll.  

Kvinnorna vill få hjälp att formulera sina behov av stöd då kvinnorna inte alltid kan svara på frågan 

om vad de behöver stöd med. En kvinna säger att ”boendestöd frågar vad de kan hjälpa till med, jag 

vill få alternativ med vad jag kan få hjälp med”, detta på grund av att kvinnan själv inte kan formulera 

detta. Kvinnorna önskar personal som är kompetent gällande beroendeproblematik och de andra 

svårigheter kvinnor med beroendeproblematik kan ha. Kvinnorna vill att behandlarna är noga med 

att inte ge förhoppningar om att saker ska ske som sen visar sig inte vara möjliga. Kvinnorna vill inte 

få ett besked som sedan tas tillbaka för att det visar sig vara fel. När det gäller orosanmälan så vill 

kvinnorna gärna ha information innan den görs för att få en möjlighet att ”göra rätt”.  

Andra saker som framkommer är kvinnorna önskar bättre samverkan mellan alla olika berörda 

verksamheter, kvinnorna saknar en helhet där allt hänger ihop. Att behålla samma handläggare är 

något kvinnorna säger är viktigt, är inte det möjligt vill dom att vården förklarar varför.  

Ett väldigt specifikt önskemål som framkommer är att kvinnorna önskar kunna få en kopp kaffe på BC 

vid väntan på att lämna urinprov. Flera av kvinnorna minns att denna möjlighet funnits tidigare, ”det 
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är trevligt och inger trygghet”. Kvinnorna önskar även att det alltid finns kvinnlig personal som 

arbetar i urinprovstagningen som kan övervaka urinprovet, kvinnorna vill inte behöva fråga efter en 

kvinna eller få frågan om det går bra med en man. Kvinnorna säger att kvinnor har svårare att be om 

sådana saker för att kvinnor inte vill vara till besvär. 

Något som genomsyrar det mesta som kvinnorna ber om är en möjlighet att prata med någon utan 

att det ger konsekvenser så som LVM eller omhändertagna barn.  

Flera av kvinnorna har idag önskemål om att få vara ett stöd för andra utifrån den erfarenhet 

kvinnorna har. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 

4.6 Tankar om behandling – blandad grupp/segregerad grupp/ inte grupp 

De flesta kvinnorna berättade om sina upplevelser av att vara på behandlingshem och delta i olika 

typer av gruppbehandling. De flesta kvinnor tycker inte att kvinnosegregerade behandlingshem har 

varit bra, kvinnorna upplever att kvinnor skapar drama mellan varandra, kvinnor dömer varandra, ger 

blickar, det är otrohetsdrama som ligger bakom relationerna osv. Kvinnor konkurrerar med varandra 

om män, sovplats osv.  Någon kvinna upplevde att det var lättare för äldre kvinnor att bo med och 

vara i behandling med bara kvinnor. Hon hade inte upplevt svårigheter själv, men förklarade det med 

att det var för att hon hade ”högst i rang”. Hennes uppfattning var att det är ”tufft” för unga tjejer 

att vara på behandling med bara kvinnor då de är ”lägst i rang”.  

De flesta kvinnorna säger att de föredrar behandlingshem med både män och kvinnor, men 

kvinnorna är också väldigt tydliga med att kvinnorna inte kan dela saker som till exempel övergrepp 

när män är med. Kvinnorna uppger att om de delar sexuella övergrepp bland män så blir de ”snabbt 

ett offer igen”. Kvinnorna uppger dock att de inte kan dela trauman alls i grupp med andra, att det 

inte kan ske i gruppbehandling. Någon kvinna menade att ingen gruppbehandling ska ske till en 

början, när kvinnorna kommit en bit i sin behandling kan det gå bättre. Kvinnorna har upplevt sig 

tvingade till att delta i gruppbehandling, kvinnorna upplever sig inte delaktiga i valet av vården. 

Kvinnorna har inte fått tillräcklig info om vad behandlingen ska innehålla och kvinnorna har inte blivit 

tillfrågade om de vill till behandlingshem med både kvinnor och män eller till ett behandlingshem för 

bara kvinnor. 

En kvinna beskrev sin tid på Vårnäs som att hon var ”livrädd” precis hela tiden både på grund av att 

det fanns män bland personalen som haft egna beroendeproblem och i den grupp där hon 

förväntades delta fanns män med nyligen aktivt beroende. Hon sa ”plötsligt ska förövaren vara den 

man ska lita på för att någon annan har bestämt det”, detta handlade alltså om att det fanns 

”förövare” både i gruppen och i personalen och kvinnan förväntas dela jobbiga upplevelser och 
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trauman med dessa. Alla männen kanske inte är just hennes förövare, men hon vet vad de gjort 

under sitt liv i beroende. När kvinnan lyfte detta med personal fick hon höra att nu är mannen 

drogfri/vill bli drogfri, så vad som hänt tidigare spelar ingen roll. Hon var inte bara rädd för männen 

utan även rädd för att hon inte klarar av att prata inför en grupp och nu blev hon tvingad till detta. 

Det här skedde under den perioden då socialtjänsten ville att alla skulle ha testat Vårnäs innan annan 

behandling blev aktuell. Kvinnans upplevelse gjorde att hon aldrig igen kommer åka på behandling. 

Hon menade också att den vård som gavs på Vårnäs var amatörmässig och mestadels handlade om 

att alla skulle tycka synd om varandra när de var i gruppbehandling, hon kallade det ”tycka synd om 

kalas”. 

En kvinna beskrev hur hon bodde på ett blandat boende inom Socialförvaltningen där hon bodde 

med män. För henne fungerade det bra då ingen av männen påminde om hennes tidigare förövare. 

Hade personal eller andra boende påmint om förövaren så hade hon inte flyttat in där. 

Så om jag sammanfattar ovanstående så vill de flesta kvinnor inte vara på behandlingshem med bara 

kvinnor men de vill heller inte delta i grupper med män, frågan är om gruppbehandling är lämpligt 

överhuvudtaget om inte kvinnan själv uttryckt önskan om det? 

Något mer som framkom gällande behandlingshem var längden på behandling, kvinnorna framför att 

behandling på 2 månader inte är hjälpsam utan minst 6 månaders behandling behövs. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 

4.7 Kvinnlig/manlig behandlare 

Vid intervjuerna tog kvinnorna upp vikten av könet på den hon förväntas anförtro sig till i vården. 

Många av kvinnorna har träffat män i vården som varit ”schyssta”, men kvinnorna upplever inte att 

de kan öppna sig och prata om våld och övergrepp med manliga behandlare och därför föredrar 

kvinnorna en kvinnlig behandlare. Kvinnorna känner sig utsatta i kontakten med män, de vill inte 

”visa allt” för en man. En kvinna säger att det alltid finns en risk för sexuella spänningar mellan män 

och kvinnor vilket är en anledning till att manliga behandlare inte är lämpliga. De absolut flesta av 

kvinnorna sa att de absolut vill ha en kvinna att prata med, men en kvinna ville ha en manlig 

behandlare på grund av dåliga erfarenheter av kvinnor som svikit. De flesta av kvinnorna säger att 

män inte ens får fråga om övergrepp, det är dock bra med frågor om detta från kvinnor.  

Flera kvinnor tycker det är bra med män i vården, men inte som den kvinnan förväntas anförtro sig 

till. Exempel på när det är bra med män i vården är på boenden där det arbetar både män och 

kvinnor, kvinnan kan välja att prata om känsliga frågor med kvinnorna som arbetar och kan samtidigt 

bygga upp tillit till män igen men på lite avstånd. Det kan vara ett lärande med män i vården. 

Kvinnorna vill inte vara själva med manlig personal innan de lärt känna och fått en tillit till mannen. 
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En av kvinnorna tog upp att det kan kännas otryggt att flytta in på ett nytt boende med endast 

manlig nattpersonal, hon vet ju även att personalen har tillgång till hennes lägenhet om de vill. 

En av kvinnorna hade en motivering till varför män behövs i vården som kan ses som ganska 

obehaglig, men jag väljer ändå att ta med det för att visa hur bilden av män är bland flera av 

kvinnorna ”en man förstår hur hårt en man kan slå och vet vad en man kan vara kapabel till”. 

En kvinna hade specifikt bett om en kvinnlig behandlare men ändå fått en manlig, hon avslutade den 

kontakten och har inte tagit upp den igen. Flera av de andra kvinnorna har haft män som behandlare 

och det blev inte bra för kvinnan. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 

4.8 Bemötande/behandlingsrelation 

Bemötande och relationen med behandlaren är det som nämnts absolut mest av kvinnorna under de 

intervjuer som genomförts. Vi har fått många likvärdiga svar från kvinnorna om vad som är viktigt i 

vården och dessa svar berör allra mest bemötande och relationen. Många av kvinnorna tar upp att 

de inte har så goda erfarenheter av bemötande och relation till behandlare. Det har tagit tid innan 

kvinnorna träffat någon de kan öppna sig för och kvinnorna har även erfarenheter av direkt 

dåligt/olämpligt/felaktigt bemötande från vården. De flesta kvinnorna upplever att de idag har 1 

kontakt som fungerar bra. Några citat som kvinnorna har minnen av gällande bemötande i vården är: 

- ”Lilla gumman, du har ju hela livet framför dig”. Detta sades på avdelning vid inläggning efter 

suicidförsök, kvinnan upplevde det som förminskande och att den som sa det var okunnig då 

det är just medvetenheten om att det finns ett helt liv kvar att leva som gör allt så 

outhärdligt att kvinnan funderat på suicid.  

- En kvinna fick vara i jourlägenhet på grund av återfall av THC, efter 2 veckor tyckte personal 

att hon varit i lägenhet för länge och sa ”Vi vet att THC tar 3 veckor att lämna kroppen men 

nu har du varit här för länge”. Kvinnan blev avhyst och personalen sa då ”låt dig inte slås ner 

av detta” i samband med att hon blivit frågad om hon hade någonstans att ta vägen och 

svarat att hon inte hade någonstans att ta vägen. Kvinnan menar att det är olämpligt att 

uttrycka sig så till någon som inte har någonting, hur ska man inte låta sig slås ner av det? 

- En kvinna uttryckte missnöje över kommunlägenheten hon tilldelades och fick till svar ”du 

har en klädkammare i alla fall”. Kvinnan vill att vi förstår att ”trivsel” är viktigt. 

- ”det där ska du väl vara van vid, inget att gnälla om” fick en kvinna höra av läkare när hon 

var rädd i samband med att injektion skulle ges i skinkan. Läkaren menade att då kvinnan 

tidigare injicerat narkotika borde hon inte gnälla. 

- Kvinnorna upplever att vården säger ”lägg av”, ”bli ren” i stället för att fråga ”varför”? 
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Kvinnorna säger att relationen med behandlaren är det som är absolut viktigast, om relationen är bra 

går det att förändra kvinnans situation. Relationen behöver bygga på tillit och förtroende framför 

kontroll. Personkemi är viktigt. Relationen är grunden till att kvinnan vågar öppna upp sig och ha 

”djupare samtal”. De goda exempel på relation och bemötande som nämns handlar om att kvinnorna 

blivit lyssnade på, att behandlaren haft ett icke-dömande förhållningssätt, att kvinnorna känt att 

behandlaren bytt sig, att kvinnorna kunnat ha en avslappnad relation till behandlaren, skrattat 

tillsammans. En kvinna uttryckte att ”ingen vill känna sig som någons jobb”, kvinnorna vill inte känna 

”vi och dom”. Det räcker dock inte med omtanke, behandlaren behöver ha kunskap och erfarenhet 

kring beroendeproblematik och kring kvinnors situation vilket inger trygghet. Även om kvinnorna vill 

ha en avslappnad, personlig relation till behandlaren så vill kvinnorna inte att behandlaren berättar 

privata saker om sig själva, till exempel att behandlaren tar upp sin egen erfarenhet av att vara 

kvinna i en relation där våld förekommer då en sådan relation ser olika ut för alla utsatta och att 

dessutom ha en beroendeproblematik och bli utsatt för våld tillför ytterligare en svårighet i 

utsattheten.  

Kvinnorna vill inte att behandlaren är för ”slapp”, ”snäll”, ”blåögd”, det behöver finnas tydliga ramar 

och att behandlaren är ”rak” mot kvinnan. Kvinnorna säger att de lätt utnyttjar situationen om 

behandlaren är för snäll. Men det måste alltid vara behandlarens ansvar att gränserna mellan 

behandlare och brukare hålls. 

Kvinnorna vill att det ska vara viktigt för behandlaren att det går bra för henne, att behandlaren inte 

ger upp. Kvinnorna vill inte ha krav de inte kan leva upp till. Kvinnorna vill även att behandlaren visar 

respekt för deras beslut och inte skuldbelägger, även om besluten kvinnan tar är ”dåliga”. Att vara 

ärlig anses vara det som gör att kvinnorna kan påverka sin vård, samtidigt lyfts ofta önskemålet om 

att kunna prata utan konsekvenser för att kvinnorna ska kunna vara helt ärlig. Behandlarens 

anmälningsplikt kan göra att tilliten försvinner.  

Kvinnorna säger att det är viktigt att behandlaren tror på människan och inte bara prata om alla 

misslyckanden och återfall. En kvinna hade berättade att behandlarna sagt att återfall är helt 

normalt, detta skedde innan återfall skett och var säkert sagt av omsorg för att kvinnan skulle känna 

att hon alltid kan komma tillbaka. Kvinnan upplevde dock att detta var triggande och kunde leda till 

återfall då det låter som att det är ”okej”. Kvinnorna önskar att vården såg mer till det friska framför 

problemen, kvinnorna vill inte att vården bara fokuserar på det negativa i deras liv (beroendet). 

Kvinnorna tycker att vården kan bli bättre på att se till allas lika värde.  

Kvinnorna tar upp att det ofta varit svårt i relationen med behandlaren och att kvinnorna upplevt 

behandlare som arga på kvinnan. Kvinnorna har även upplevt att behandlare tar det personligt om 

det inte ”går bra” för kvinnan, att de skuldbelägger kvinnorna. Kvinnorna har upplevt att behandlare 

inte lyssnat på vad de vill, de har känt att behandlare ”sett ner på ” dem, förminskade och inte 

bemötte med respekt. De har upplevt att behandlare har förutfattade meningar om kvinnor med 

beroendeproblematik vilket upplevs kränkande. De har varit tvungna att ”böja sig” i kontakten med 

behandlare.  
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Kvinnorna säger att det behöver bli enklare att byta behandlare. Kvinnor är ”rädda för att såra” vilket 

gör att de inte gärna säger till att de vill ha en annan behandlare på grund av att personkemin inte 

fungerar. Kvinnorna vill att vården blir bättre på att matcha behandlare och brukare. Ett förslag på 

hur kvinnorna enklare ska kunna byta behandlare är en chattfunktion. Ett annat förslag var att 

behandlaren alltid ska ta upp frågan efter ett par träffar och säga ”nu har vi träffats ett tag, tycker du 

det känns bra eller skulle du vilja prata med någon annan?”. Man ska inte känna sig utlämnad för att 

man vill byta behandlare. 

Vi frågade kvinnorna om behandlaren/behandlarna ställt frågor och kartlagt andra områden än 

beroendet, till exempel våld och övergrepp. Svaren kvinnorna gav på detta var att kvinnorna ganska 

ofta inte fått andra frågor än om beroendet, men även att kvinnorna ofta inte heller fått frågor kring 

bakgrund och orsak till beroendet. Kvinnorna upplever att vården inte frågat hur kvinnan har det. De 

kvinnor som har mediciner och substitutionsbehandling via beroendecentrum upplever att 

medicinfrågor är det som blir centralt, alltså uppföljning endast av medicinens effekt, detta speciellt 

från läkare. En kvinna uttryckte att när hon beviljades LARO så ställdes mängder med frågor om 

kvinnans livssituation, efter det har ingen frågat igen.  

De flesta kvinnor säger att det är viktigt med frågor om allt i kvinnans liv då det hänger ihop, det är 

viktigt eftersom det är lättare att svara på frågor än att berätta själv. Någon kvinna säger dock att 

hon inte vill ha frågor utan berättar själv när hon är redo. Kvinnorna säger att det är viktigt att 

frågorna inte ställs direkt vid en ny behandlingskontakt, kvinnorna behöver få förtroende innan de 

svarar på känsliga frågor. Det är även viktigt att kvinnan får veta varför frågorna ställs och vad som 

händer med svaren. Flera kvinnor tar upp att kvinnorna inte vet varför alla frågor ställs och de vet 

inte heller var informationen tar vägen vilket gör att kvinnorna inte vill/vågar svara. Det uttrycks en 

önskan om att kunna berätta om känsliga händelser utan att det dokumenteras. En kvinna beskriver 

att hon fick frågan om hon sålt sin kropp på ett läkarbesök av en manlig läkare hon aldrig träffat 

förut, hon känner sig väldigt kränkt över detta och har svårt att släppa händelsen. Som beskrivet 

ovan, gällande manlig eller kvinnlig behandlare, så önskar kvinnorna att män inte ställer frågor om 

annat än beroendet.  

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 

4.9 Negativa upplevelser 

Kvinnorna hade tyvärr många negativa upplevelser av vården. Dessa beskrivs under alla områden 

ovan och under denna rubrik eftersom dessa upplevelser hade en direkt koppling till exempelvis 

bemötande eller tillgänglighet. Men det finns ändå en del upplevelser som kan beskrivas separat. 

Kvinnorna har uttryckt specifik kritik mot socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och mot 

psykiatrins akutmottagning och avdelning 20 och 22. Kritiken mot ekonomiskt bistånd beskrivs det 
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separat här, kritiken mot psykiatrin beskrivs under egen rubrik. I övrigt nämns inte berörd 

verksamhet om det inte behövs för att förtydliga.  

4.9.1 Ekonomiskt bistånd 

En kvinna bodde med två vuxna barn som var nyligen myndiga, när hon inte kunde betala sin hyra 

blev 3 personer hemlösa. Kvinnan hade kontakt med ekonomiskt bistånd och önskar att handläggare 

på ekonomiskt bistånd sett helheten när beslut togs. Det som hände var att 3 personer blev hemlösa 

samtidigt, inte bara kvinnan som stod på kontraktet och inte betalat hyran. Kvinnorna tycker att det 

är utlämnande att ansöka om ekonomiskt bistånd då kvinnorna får svara på frågor om sådant som 

inte har med ekonomi att göra. Kvinnorna upplever sig dömda av handläggare och uppger att de fått 

ett negativt bemötande. Att få byta handläggare ofta ses som negativt, ofta har kvinnorna inte fått 

information om att de fått en ny handläggare förrän de ansöker om ekonomiskt bistånd. Kvinnorna 

får heller inte träffa den nya handläggaren fysiskt vilket kvinnorna önskar. Jag vill tillägga här att 

ekonomiskt bistånd har varit ingången till vård för beroendeproblematik för flera kvinnor. 

4.9.2 Övrig vård 

Kvinnorna beskriver hur deras upplevelse av vården/samhället i stort är att ingen 

uppmärksammat/agerat på tecken på att något var fel, till exempel i skolan. En kvinna säger att ”alla 

såg, men ingen agerade”. Kvinnorna upplever att ingen lyssnat och att alla runtomkring svek, ”ingen 

plockade upp spillrorna”. En kvinna beskriver hur hon blivit omhändertagen för berusning (LOB) men 

inte erbjudits stöd. Vården upplevs som ”krav och hot”. En kvinna beskrev hur hennes upplevelse 

under uppväxten var att ”soc är bara något på papper”. Hon var aktuell hos socialtjänst hela sin 

uppväxt på grund av missbrukande förälder och blev även omhändertagen vid något tillfälle, men 

hon upplevde aldrig att socialtjänsten följde upp eller agerade för hennes sak. Kvinnorna säger att de 

hade behövt stöd tidigare. 

Kvinnorna upplever att kompetensen är väldigt ojämn, vissa behandlare har mycket kunskap om 

beroendeproblematik och har bra information om vilka andra stödinsatser som kan erbjudas medan 

vissa behandlare inte har kunskap och inte ger information. Det anses vara viktigt med kunskap om 

narkotika och beroendeproblematik samt specifikt hur kvinnor med beroendeproblematik har det. 

Kvinnorna säger att de behöver hjälp när de ber om det - ”inte sen”, kvinnorna upplever att de inte 

får hjälp direkt. ”Man ska inte behöva gå ner sig först för att få hjälp”. En kvinna berättar hur hon 

bad om hjälp då hon insåg att beroendet snabbt blev okontrollerbart, hon bedömdes då inte vara i 

tillräckligt ”dåligt skick” för att få den externa vård hon ansökte om. Situationen blev snabbt värre 

och kvinnan fick snart vård enligt LVM i stället för den frivilliga vården hon bett om. Något som 

återkommer i alla intervjuer i flera olika situationer är att kvinnorna upplever att ”ingen lyssnade” på 

kvinnan. 
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Kravet på nykterhet upplevs som skrämmande och gör att kvinnan drar sig för att söka vård, flera 

kvinnor beskriver att de hade behövt stöd tidigare men avstått att söka på grund av detta krav. Om 

de berättar som det är, är ärlig, så upplever kvinnorna att de blir bestraffade. Det kan handla om 

tvångsvård eller omhändertagande av barnen. De upplever vården som inkonsekvent, det är ingen 

tydlighet i vad de får och inte får göra.  

Kvinnorna berättar att om en kvinna inte vet var hon ska ta vägen, till exempel för att det är fullt på 

härbärget eller för att hjälp inte ges nu, så återvänder kvinnan till en misshandelsrelation även om 

hon bestämt sig för att lämna. I den relationen så får kvinnan i alla fall narkotika och ett visst 

beskydd. 

Kvinnorna har oftast inte fått vara delaktiga i sin vård, när de utretts färdigt har de fått ett 

erbjudande som de oftast tackat ja till eftersom de inte haft några andra val. Ingen frågar om 

kvinnorna har en önskan att bli nykter/drogfri, men de placeras på boenden som kräver drogfrihet. 

Ingen frågar vad kvinnan vill. Kvinnorna upplever inte att de har något val när det kommer till stöd, 

de ska bara vara ”tacksamma” för att de till exempel får ett boende med tak över huvudet. 

Uppföljningen av stödet verkar brista, en kvinna har gått hos en samtalskontakt betald av 

socialtjänsten i 18 år utan att ”prata” om hur hon mår. Hon upplever inte att detta följdes upp och 

det är flera kvinnor som uppgett brister i uppföljning.  

En kvinna berättar att handläggaren inte följde upp eller tog kontakt efter att den inledande ASI-

intervjun genomfördes. Efter avslutad ASI-intervju blev kvinnan först erbjuden Kvinnobo utan att få 

information om att det kunde finnas andra alternativ. Hon blev snart utskriven från Kvinnobo på 

grund av återfall och efter detta hörde ingen av sig förrän 6 månader senare. Kvinnan trodde hon var 

avslutad hos socialtjänsten eftersom hon inte hörde något eller fick hem något brev om möte. Hon 

hade ingen erfarenhet av socialtjänsten sedan tidigare vilket gjorde att hon trodde att när om hon 

blev utskriven 1 gång så får hon ingen mer hjälp, detta och hennes pågående beroende gjorde att 

hon inte tog kontakt själv. Idag kan hon se att de 6 månader då hon var bostadslös och i aktivt 

beroende hade kunnat undvikas i och med uppföljning efter återfallet som ledde till utskrivning. En 

dag ringde det en behandlare från ett annat boende och erbjöd en plats där. Kvinnan hade inte på 

något sätt varit delaktig i detta och förstod inte hur det gått till, men hon tackade ja i brist på 

alternativ då hon var bostadslös. Kvinnan undrar fortfarande varför hon inte fick ett möte med 

handläggare efter utskrivning, varför ingen ringde för att fråga hur det var och varför inte 

handläggare meddelade henne att ett annat boende var på gång? 

Kvinnor har upplevt att det inte varit bra för en ung kvinna med beroendeproblematik av narkotika 

att placeras tillsammans med äldre kvinnor med alkoholmissbruk på Kvinnobo. Det är svårt att känna 

samhörighet med personer med så annorlunda bakgrund. Kvinnorna har upplevt att de inte fått bo 

kvar på Kvinnobo så länge de haft behov och önskat utan har fått flytta till kommunlägenhet innan de 

var redo för det stora steget. Just Kvinnobo har nämnts, men det beror förmodligen på att de flesta 

kvinnor någon gång varit placerade på Kvinnobo och inte på något av kommunens andra boenden. 

En kvinna tror att hon fick flytta för att hon var besvärlig och dominant.  
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En kvinna har traumatiska upplevelser av tvångsvård på SIS-institution, när hon kom dit slet de av 

henne kläderna och satte henne i ett rum. Då kvinnan blivit utsatt för övergrepp sitter denna 

upplevelse kvar i henne. 

En kvinna blev lovad psykolog för att bearbeta traumatiska upplevelser, hon fick en psykologkontakt 

4 år senare. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer 

4.10 Avdelning 20, 22 och Psykiatriska akutmottagningen MSE 

Det har framkommit väldigt specifik kritik mot Psykiatriska akutmottagningen, avdelning 20 och 

avdelning 22. Det är bra att veta att en del av kritiken gäller saker som hände flera år tillbaka i tiden, 

men en del av kritiken är saker som hänt i närtid. På grund av att det nämns så specifika saker just 

kring dessa avdelningar så väljer jag att beskriva det som sagts separerat från andra negativa 

upplevelser av vården. Det handlar även om direkt framförda önskemål på hur vården borde vara 

inom psykiatrin. Den kritik som förts fram handlar om bemötande på psykiatriska akutmottagningen, 

innehållet i vården på avdelningarna samt bemötande på avdelningarna.  

Kvinnorna upplever att det är väldigt svårt att komma in på avdelning, kvinnorna har ibland ljugit om 

suicidtankar för att få en plats då de annars blivit nekade. Kvinnorna önskar kunna få läggas in på 

avdelning utan läkarbedömning, utan att berätta varför eller i alla fall utan att behöva berätta ”allt”.  

En kvinna upplevde sig straffad med LPT då hon blev utåtagerande vid inskrivning på Psykiatriska 

akutmottagningen, hon menar att det inte var tal om annat än frivillig inläggning förrän hon blev arg. 

Hon är övertygad om att om hon varit en man hade inget reagerat på att hon lämnade läkaren under 

samtalet och smällde i dörren. Anledningen till att hon blev arg var att hon upplevde att läkaren inte 

lyssnade på henne utan ställde samma frågor om hennes bakgrund flera gånger, hon upplevde sig 

inte lyssnad på. Hon upplever att vården inte tolererar kvinnor som är utåtagerande på samma sätt 

som vården tolererar män som är utåtagerande. 

Kvinnorna beskriver hur de läggs in på avdelning i väldigt dåligt psykiskt skick men känner sig 

ensamma då ingen av behandlarna pratar med dom, ingen frågar hur det är. Flera kvinnor mådde 

dåligt på grund av traumatiska händelser såsom ett barns dödsfall, övergrepp. Kvinnorna upplevde 

sig inte få hjälp med det utan fokus på avdelningen var på att äta, sova, sköta hygien, ta mediciner, 

trots att kvinnorna berättat om de traumatiska händelserna vid inläggning. De upplever inläggning på 

avdelning som förvaring, ”när man mår som sämst pratar ingen med en”. En kvinna uttryckte att hon 

”behövde samtal men fick piller”.  

Kvinnorna upplever sig vara i beroendeställning på avdelningen. Upplevelsen är att om kvinnorna gör 

det som förväntas på avdelningen såsom att ta sina läkemedel, komma och äta, sova på natten så blir 
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kvinnorna utskrivna för att kvinnan mår ”för bra” för att vara på avdelningen. Det spelar ingen roll att 

kvinnan följer dessa rutiner på grund av att personalen på avdelningen ”tvingar” kvinnan till att följa 

rutiner såsom att äta och duscha, hänsyn tas inte till att kvinnan sover för att kvinnan får 

sömnmediciner varje kväll. När kvinnan blir utskriven har egentligen inget förändrats med måendet 

eftersom kvinnan inte upplever att hon fått stöd för sitt mående.  

Kvinnorna upplever ett generellt dåligt bemötande, kvinnorna känner sig dömda, ingen pratar med 

dem, ingen frågar hur de mår. En kvinna beskrev att det fanns 1 behandlare på avdelning (under flera 

veckolånga inläggningar) som hade ett gott bemötande, denne ”såg henne och var en människa” och 

frågade hur hon mådde vid ett av alla tillfällen då hon var utåtagerande och grät. Hen tog sig tid att 

sitta med kvinnan och finnas där för henne. 

En annan kvinna berättar att hon blivit anklagad av en läkare på Psykiatriska akutmottagningen att 

manipulera och lura samhället för att få en sjukskrivning. Läkaren uttryckte att hon hade satt i system 

att få en sjukskrivning när hon ville ha ”semester”, kvinnan berättar att denna anklagelse fortfarande 

”sitter som en tagg” i henne.  

Kvinnor som kommer till avdelning påverkade av alkohol eller narkotika beskriver hur de förpassas till 

rummet och lämnas där ensamma utan stöd. Kvinnorna upplever att uppfattningen bland behandlare 

på avdelningarna är att kvinnor borde veta bättre och därför inte återkomma till avdelningen. De 

upplever sig dömda när de kommer tillbaka i dåligt skick. Kvinnorna vill ha en trygg person med sig 

när de ska träffa läkare inför inläggning. 

En kvinna tar upp att det vore önskvärt med obligatoriska urinprover på alla som läggs in på 

psykiatrisk avdelning. Kvinnan var inlagd flertalet gånger på avdelning 22 med, enligt henne, tydliga 

abstinenssymtom utan att någon pratade om eller frågade om beroendeproblematik. Hon själv 

berättade inte och är osäker på om hon hade varit ärlig om någon frågat. Hade hon lämnat ett 

urinprov som visade narkotika i kroppen tror hon att det underlättat att prata om det, men även 

underlättat för behandlarna att förstå henne. Hennes upplevelse var att det fanns fler unga tjejer 

med beroendeproblematik på avdelning 22 när hon var där, utan att det uppmärksammades. Vid ett 

tillfälle hamnade hon några timmar på avdelning 20 då det inte fanns plats på avdelning 22, hon fick 

då lämna urinprov som visade positivt på flera substanser, ändå följde ingen upp detta genom att 

fråga om det eller erbjuda stöd när hon flyttades till avdelning 22.  

En kvinna framför önskemål om att det borde vara en kurator eller psykolog kopplad till 

avdelningarna som träffar patienterna för enskilda samtal varje dag för att patienterna ska få en 

avsatt stund att prata om det som är jobbigt. Kvinnan tror att det vore bra både för kvinnan själv, 

men även för personal på avdelningen då de kan få en daglig uppdatering om hur kvinnan mår så att 

de kan anpassa vården efter det. Kvinnan tror även att inläggningarna skulle kunna förkortas om en 

samtalskontakt kommer i gång direkt som sen kan fortsätta efter utskrivning. Upplevelsen är ju att 

inläggning bara handlar om att få rutiner kring mat, sömn, hygien medan behoven som kvinnorna 

beskriver är att bli lyssnad på, få prata med någon. 
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Kvinnorna upplever att kompetensen på avdelningen är för låg när det gäller kvinnor med 

beroendeproblematik. Kvinnorna vill gärna se mer kompetens kring våld i nära relation, men även 

mer allmänt kring kvinnor mer beroendeproblematik.  

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till innehållsförteckning bilaga 1 - intervjuer
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Bilaga 2 – Förslag Ny praxis kvinnlig behandlare 

Behov som uttryckts 

Kvinnorna uttrycker att de inte vill ha en manlig behandlare då de bland annat upplever att det alltid 

finns en sexuell spänning mellan man och kvinna. Projektgruppen håller ju inte riktigt med om att det 

är så, då vi inte upplever att männen som arbetar i våra verksamheter känner den sexuella 

spänningen gentemot kvinnan. Det är dock helt logiskt att kvinnorna upplever det då de flesta av 

kvinnorna under lång tid fått använda sig av sin sexualitet och sin kropp för att få tillgång till sovplats, 

skydd från andra män, droger osv. Kvinnornas erfarenhet av män är att de alltid är ute efter tillgång 

till kvinnans kropp. Projektgruppens erfarenheter är också att kvinnorna ofta förändras när det finns 

en man ”i rummet”, de faller tillbaka i gamla mönster som innebär att de behöver bete sig på att visst 

sätt bland män då det tidigare varit en slags överlevnadsstrategi. 

Kvinnorna uttrycker även att de inte kan öppna upp sig helt för män, en kvinna hade gått till en 

manlig terapeut i 18 år utan att prata om det som hände henne i form av våld och sexuella 

övergrepp. Kvinnorna vill inte visa sig så trasig för en man och de upplever att om de öppnar upp och 

sexuella övergrepp så kan de lätt bli ett ”offer” igen. 

Kvinnorna säger dock att det är bra med män i vården till exempel på ett boende eller på avdelning 

för att kunna bygga upp relationer och lära sig att lita på män i en trygg miljö, de vill bara inte att 

mannen är den de förväntas anförtro sig till. Kvinnorna vill heller inte lämnas ensamma med män 

innan de lärt sig att lita på den specifika mannen. 

Lösningar vi samlat in från verksamheterna 

• Schemalägg alltid kvinnlig personal i tjänst (i princip alla som jobbar på schema har svarat 

detta) 

• Ha könsfördelning i åtanke vid rekrytering 

• Fördela kön på personal efter behov, till exempel verksamhet med 70 % kvinnor ska ha minst 

70 % kvinnlig personal 

• Flexibilitet mellan avdelningarna vid behov av kvinnlig personal 

• Låt alltid kvinnor få en kvinna som behandlare utan undantag 

• Fråga alltid vid nybesök om kvinnan vill prata med en kvinna 

• Verksamheter för kvinnor har bara kvinnlig personal 

• Låt kvinnorna välja vem de vill prata med, även få välja bland flera kvinnor 

• Ställa frågan om manlig eller kvinnlig behandlare 

• I samband med utredning och FREDA ställa frågan om manlig/kvinnlig personal 
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• Alla behandlare ska ha kunskap om kvinnors specifika situation i missbruk 

• Manlig personal får genusutbildning för att lättare kunna se kvinnors behov 

• Prestigelöst arbete 

• Hur blir det om vi anställer bara kvinnor? Det behövs trygga män i vården 

 

Då kvinnor som deltagit i projektet uttryckt att de vill ha en kvinnlig personal ser vi att den enklaste 

lösningen är att ha som praxis inom socialtjänsten att alltid erbjuda en kvinnlig personal om kvinnan 

inte uttrycker annat. Information enligt följande ska ges till kvinnan i alla led från utredning till 

utförare: ”Vi har som praxis att alltid erbjuda kvinnor en kvinnlig personal då vi vet att kvinnor 

oftast vill ha det, har du något emot det”? Om kvinnan inte uttrycker att hon önskar en manlig 

personal eller om kvinnan inte informerats om praxis så fördelas ärendet ALLTID på en kvinnlig 

personal. Inom Regionen så tänker vi att samma praxis bör finnas på Beroendecentrum. Inom 

slutenvården behöver det se annorlunda ut, se nedan.
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Socialtjänsten (Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mottagningen SF 

Vid första besök av kvinna med beroendeproblematik informera om 

vår praxis. 

Skickas ärendet vidare till utredningsenhet, informera om vad 

kvinnan sagt om kvinnlig/manlig personal vid överlämning 

Särskilda boenden LSS/SOL och 

stödboenden/boenden SOL och 

boendestöd 

Praxis är fortfarande att alltid 

erbjuda en kvinna kvinnlig personal 

om inte annat framgår i 

beställningen.  

 

Kvinnan bör få möjlighet att själv 

välja ”sin” personal när kvinnan 

bott ett tag och lärt känna all 

personal bättre. 

Vägen 

Praxis är fortfarande att alltid 

erbjuda en kvinna kvinnlig personal 

om inte annat framgår i 

beställningen  

Vid serviceinsatser gäller samma 

praxis som biståndsbedömda 

insatser. 

 

Stopp 

Praxis är fortfarande att alltid 

erbjuda en kvinna kvinnlig personal 

om inte annat framgår i 

beställningen  

 

Kontaktperson enligt SOL  

Praxis är fortfarande att 

alltid erbjuda en kvinna 

kvinnlig personal om inte 

annat framgår i 

beställningen  

Utredningsenhet SF 

Fördela alltid till kvinnlig socialsekreterare om inte kvinnan 

specifikt önskat en manlig socialsekreterare 

Informera igen om vår praxis. 

Skickas ärendet vidare till utförare, informera om vad kvinnan sagt 

om kvinnlig/manlig personal vid överlämning. 

Biståndskontoret VOF 

Fördela alltid till kvinnlig 

biståndshandläggare om 

inte kvinnan specifikt 

önskat en manlig 

biståndshandläggare 

Informera om vår praxis. 

Skickas ärendet vidare till 

utförare, informera om 

vad kvinnan sagt om 

kvinnlig/manlig personal 

vid överlämning  
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Region Sörmlands beroendevård och psykiatriska avdelningar MSE 

På avdelningarna arbetar man inte med utsedda personer som är de som har samtal med 

patienterna, så där tänker vi oss en annan lösning. På Beroendecentrum tilldelas man dock en ”egen” 

SSK och då tänker vi att samma praxis ska gälla som inom socialtjänsten. Kvinnorna får information 

enligt följande: ”Vi har som praxis att alltid erbjuda kvinnor en kvinnlig personal då vi vet att 

kvinnor oftast vill ha det, har du något emot det”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka delmål 7

Psykiatrisk akutmottagning 

Vid läkarbedömning och samtal ska det alltid finnas minst en kvinna 

med i rummet. 

Rådgivning BC 

Alla informeras om vår 

praxis, kvinnor fördelas till 

en kvinnlig SSK om inte 

annat önskas 

Psykiatrisk slutenvård MSE 

Det ska alltid finnas kvinnor i tjänst på aledelningarna. Vid samtal 

ska det alltid finnas minst en kvinna med i rummet. 
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Bilaga 3 – Förslag på fortsatt arbete med bemötande och relation 

Uttryckta behov 

Det som nämnts absolut mest under intervjuerna är bemötande och relationen som skapas med en 

behandlare. Kvinnorna tar upp många exempel på dåligt bemötande, men när det kommer till 

framgångsfaktorer så är det relationen/alliansen i samband med god kunskap om kvinnors situation 

som nämns som den absolut viktigaste framgångsfaktorn. Kvinnorna säger att relationen med 

behandlaren är det som är absolut viktigast, om relationen är bra går det att förändra kvinnans 

situation.  

Relationen behöver enligt kvinnorna bygga på tillit och förtroende framför kontroll. Personkemi är 

viktigt. Relationen är grunden till att kvinnan vågar öppna upp sig och ha ”djupare samtal”. De goda 

exempel på relation och bemötande som nämns handlar om att kvinnorna blivit lyssnade på, att 

behandlaren haft ett icke-dömande förhållningssätt, att kvinnorna känt att behandlaren bytt sig, att 

kvinnorna kunnat ha en avslappnad relation till behandlaren, skrattat tillsammans. En kvinna 

uttryckte att ”ingen vill känna sig som någons jobb”, kvinnorna vill inte känna ”vi och dom”. Det 

räcker dock inte med omtanke, behandlaren behöver ha kunskap och erfarenhet kring 

beroendeproblematik och kring kvinnors situation vilket ger trygghet. Även om kvinnorna vill ha en 

avslappnad, personlig relation till behandlaren så vill kvinnorna inte att behandlaren berättar privata 

saker om sig själva. Det kan till exempel handla om att behandlaren tar upp sin egen erfarenhet av 

att vara kvinna i en relation där våld förekommer, kvinnorna menar att en sådan relation ser olika ut 

för alla utsatta och att dessutom ha en beroendeproblematik och bli utsatt för våld tillför ytterligare 

en svårighet i utsattheten.  

Kvinnorna tar upp att det oftast varit svårt i relationen med behandlaren. De flesta kvinnor har 

endast upplevt 1 behandlare som de haft en god relation med, denna goda relation beskrivs som 

orsaken till framgång för kvinnan. Kvinnorna har ofta upplevt behandlare som arga på kvinnan när 

det inte går bra, när kvinnan återfaller, inte följer planering osv. Kvinnorna har även upplevt att 

behandlare tar det personligt om det inte ”går bra” för kvinnan, att de skuldbelägger kvinnorna. 

Kvinnorna har upplevt att behandlare inte lyssnat på vad de vill, de har känt att behandlare ”sett ner 

på ” kvinnan, förminskade och inte bemötte med respekt. De har upplevt att behandlare har 

förutfattade meningar om kvinnor med beroendeproblematik. De har varit tvungna att ”böja sig” i 

kontakten med behandlare.  

Kvinnorna framför att det behöver bli enklare att byta behandlare. Kvinnor är ”rädda för att såra” 

vilket gör att de inte gärna säger till att de vill ha en annan behandlare. Kvinnorna önskar att vården 

blir bättre på att matcha behandlare och kvinna. Ett förslag på hur man enklare ska kunna byta 

behandlare var en chattfunktion. Ett annat förslag var att behandlaren alltid ska ta upp frågan efter 

ett par träffar och säga ”nu har vi träffats ett tag, tycker du det känns bra eller skulle du vilja prata 

med någon annan?”. Man ska inte känna sig utlämnad för att man vill byta behandlare. 

  

Inte vi och dom 

Icke-dömande 

Tillit och förtroende 

Bli lyssnad på 

Avslappnad och 
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Lösningar vi samlat in från verksamheterna 

• Ge tid att bygga upp ett förtroende – längre beslut inom Socialförvaltningen 

• Brukarna får själva välja sin kontaktpersonal, ska få byta tills man hittar ”rätt” 

• Kontinuitet i kontakten med vården 

• Varje brukare har ett eget vårdteam med personal från flera instanser 

• Alla brukare ska ha en känd behandlare i tjänst 24/7 som är beredd att möta upp, detta 

kräver ett team och önskvärt är att flera olika instanser är inblandade.  

• Flexibilitet och möta upp kvinnan när kvinnan vill 

• Att alltid sträva efter att förbättra bemötandet ingår i ditt arbete! 

• Upprätta behandlingsplaner som bygger helt på individens behov och önskan och ej 

begränsas av verksamheten/personal. Brukaren bestämmer tidpunkt, frekvens och 

utförandeform i kontakten. Detta kräver: Utbildad personal, intresserad personal, tid nog, 

tydlighet i hela organisationen.  

• Att utvärdera/Kartlägga brukarens behov och upplevelsen av bemötandet regelbundet 

tillsammans med brukaren 

• Ett alltid pågående arbete kring det relationsskapande arbetet  

• Utbildningar och föreläsningar kring bemötande samt stående punkt att diskutera på APT 
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• Vårdande samtal och personcentread vård, vidareutveckla detta och implementera 

• Få ta del av kvinnornas berättelser genom till exempel föreläsningar 

• Anpassade utbildningar gällande relation och bemötande och möjlighet att dela med sig av 

kunskap och erfarenheter.  

• Bemötande ska vara en stående diskussionspunkt i olika arbetsgrupper. Frågan behöver 

hållas levande, bemötande bör lyftas på handledning 

• Fånga upp förstärkare hos brukaren 

• Undvik att kategorisera 

• Individanpassat 

• Vi behöver vara medmänniskor med empati 

• Var neutral och lyssna, bekräfta och skapa trygghet/tillit 

• Icke-dömande förhållningssätt 

• Mer tid för socialt arbete för utredare, anställa administrativ personal som dokumenterar 

efter diktafon (typ läkarsekreterare). Stor tid går idag till dokumentation och det ökar hela 

tiden. 

• Alla brukaren möter ska ha kunskap om kvinnors specifika behov i missbruk (spännande 

kommentar då de ännu inte fått veta att kvinnorna önskat detta). Detta kräver utbildning och 

kunskapsökning 

• Skapa relationer genom aktiviteter i stället för bara ”stela” möten, kräver TID.  

• Sysselsättning/daglig verksamhet för bara kvinnor med beroende där relationsskapandet får 

ta tid. 

Projektgruppens erfarenhet är att det verkar pratas betydligt mer bemötande på Vård- och 

omsorgsförvaltningen än på Socialförvaltningen, på Regionen verkar det skilja sig en del åt beroende 

på verksamhet. Vi tror att det finns en kunskapslucka när det gäller relationsbyggande arbete inom 

både region och socialtjänst. Vi pratar mycket om olika arbetssätt och metoder och hur vi ska 

implementera och öka användandet av dessa, men ingen av oss i projektgruppen har erfarenhet av 

att vi verkligen pratar om hur vi skapar en god relation eller vad en god relation är. Vi pratar om 

vikten av en god relationen, men inte om vad en god relation innebär och hur det går till att skapa en 

god relation. Det finns självklart undantag där verksamheter arbetar med vad och hur, men vi ser det 

just som undantag. Det som framkommit i projektet är att det i varje enskild verksamhet finns många 

olika tankar om relationens betydelse, hur man bygger en relation och var gränserna går. Det verkar 

inte finnas en gemensam grund i de olika verksamheterna för hur en relation bör vara, vad är okej 

osv. Det blir lite upp till varje medarbetare hur man ser på relationen, hur personlig man kan vara, 

hur nära man kan komma osv, detta kan/har skapat konflikter i verksamheter pga. att någon till 

exempel anses ”för snäll” då brukarna föredrar denne osv. Det blir enligt projektgruppen inte 
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speciellt professionellt när det är helt upp till varje medarbetare att fundera ut vad en god relation är 

och hur man kommer dit. Vi har upplevt att det ibland till och med är lite ”fult” att prata om och att 

ha en god relation, vara den brukaren vänder sig till, att brukaren pratar om den goda relationen till 

andra då det på något sätt förknippas med att vara ”för snäll”. Att vara snäll har blivit något negativt 

och frågan blir ju då vad som är motsägelsefullt med att vara ”snäll” och att vara professionell? 

Det vi behöver ha med oss är att det inte går att skapa en ”checklista” för hur en relation ska skapas 

och se ut då varje relation som skapas måste skapas utifrån den brukare man har framför sig. Våra 

brukare har olika behov och är olika som personer och relationen måste därför vara olika. Relationer 

som skapas på ett boende kommer säkerligen se annorlunda ut mot den relation som en 

socialsekreterare skapar och så måste det få vara. Projektgruppen upplever också att när vårt arbete 

blir för rutinstyrt så hamnar fokuset på allt som ska genomföras enligt rutin och på så sätt så tappar 

man fokus på relationen. Man fokuserar på att ”bocka av” saker i genomförandet framför att lära 

känna personen och förstå personens behov kring relationen. När våra rutiner blir för detaljerade är 

det dessutom få brukare som passar in och att då försöka genomföra sådant som ska genomföras 

enligt rutin kan skada relationen, speciellt om relationen håller på att byggas. 

Alla som arbetar brukarnära är sitt eget viktigaste redskap när det kommer till att skapa en relation 

och ha ett gott bemötande, frågan är hur vi ger förutsättningar till detta? 

Vi i projektgruppen skulle önska att hela Socialtjänsten och Regionens beroendevård satte som mål 

att vi ska ha det bästa bemötandet och de bästa behandlingsrelationerna i hela Sverige. Det är 

såklart svårt att mäta, men vi tänker att det skapar motivation och något att sträva mot. Delar av det 

går ju att mäta i brukarenkäterna. 

Hur når vi dit är frågan? Projektgruppen tror att det skulle behöva göras ett arbete för att ta fram 

underlag att arbeta med i varje verksamhet, som ett studiecirkelmaterial. För att hitta motivationen 

hos medarbetare tror vi att det skulle vara bra att starta med en inspirationsföreläsning, någon som 

verkligen kan sätta fingret på varför det är så viktigt med goda relationer, men vi har inte hittat 

någon tänkbar föreläsare. Vi har ju dock upplevt att kvinnornas ord har fått stort genomslag i 

verksamheterna och tänker att dessa bör få följa med som en grund till fortsatt arbete. 

Vi tänker att kvinnornas åsikter om det som varit dåligt kan arbetas med i verksamheterna och göra 

om till ett ”hur gör vi i stället”, men vi kan även använda oss av alla de goda exempel på bemötande 

och relation som kvinnorna nämnt och prata om hur vi gör mer av det, vad betyder det för just vår 

verksamhet? 

Detta arbete behöver vara långsiktigt framför en punktinsats som ”bockas av”. Det behöver finnas en 

implementeringsplan med tydliga mål, plan för genomförande, tidsplan, hur det ska följas upp och 

gärna förslag på hur man skulle kunna mäta kvalitén. Utöver en övergripande implementeringsplan 

så behöver varje verksamhet göra en egen planering på detaljnivå utifrån hur verksamheten ser ut, vi 

har många olika verksamhetstyper och för att inte bara arbeta övergripande behöver arbetet 

förankras i varje verksamhet för att sedan integreras i det dagliga arbetet. 
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Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka delmål 7
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Bilaga 4 – Förslag på dygnet runt-stöd 

Behov som kvinnorna uttryckt 

• Att kunna söka stöd fysiskt eller via telefon när som helst under dygnet och mötas av ”kom 

in/kom hit” oavsett tillståndet kvinnan befinner sig i. De äldre kvinnorna vill kunna gå till en 

fysisk plats medan de yngre kan tänka sig att ta den första kontakten via chatt, videosamtal 

eller telefonsamtal. Den tidigare verksamheten missbruksenheten nämns som ett gott 

exempel på att snabbt och enkelt kunna få stöd. 

• Någonstans att ringa för samtalsstöd dygnet runt 

• Man vill mötas av kompetent personal som har kunskap om hela situationen som kvinnan 

kan befinna sig i, alltså kunskap kring våld, sexuella övergrepp, prostitution, att vara mamma 

i missbruk osv. 

• Man vill få stöd att navigera vidare ibland våra stödinsatser, idag upplever kvinnorna att de 

”hänvisas runt” 

• De önskar få hembesök för samtalsstöd vid stark ångest, påverkan eller abstinens. Detta 

handlar inte bara om när man söker stöd utan även när man har stöd från till exempel 

socialsekreterare eller Vägen. 

• Kvinnorna uttrycker att det är för få platser på Härbärget och det är stor konkurrens kring 

platserna där hierarkin styr vem som får platsen. Kvinnorna säger att detta får som 

konsekvens att kvinnan inte vill chansa på att gå till härbärget när de inte vet om de får en 

plats, de stannar då i stället i en lägenhet där kvinnan får betala med sin kropp för att i alla 

fall få en sovplats. 

• Det är viktigt med information om allt stöd som finns att få. 

• Kvinnorna pratar om att inte lämnas ensamma när de mår som sämst. Detta har handlat om 

avdelning inom psykiatrin, men bör även vara aktuellt när det kommer till att få stöd från 

annan verksamhet. 

 

Lösningar vi samlat in från verksamheterna 

• En tvärprofessionell mottagning för kvinnor, socialsekreterare, boendestödjare, SSK, kurator. 

Skulle kunna ske i samarbete med även ideella organisationer. 

• Mottagning där behandling erbjuds, extern utbildning av kända metoder 

• En verksamhet för kvinnor där det inte finns dokumentationsskyldighet, kvinnan kan välja att 

vara anonym. 

• En mottagning utan krav på prestation  

• Utveckla BC till en jourverksamhet, detta skulle kunna ske i samverkan med Psykakuten 



  
 

 

 SLUTRAPPORT 50 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

• ”Öppet hus” 24/7 för påverkade eller inte påverkade kvinnor med barn eller utan barn, med 

husdjur vid behov, akut boende och samtal direkt. Barnen ska också kunna få stöd med 

samtal, skola, läxor osv 

• En mottagning på sjukhus (akuten) där kvinnan möter SSK och kurator, läkare och SOC-jour 

kopplas på vid behov (min egen anmärkning: skulle kunna minska stigmatiseringen kring 

beroende om man sökte vård som för vilken annan åkomma som helst)  

• En tillflyktsort som inte är en myndighet 

• Ett eget nummer (val) hos 1177 för kvinnor med beroendeproblematik där endast kunniga 

kvinnor svarar. Även möjlighet till digitala besök där kvinnan kan se den hon pratar med men 

välja om hon inte vill ”visa” sig själv. 

• Uppmärksamma problemet för våra politiker och skapa ett härbärge för kvinnor (där man 

kan vara anonym), en öppen mottagning och en 24/7 telefonlinje där man kan vara anonym 

som kan skötas av härbärget 

• ”lågtröskel”-verksamheter inom psykiatrin 

• Samarbete med regionen 

• Mer utbildning för personal, gärna med ett kulturellt perspektiv 

• I princip ALLA uttrycker att hur vi än löser detta så är det av största vikt med kvinnlig 

personal som är utbildad kring och har erfarenhet av målgruppen kvinnor med beroende och 

om vad som finns att erbjuda. 

 

Projektgruppens tankar om behoven 

Projektgruppen tänker att de behov som kvinnorna uttryckt kan lösas på flera olika sätt både i fysiskt 

form och gällande bemanning och drift. Något projektgruppen och även en del verksamheter 

återkommer till är att försöka att göra det i samverkan mellan Kommun, Regionen och 

stadsmissionen. Men vi tänker att det är av vikt att binda upp andra samarbetspartners utifrån de 

svårigheter som kvinnorna beskrivit kring våld och sexuella övergrepp. Kvinnorna uttrycker att de vill 

kunna vända sig någonstans för att få stöd för att komma vidare. Här tänker vi att polis, ekonomiskt 

bistånd, teamet för sexuellt våldsutsatta på Regionen, utredningsenheter på Socialförvaltningen och 

biståndskontoret på Vård- och omsorgsförvaltningen är tänkbara samarbetspartners i ett första 

skede när kvinnan söker stöd. Kvinnorna vill inte hänvisas runt så med snabba ingångar till 

samarbetspartners kan vi ta över processen och låta kvinnan ta emot stödet. 

Det tycks finnas ett behov av en fysisk plats att kunna gå till och där få ett eget rum att stanna i över 

natten. Denna fysiska plats kan ju se ut på många olika sätt och behoven som uttryckts säger inget 

direkt om hur platsen fysiskt ska vara mer än att de vill kunna knacka på en dörr och få hjälp. Denna 

plats bör vara fri från män i beroende och även från manlig personal utifrån vad kvinnorna uttryckt 

inom andra områden. Kvinnorna uttrycker vikten av kompetent och erfaren personal på en sådan 
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plats, kvinnorna önskar att personalen har kunskap om kvinnor med och deras specifika situation. Vi 

ser att det är viktigt att det finns personal nära till hands då vi tror att kvinnorna som kommer för att 

söka stöd mår väldigt dåligt, kvinnorna har framfört att de inte vill lämnas själva när de mår som 

sämst. Vi ser även ett behov av att kunna få ta med sig husdjur och barn till denna plats och utifrån 

barnets bästa så förstår vi att socialjouren behöver få göra en bedömning om lämpligheten i detta 

om kvinnan är påverkad. Anledningen till att vi ser att barn och husdjur bör få följa med är att om vi 

vill nå kvinnor som lever i en miljö där våld förekommer så kan barn och husdjur vara en anledning 

att inte söka stöd. Barnen och husdjuren kan vara något som våldsutövaren använder för att få 

kvinnan att stanna kvar genom hot om att skada dessa om kvinnan lämnar. Att ha till exempel en 

hund kan även vara ett sätt för kvinnan att faktiskt lämna, att säga att hon ska gå ut med hunden 

men i stället gå för att söka stöd. Vi tror dock inte att det kommer höra till vanligheterna att 

kvinnorna tar med sig barn eller husdjur om de söker stöd själva, det kommer fortfarande finnas en 

rädsla för att förlora barnen om man söker stöd och långt ifrån alla har ett husdjur och ännu färre ett 

husdjur som de känner att de inte kan lämna. 

En annan del i kvinnornas önskemål kring en mer lättillgänglig vård är att kunna ringa någonstans och 

att det även finns möjlighet att ringa videosamtal. Vi tänker att detta kunde vara kopplat till den 

fysiska verksamheten. 

Ett önskemål som återkommer är att kunna vända sig någonstans och prata utan att det 

dokumenteras och ger konsekvenser, kommunen eller regionen kan ju inte står för en sådan 

verksamhet pga anmälningsplikten. Frågan är om stadsmissionen vill/kan hålla i en verksamhet dit 

kvinnorna kan vända sig för att prata om sådant de inte anser sig kunna prata med socialtjänsten 

eller Regionen om utan att det resulterar i en orosanmälan? Det här är en svår fråga och utifrån 

barnets bästa kan man se på det på olika sätt. Frågan är vad som är ”värst” för barnen som har en 

mamma med beroendeproblematik? Är det att mamman kan söka stöd för sitt beroende, ingen 

orosanmälan görs och barnet får inget stöd? Eller är det att mamman inte söker något stöd och 

situationen är oförändrad? Får barnen det sämre eller bättre av att mamman får stöd utan att 

orosanmälan görs? Återigen så kan inte kommun eller region stå för något liknande, men finns det 

ett värde för kvinna OCH barn att se om vi kan tillgodose behovet på annat sätt? 

Vi förstår att kvinnorna önskar någonstans att ringa dygnet runt då de beskriver att ångesten ofta 

kommer på kvällen. Det finns dock viss erfarenhet av att erbjuda denna typ av stöd i och med 

verksamheter som haft beredskap via telefon. Erfarenheterna är att det inte var någon som ringde 

för samtalsstöd om de inte visste att just ”deras” personal bemannade beredskapen, i övrigt 

användes kontakten för att få stöd vid borttappade nycklar osv. Kommunen har även tidigare testat 

att bedriva en verksamhet (Hera) dit kvinnor kunde ringa eller komma, inte heller den användes i 

speciellt stor utsträckning av kvinnorna.  

Frågan är om de önskemål som kvinnorna uttryckt kring någonstans att ringa dygnet runt inte 

överensstämmer med de behov som verkligen finns? Om behoven stämmer så är frågan är också hur 

det kommer sig att till exempel kvinnofridslinjen och BRIS får många samtal? Beror det på att det 
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finns tydliga frågeställningar som gör att man vet vad man kan ringa dit om? Beror det på att 

målgruppen är tydlig? Beror det på att man vet vad man kan få stöd med? Ser kanske vår målgrupp 

annorlunda ut jämfört med dessa målgrupper utifrån att det ofta är flera problemområden som 

kvinnorna behöver stöd med? Vad kan vi lära oss av hur till exempel Kvinnofridslinjen marknadsfört 

sig, hur de tydliggjort när kontakt kan tas med dem och vad de kan ge stöd kring?  

Projektgruppen tror att det behöver få ta tid att bygga upp en dygnet-runt-verksamhet. Vi tror att 

det förmodligen skulle göra stor skillnad om det bemannades med medarbetare som arbetat länge 

och är väl kända av målgruppen. Vi är flera i projektgruppen som i vårt arbete fått kvinnor fördelade 

till oss som ”önskat” oss (kvinnor som för oss är helt okända), vi har inte förstått varför tills kvinnorna 

berättat att de har en vän som fått/har stöd av oss. Våra kvinnor pratar uppenbarligen med varandra 

och utifrån det så tror vi att ryktet om en verksamhet sprider sig snabbare om det finns medarbetare 

i verksamheten som till stor del är kända i målgruppen. För att få kvinnor att söka sig till oss helt 

frivilligt så tror vi att det behöver ”ryktas” om verksamheten i målgruppen. 

 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka delmål 7
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Bilaga 5 – Sammanställning till delmål 3-6 

Sammanställning inför utvärdering av projekt Jämställdhet och vård i egen regi 

Inledning 

Arbetet har skett utifrån tjänstedesign där vi utfört intervjuer med öppna frågor inom områden som 

delaktighet, tidigare upplevelser, önskemål om förbättrad vård, att vara mamma och beroende, att 

vara kvinna och beroende. Vi vill ha information, kunskap och idéer från målgruppen. Intervjuerna 

har skett enskilt. Vi har sedan gått igenom intervjuerna utifrån mall som SKR tagit fram, vilket innebär 

att intervjuerna har presenterats anonymiserade i projektgruppen och alla projektgruppsmedlemmar 

har haft post-it där alla som lyssnat skrivit ned de insikter vi fått, citat man vill ha med sig, tankar som 

väckts, intressanta upplevelser osv. Tanken är att man tillsammans ska försöka se mönster i den 

information vi fått och ”klustra”/kategorisera materialet i olika områden som tagits upp av 

kvinnorna. Då ”klustrandet” har krävt att vi behövt vara närmre varandra än vad restriktionerna 

utifrån Covid-19 tillåter, då det innebär att flytta runt på alla post-it lapparna, så har projektledaren 

klustrat/kategoriserat och sammanställt allt material. Vi har fått ihop ca 1000 post-it med 

information, tankar och insikter. 

Vi ställde öppna frågor till kvinnorna om hur kvinnorna önskade en utveckling av vården, bland annat 

genom att fråga om hur de skulle beskriva den perfekta vården om de fick önska helt fritt. De flesta 

svaren vi fick var dock grundat i en dålig upplevelse och kvinnan bad oss göra annorlunda. I princip 

alla svar där kvinnorna säger ”gör inte så här” eller ”gör så här”, är sådant kvinnan haft negativa 

upplevelser av i vården. Vi fick inte så många önskemål ”utanför boxen”, en del förslag handlar om 

önskemål om verksamheter som tidigare funnits. 

Förklaringar till begrepp: 

• Vården innebär all verksamhet som möter målgruppen inom kommun och region 

• Behandlingspersonal innebär all personal som möter målgruppen inom kommun och region, 

till exempel Sjuksköterska, boendepersonal, samtalsbehandlare, socialsekreterare 

• Brukare/patient är de kvinnor som tillhör målgruppen 

Det som är kursivt är direkta citat från kvinnorna. 

Frågeställning A3 - Har det framkommit hur bemötandet kan vidareutvecklas? På vilket sätt?  

Det är svårt att plocka ut bemötande ur all text jag har sammanställt då bemötande och 

förhållningssätt genomsyrar allt. En del av det jag tagit med kanske inte anses tillhöra bemötande, så 

som mammors upplevelse av vården, men min uppfattning av det som beskrivs är att kvinnornas 

negativa upplevelser grundar sig i vårt bemötande. 
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När det gäller bemötande så är det ord som nämnts absolut mest, av alla kvinnor, ordet lyssna. 

Kvinnorna har tyvärr ofta känt att ingen lyssnat, men de har även upplevt att när någon faktiskt 

lyssnat på kvinnan så har en förändring till det bättre kunnat ske. 

Kvinnorna beskriver att kvinna, mamma och alkoholist är det ”absolut sämsta” man kan vara i 

samhällets ögon, Kvinnorna upplever sig ”skammade” av vården (och samhället). Kvinnorna önskar 

någon som lyssnar, bryr sig och finns kvar även när det är svårt och inte fungerar bra för kvinnan. 

Kvinnorna framför att de önskar att vi förstår att saker tar tid, låt kvinnan få den tid hon behöver i sin 

egen process och att vården inte skyndar på till exempel utflytt från ett boende till kommunkontrakt 

innan kvinnan är redo. Kvinnorna behöver tid för att kunna berätta som det är, träffa 

behandlaren/socialsekreteraren flera gånger. Men kvinnorna önskar även att kunna få hjälp utan att 

behöva förklara så mycket.  

Kvinnorna önskar mer ”mänsklighet” och individuell vård framför ”paragrafer” och ”fyrkantighet”. 

Kvinnorna framför att när man ber om hjälp så måste någon lyssna och agera på en gång, man ska 

inte behöva ”gå ner sig” för att få stöd. Kvinnorna vill ha en ”öppen famn” när kvinnorna ber om 

hjälp, någon som säger ”kom”. Kvinnorna säger att relationen med behandlaren är det som är 

absolut viktigast, om relationen är bra går det att förändra sin situation. Relationen behöver bygga på 

tillit och förtroende framför kontroll. Personkemi är viktigt. Relationen är grunden till att kvinnan 

vågar öppna upp sig och ha ”djupare samtal”.  

De goda exempel på relation och bemötande som nämns handlar om att kvinnorna blivit lyssnade på, 

att behandlaren haft ett icke-dömande förhållningssätt, att kvinnorna känt att behandlaren bytt sig, 

att kvinnorna kunnat ha en avslappnad relation till behandlaren, skrattat tillsammans. En kvinna 

uttryckte att ”ingen vill känna sig som någons jobb”, kvinnorna vill inte känna ”vi och dom” mellan 

kvinnan och behandlaren. Kvinnorna vill att det ska vara viktigt för behandlaren att det går bra för 

henne, att behandlaren inte ger upp. Även om kvinnorna vill ha en avslappnad, personlig relation till 

behandlaren så vill kvinnorna inte att behandlaren berättar privata saker om sig själva, till exempel 

att behandlaren tar upp sin egen erfarenhet av att vara kvinna i en relation där våld förekommer då 

en sådan relation ändå ser olika ut för alla och att dessutom ha ett beroende och bli utsatt för våld 

tillför ytterligare en svårighet.  

Kvinnorna önskar att vi såg mer till det friska framför problemen, kvinnorna vill inte att vi bara 

fokuserar på det negativa i deras liv (beroendet). Kvinnorna tycker att vi kan bli bättre på att se till 

allas lika värde, kvinnorna upplever det kränkande med förutfattande meningar om kvinnor i 

beroende.  

Kvinnorna tar upp att det oftast varit svårt i relationen med behandlaren. De flesta kvinnor har 

endast upplevt 1 behandlare som de haft en god relation med, denna goda relation beskrivs som 

orsaken till framgång för kvinnan. Kvinnorna har ofta upplevt behandlare som arga på kvinnan när 

det inte går bra, när kvinnan tar återfall, inte följer planering osv. Kvinnorna har även upplevt att 

behandlare tar det personligt om det inte ”går bra” för kvinnan, att de skuldbelägger kvinnorna. 

Kvinnorna har upplevt att behandlare inte lyssnat på vad de vill, de har känt att behandlare ”sett ned 
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på ” kvinnan, förminskade och inte bemötte med respekt. De har upplevt att behandlare har 

förutfattade meningar om kvinnor med beroendeproblematik. De har varit tvungna att ”böja sig” i 

kontakten med behandlare.  

Kvinnorna framför att det behöver bli enklare att byta behandlare. Kvinnor är ”rädda för att såra” 

vilket gör att de inte gärna säger till att de vill ha en annan behandlare. Kvinnorna önskar att vården 

blir bättre på att matcha behandlare och brukare. Ett förslag på hur man enklare ska kunna byta 

behandlare var en chattfunktion. Ett annat förslag var att behandlaren alltid ska ta upp frågan efter 

ett par träffar och säga ”nu har vi träffats ett tag, tycker du det känns bra eller skulle du vilja prata 

med någon annan?”. Man ska inte känna sig utlämnad för att man vill byta behandlare. 

Vi ställde specifika frågor kring att vara förälder med beroendeproblematik till de kvinnor med barn 

som intervjuades. Kvinnorna som svarade hade idag vuxna barn, vilket var anledningen till att 

kvinnorna upplevde sig kunna berätta hur det varit.  

Kvinnorna beskriver att ”kvinna, mamma och alkoholist är det absolut sämsta man kan vara”. 

Kvinnorna upplever sig ”skammade” av vården (och samhället), de säger att ”vården behöver 

skamma mammor mindre”. Kvinnorna upplever att det ställs större krav från vården på kvinnor som 

är mammor än vad det görs på pappor. Även om en stabil pappa finns för barnet så upplever 

kvinnorna en press att de ska vara en fungerande mamma. En kvinna uttryckte att ”kvinnor ska vara 

heliga och hålla ihop sig”. Kvinnor som lämnar sina barn för att dricka/använda droger skuldbeläggs, 

män skuldbeläggs inte 

Kvinnorna upplevde en förändring i fokus från vården direkt de blev föräldrar. Kvinnorna beskriver 

att direkt barnet föddes så var kvinnan ”bara mamma”. Kvinnorna upplevde att det var fokus på 

kontroll och inte stöd. Kvinnorna upplevde inte att papporna fick samma krav på sig. Kvinnorna 

beskriver att när barnet kom frågade ingen hur hon mådde utan sa bara ”håll dig ren”. Alla brydde sig 

om barnet och om mammarollen, men ingen brydde sig om hur mamman mådde. Kvinnorna fick 

alltså inget stöd för sig själva utan endast insatser och krav utifrån föräldraskap, de upplevde alla 

behandlare som ”arga” på kvinnan. Kvinnorna säger att en mamma ska hålla sig drogfri men får inget 

stöd för sig själv och sitt eget mående.  

Tillbaka till delmål 3 

Frågeställning A4 - Har det framkommit hur målgruppen vill ta kontakt med beroendevården?  

Vi ställde frågor kring hur man vill ta kontakt med vården och fick lite olika svar där det var en viss 

skillnad utifrån ålder. Kvinnor över ca 50 år önskar kontakt via telefon, sms eller kunna gå någonstans 

och söka vård direkt. De yngre kvinnorna tycker att videosamtal är bättre än vanliga telefonsamtal 

och de önskar även en chattfunktion för att till exempel söka vård, ställa frågor, föra fram 

information. Chattfunktion kom även upp som ett sätt att till exempel föra fram att man vill byta 

behandlare då nuvarande kontakt inte fungerar för kvinnan, detta grundar sig i att kvinnorna tror att 

just kvinnor har svårare att föra fram det direkt till den det berör pga. att kvinnor inte vill såra någon.  
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Kvinnorna tar upp att de önskar någonstans att kunna ringa efter kontorstid för att få samtalsstöd. 

Det finns en stark önskan från kvinnorna om en plats där man kan knacka på eller ringa till och få 

omedelbar hjälp, en mottagning som är öppen 24 timmar dit man kan komma när man vill och i vilket 

skick man vill. På mottagningen önskar de personal med kunskap om beroende, att vara kvinna och 

mamma i beroende, att personalen har all info som behövs för att kvinnorna ska få rätt information 

om vad som finns. Kvinnorna säger att när de söker stöd vill de få höra ”kom”, de vill kunna söka 

stödet onyktra.  

De vill kunna gå till den psykiatriska akutmottagningen för att läggas in på avdelning utan att få en 

läkarbedömning eller behöva berätta om allt.  

Tillbaka delmål 4 

Frågeställning A5 - Har det framkommit vilka specifika önskemål och behov av tjänster som 

kvinnorna har?  

Önskemål och behov som kvinnorna framfört är följande: 

• En telefon/chattfunktion som är tillgänglig dygnet runt att ta kontakt med vid dåligt mående, 

återfall eller ångest. Man skulle även kunna ställa frågor och ansöka om stöd via funktionen. 

(denna punkt hör också hemma under Frågeställning A4) 

• En möjlighet att prata med någon om att vara förälder i beroende utan att detta ger 

konsekvenser i form av att barnen omhändertas. 

• Bättre tillgänglig information, till exempel anslagstavlor utsatta på olika platser med all info 

om vilka stödinsatser som finns samt kontaktuppgifter. 

• Mer delaktighet i sin egen vård 

Specifika önskemål utifrån att vara kvinna i beroende: 

• En 24-timmars mottagning dit man kan gå och knacka på en dörr för att direkt få stöd, där 

någon säger ”kom” och tar emot. Kompetens och erfarenhet behöver finnas inom all 

problematik som kvinnor kan ha (denna punkt hör också hemma under Frågeställning A4). 

• Lättare att byta behandlare om inte personkemin med nuvarande behandlare stämmer.  

• Kvinnliga behandlare för att kunna prata om svåra ämnen 

• En mammagrupp för föräldrar med beroende där man kan prata utan konsekvenser i form av 

att barnen omhändertas. 

• Även kvinnor utan barn önskar en möjlighet att prata med någon utan konsekvenser i form 

av kvinnan omhändertas 

• Man önskar kunna prata om övergrepp och våld utan att detta dokumenteras 

• Mer utbildad och erfaren personal inom området kvinnor med beroende 

• Möjlighet till hembesök av behandlare de dagar måendet är sämre 

• Möjlighet att kunna bli inlagda på psykiatrisk vårdavdelning utan att berätta varför eller utan 

att behöva berätta så mycket om sin situation 

• Kontakt med kurator eller psykolog dagligen vid inläggning på psykiatrisk vårdavdelning 
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• Behandlare behöver se till hela kvinnans livssituation då problematiken inte endast berör 

beroendet 

• Önskemål om fler platser för kvinnor på Härbärget har framkommit, idag väljer en del 

kvinnor att inte ens gå dit då platserna är för få för att kvinnan ska vara säker på att få en 

sängplats för natten. Detta gör att kvinnorna stannar kvar i relationer där våld förekommer. 

 

Tillbaka delmål 5 

 

Frågeställning A6 - Finns underlag för på vilket sätt beroendevården kan anpassas för kvinnorna? 

(Svar finns även ovan) 

Många av kvinnorna tar upp att kompetensen kring beroendeproblematik är låg. De önskar mer 

kunskap gällande droger och beroende hos behandlarna, men de önskar även att behandlare har mer 

kunskap kring den problematik som kvinnor med beroendeproblematik har. Detta kan, utöver 

beroendeproblematiken, handla om att kvinnor utsatts för våld och övergrepp, att kvinnorna har 

andra psykiatriska diagnoser så som till exempel självskadebeteende och ätstörningar, att kvinnorna 

är föräldrar.  

Kvinnorna upplever att den dagen de blir förälder så är kvinnan plötsligt ”bara” mamma. Kvinnans 

egna behov och problematik tas inte hänsyn till utan fokus är på att ta ansvar som mamma. 

Kvinnorna upplever att ingen längre frågar hur kvinnan mår, vården säger åt kvinnan att ”hålla sig 

drogfri” och vara mamma. Kvinnorna säger att de hade behövt stöd också för sitt eget mående. 

Kvinnorna upplever att när barnet blivit myndiga och kvinnan faktiskt kan berätta hur det varit att 

vara mamma med beroendeproblematik, utan att riskera att barnet blir omhändertaget, så frågar 

ingen om föräldraskapet. Kvinnorna som idag har vuxna barn mår mycket dåligt över hur deras barn 

har växt upp, detta gäller både de som haft barnen boendes hos sig under hela barnets uppväxt och 

de kvinnor vars barn varit placerade i familjehem under uppväxten. 

Vid intervjuerna tog kvinnorna upp vikten av könet på den hon förväntas anförtro sig till inom 

vården. Många av kvinnorna har träffat män i vården som varit ”schyssta”, men kvinnorna upplever 

inte att de kan prata om våld och övergrepp med manliga behandlare och därför föredrar kvinnorna 

en kvinnlig behandlare. Kvinnorna känner sig utsatta i kontakten med män, man vill inte ”visa allt” 

för en man. En kvinna säger att det alltid finns en risk för sexuella spänningar mellan män och kvinnor 

vilket är en anledning till att manliga behandlare inte är lämpliga. De absolut flesta av kvinnorna sa 

att de absolut vill ha en kvinna att prata med, men en kvinna ville ha en manlig behandlare pga. 

dåliga erfarenheter av kvinnor som svikit. De flesta av kvinnorna säger att män inte ens får fråga om 

övergrepp, det är dock bra med frågor om detta från kvinnor. Flera kvinnor tycker det är bra med 

män i vården, men inte som den kvinnan förväntas anförtro sig till. Exempel på när det är bra med 

män i vården är på boenden där det arbetar både män och kvinnor, kvinnan kan välja att prata om 

känsliga frågor med kvinnorna som arbetar och kan samtidigt bygga upp tillit till män igen men på lite 
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avstånd. Kvinnorna vill inte vara själva med manlig personal innan de lärt känna och fått en tillit till 

mannen.  

Kvinnorna lyfter hur viktigt det är för vården att se till hela kvinnans situation. Kvinnorna har ofta 

blivit utsatta för våld och övergrepp och behöver få stöd för detta. Kvinnorna upplever att kvinnor i 

har annan psykiatrisk problematik så som ätstörning och självskadebeteende som behöver hanteras. 

Det framkommer att kvinnorna upplever sig ha fått få eller inga frågor om annat än beroendet. 

Kvinnorna som har mediciner, till exempel substitutionsbehandling eller andra mediciner från 

beroendecentrum på MSE upplever att det endast är fokus på att följa upp mediciner, det ställs inte 

frågor om hur kvinnan mår.  

Frågor om hur kvinnan mår och för att försöka ta reda på varför kvinnan har en beroendeproblematik 

är något som kvinnorna saknar genomgående från beroendevården. 

Tillbaka till delmål 6 

Tillbaka till innehållsförteckning 
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Bilaga 6 – Delmål 12 undersöka upplevelsen av tjänstedesign 

Projektledaren träffar 5 projektgruppsmedlemmar för att utvärdera hur de upplevt att arbeta utifrån 

metoden tjänstedesign. 

Projektgruppen tycker att metoden varit tidskrävande då projektet haft en väldigt bred utmaning till 

att börja med och vårt val av undersökningsmetod (intervju) har tagit mycket tid pga breda 

frågeställningar. Projektgruppen tror att det upplevts mindre tidskrävande om projektet pågått 

under längre tid eftersom allt arbete med intervjuerna nu pågick under en begränsad tid om 2 

månader. Detta medförde, utöver stress pga intervjuerna omfattning, även en del stress på grund av 

bortfall från målgruppen vilket gjorde att tilltänkta personer inte kunde intervjuas. Projektgruppen 

tycker att det varit svårt att få tag på personer att intervjua då tilltänkta personer från målgruppen 

avvek från boenden under intervjuperioden. Det har dock varit enkelt att få tillgång till personer via 

regionens del av beroendecentrum och dessa kvinnor har representerat många av våra 

verksamheter. Projektgruppen tycker att det var krävande att hänga med när vi presenterade 

intervjuerna för varandra då det var så mycket info som kändes viktigt att få med. Hade vi kunnat 

prata långsammare, ta ner tempot, mer pauser? Vi pratar om att den breda utmaning vi haft som 

utgångspunkt och att så breda intervjuer inte är det vanliga vid arbete med tjänstedesign, normalt 

har man en betydligt snävare fråga och intervjuerna blir då mindre omfattande. Vi var dock styrda av 

projektets breda mål när vi intervjuade målgruppen.  

Det har varit en utmaning för alla att inte börja tänka på lösningar i det skede där vi undersöker, efter 

de första intervjuerna som presenterades hamnade vi alla direkt i ett lösningsfokus och fick påminna 

varandra om att spara detta till senare i processen. Det har också varit utmanade att följa stegen i 

tjänstedesignen, eftersom vi ofta är lösningsinriktade vill vi vidare till steget där vi pratar lösningar 

snabbt. Vi är överens om att vi alla kom in i metoden efter ett tag och vartefter har slappnat av mer 

när det kommer till att följa processen steg för steg.  

Projektgruppen tycker att det positiva med metoden är att det verkligen gett oss en inblick i hur vår 

målgrupp tänker. Det har bjudit på överraskningar och fått oss att tvingas tänka nytt/tänka utanför 

boxen. Vi tror att vi fått veta saker vi inte hade fått veta om vi inte frågade målgruppen på det öppna 

sätt vi gjort. Projektgruppen tycker att det är positivt att metoden är ”ostyrd”, med det menar de att 

det är inte så mycket regler kring hur intervjuer dokumenteras och att vi låter resultatet styra oss i 

rätt riktning framför förutbestämda inriktningar. Projektgruppen pratar om hur lätt det varit att 

använda metoden då det inte handlar om intervjuer för forskning eller uppsatser. Övrigt material 

som hör till metoden uppfattas också som enkla. De uppskattar även att metoden varit obegränsad, 

vi har följt processen men låtit resultatet ta oss vidare. Vi pratar om att frågor om jämställdhet och 

framför allt frågor kring könets betydelse inom beroendevården ofta är en känslig fråga i 

verksamheterna. Detta är erfarenhet vi alla i projektgruppen har sedan tidigare, men inte upplevt 

under projektet. Vi tror att det faktum att allt vi presenterat för olika verksamheter kommer direkt 

från kvinnorna är anledningen till att det verkligen tagits på allvar. Det hade varit lättare att 

ifrågasätta projektgruppens åsikter men upplevelser som beskrivit av målgruppen ifrågasätts inte. Vi 
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har upplevt att många medarbetare blivit berörda av att ta del av målgruppens upplevelser, vi tror 

inte att det hade skett om upplevelserna inte kom direkt från målgruppen. Detta gör att 

projektgruppen tror att detta är ”rätt” metod att använda i utvecklingsarbete, speciellt kring frågor 

där det finns många och delade åsikter.  

Det har varit lätt att se mönster i målgruppens berättelser, vi konstaterar att vi såg tydliga mönster i 

behov och upplevelser redan efter 5 intervjuer.  

Vi pratar om att tjänstedesign som metod bör användas mer även i det ”lilla” utvecklingsarbetet, till 

exempel genom att involvera brukare på boenden när det kommer till hur de vill att det ska fungera 

på boendet, kanske hur brukare/patienter vill att våra verksamheter ska se ut fysiskt, hur de vill ta 

kontakt. Tjänstedesign behöver inte användas så stort som vi gjort. Vi tror att även om 

tjänstedesignsprocessen tar en del tid så är det tid som vi tjänar in i slutänden då vi hamnar mer 

”rätt” direkt med våra insatser. Brukarvärdet blir högre när verksamheterna anpassas till våra 

brukare och känslan av delaktighet ökar om man får vara med och tycka till även om det inte blir 

precis så som JAG önskade. 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka till delmål 12
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Bilaga 7 - Enkätresultat 1 

  

  

   2021-06-18   

  

Projekt 

jämställd 

vård 
  

  

Svarsfrekvens: 

 

 

 Svarsfrekvens 

Total 50% (36 / 72) 

  

//Malin Nilsson 

    

    
 Vi gör Eskilstuna – 

tillsammans 
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Eskilstuna kommun driver under 2021 tillsammans med Region Sörmland ett RAR-finansierat projekt 

som heter Jämställdhet och vård i egen regi. Syftet med projektet är att öka jämställdheten i vården 

genom att tillsammans med målgruppen, kvinnor med beroendeproblematik, utveckla den vård vi 

erbjuder idag. Ett av målen med projektet är att öka kunskapen kring målgruppen kvinnor med 

beroendeproblematik. Ett annat mål är att vi ska bli bättre på samverkan mellan Region Sörmlands 

beroendevård och Eskilstuna kommun, men även mellan Eskilstuna kommuns olika förvaltningar som 

utreder och utför insatser utifrån socialtjänstlagen. Vi kommer därför att skicka ut några korta frågor 

nu i början av projektet och vi kommer att följa upp detta med en ny enkät i slutet av projektet. 

Enkäten beräknas ta 2–3 minuter att svara på och det handlar om dina egna upplevelser om din 

kunskap och om samverkan.  
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1. Hur upplever du din egen kunskap/expertis när det kommer till målgruppen "kvinnor med 

beroendeproblematik"? 

Namn  Antal  %  

1 - Obefintlig  0  0  

2  0  0  

3  2  5,6  

4  2  5,6  

5  5  13,9  

6  7  19,4  

7  7  19,4  

8  11  30,6  

9  1  2,8  

10 - Bästa möjliga  1  2,8  

Total  36  100  

Statistik  

Medelvärde  6,58  

Median  7  

Svarsfrekvens  

50% (36/72)  

 

 

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 64 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

Svara på frågorna nedan utifrån i vilken organisation du arbetar. T.ex. om du arbetar på 

Socialförvaltningen så hoppar du över frågan om samverkan med Socialförvaltningen. 

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Region Sörmland - Beroendevården 

Namn  Antal  %  

1  2  5,6  

2  1  2,8  

3  6  16,7  

4  3  8,3  

5  7  19,4  

6  4  11,1  

7  5  13,9  

8  8  22,2  

9  0  0  

10  0  0  

Total  36  100  

Statistik  

Medelvärde  5,33  

Median  5  

Svarsfrekvens  

50% (36/72)  

 

 



  
 

 

 SLUTRAPPORT 65 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  0  0  

2  1  3,7  

3  1  3,7  

4  0  0  

5  6  22,2  

6  5  18,5  

7  6  22,2  

8  7  25,9  

9  1  3,7  

10  0  0  

Total  27  100  

Statistik  

Medelvärde  6,37  

Median  7  

Svarsfrekvens  

37,5% (27/72)  

 

 

 

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 66 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  0  0  

2  1  3,2  

3  3  9,7  

4  6  19,4  

5  6  19,4  

6  5  16,1  

7  7  22,6  

8  1  3,2  

9  2  6,5  

10  0  0  

Total  31  100  

Statistik  

Medelvärde  5,48  

Median  5  

Svarsfrekvens  

43,1% (31/72)  

 

 

 

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 67 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  2  6,5  

2  1  3,2  

3  2  6,5  

4  9  29  

5  8  25,8  

6  5  16,1  

7  2  6,5  

8  1  3,2  

9  1  3,2  

10  0  0  

Total  31  100  

Statistik  

Medelvärde  4,74  

Median  5  

Svarsfrekvens  

43,1% (31/72)  

 

 

 

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 68 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Region Sörmland - Beroendevården 

Namn  Antal  %  

1  2  5,7  

2  3  8,6  

3  5  14,3  

4  1  2,9  

5  7  20  

6  5  14,3  

7  6  17,1  

8  5  14,3  

9  1  2,9  

10  0  0  

Total  35  100  

Statistik  

Medelvärde  5,23  

Median  5  

Svarsfrekvens  

48,6% (35/72)  

 

 

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 69 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  1  3,8  

2  0  0  

3  1  3,8  

4  2  7,7  

5  6  23,1  

6  4  15,4  

7  6  23,1  

8  5  19,2  

9  1  3,8  

10  0  0  

Total  26  100  

Statistik  

Medelvärde  6,04  

Median  6  

Svarsfrekvens  

36,1% (26/72)  

 

 

 



  
 

 

 SLUTRAPPORT 70 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  0  0  

2  1  3,1  

3  4  12,5  

4  3  9,4  

5  8  25  

6  4  12,5  

7  8  25  

8  1  3,1  

9  1  3,1  

10  2  6,2  

Total  32  100  

Statistik  

Medelvärde  5,72  

Median  5,5  

Svarsfrekvens  

44,4% (32/72)  

 

 

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas 



  
 

 

 SLUTRAPPORT 71 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  2  6,5  

2  2  6,5  

3  3  9,7  

4  7  22,6  

5  9  29  

6  5  16,1  

7  1  3,2  

8  2  6,5  

9  0  0  

10  0  0  

Total  31  100  

Statistik  

Medelvärde  4,55  

Median  5  

Svarsfrekvens  

43,1% (31/72)  

 

 

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 72 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

Statistiksammanfattning av medelvärden 

1. Hur upplever du din egen kunskap/expertis när det kommer till målgruppen "kvinnor med 

beroendeproblematik"?  
6,58  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Region Sörmland - Beroendevården  
5,33  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen  
6,37  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen  
5,48  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och 

vuxenutbildningsförvaltningen  

4,74  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Region Sörmland - 

Beroendevården  

5,23  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - 

Socialförvaltningen  

6,04  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Vård- och 

omsorgsförvaltningen  

5,72  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun 

- Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen  

4,55  

 

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 73 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

Statistiksammanfattning av medianvärden 

1. Hur upplever du din egen kunskap/expertis när det kommer till målgruppen "kvinnor med 

beroendeproblematik"?  
7  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Region Sörmland - Beroendevården  
5  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen  
7  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen  
5  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och 

vuxenutbildningsförvaltningen  

5  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Region Sörmland - 

Beroendevården  

5  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - 

Socialförvaltningen  

6  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Vård- och 

omsorgsförvaltningen  

5,5  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar 

brukarens problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun 

- Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen  

5  

 

 



  
 

 

 SLUTRAPPORT 74 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

Bilaga 8 - Enkätresultat 2 

  

  

 

  2021-12-07   

  

Projekt jämställd vård uppföljning 
  

  

Svarsfrekvens: 

 

 

 Svarsfrekvens 

Total 41,7% (30 / 72) 

  

//Malin Nilsson 

    

    
 Vi gör Eskilstuna – 

tillsammans 

  

  



  
 

 

 SLUTRAPPORT 75 (90) 

Uppgjord av Nr 

Malin Nilsson - Projektledare  
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Pia Andersson  2021-12-22   

 

 

  

 

Eskilstuna kommun driver under 2021 tillsammans med Region Sörmland ett RAR-finansierat projekt 

som heter Jämställdhet och vård i egen regi. Syftet med projektet är att öka jämställdheten i vården 

genom att tillsammans med målgruppen, kvinnor med beroendeproblematik, utveckla den vård vi 

erbjuder idag. Ett av målen med projektet är att öka kunskapen kring målgruppen kvinnor med 

beroendeproblematik. Ett annat mål är att vi ska bli bättre på samverkan mellan Region Sörmlands 

beroendevård och Eskilstuna kommun, men även mellan Eskilstuna kommuns olika förvaltningar som 

utreder och utför insatser utifrån socialtjänstlagen. Vi kommer därför att skicka ut några korta frågor 

nu i början av projektet och vi kommer att följa upp detta med en ny enkät i slutet av projektet. 

Enkäten beräknas ta 2–3 minuter att svara på och det handlar om dina egna upplevelser om din 

kunskap och om samverkan.  



  

 

 

 SLUTRAPPORT 76 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

 1. Hur upplever du din egen kunskap/expertis när det kommer till målgruppen "kvinnor med 

beroendeproblematik"? 

Namn  Antal  %  

1 - Obefintlig  0  0  

2  0  0  

3  3  10  

4  1  3,3  

5  4  13,3  

6  2  6,7  

7  8  26,7  

8  9  30  

9  3  10  

10 - Bästa möjliga  0  0  

Total  30  100  

Svarsfrekvens  

41,7% (30/72)  

 

Statistik  

Medelvärde  6,67  

Median  7  

 

 



  

 

 

 SLUTRAPPORT 77 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

Svara på frågorna nedan utifrån i vilken organisation du arbetar. T.ex. om du arbetar på Socialförvaltningen så 

hoppar du över frågan om samverkan med Socialförvaltningen. 

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Region Sörmland - Beroendevården 

Namn  Antal  %  

1  2  7,1  

2  1  3,6  

3  4  14,3  

4  2  7,1  

5  8  28,6  

6  4  14,3  

7  3  10,7  

8  3  10,7  

9  1  3,6  

10  0  0  

Total  28  100  

Statistik  

Medelvärde  5,07  

Median  5  

Svarsfrekvens  

38,9% (28/72)  

 

 



  

 

 

 SLUTRAPPORT 78 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  1  4  

2  0  0  

3  4  16  

4  2  8  

5  3  12  

6  1  4  

7  7  28  

8  5  20  

9  1  4  

10  1  4  

Total  25  100  

Statistik  

Medelvärde  6  

Median  7  

Svarsfrekvens  

34,7% (25/72)  

 

 

 



  

 

 

 SLUTRAPPORT 79 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

 2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  1  3,7  

2  1  3,7  

3  4  14,8  

4  2  7,4  

5  9  33,3  

6  3  11,1  

7  1  3,7  

8  5  18,5  

9  1  3,7  

10  0  0  

Total  27  100  

Statistik  

Medelvärde  5,26  

Median  5  

Svarsfrekvens  

37,5% (27/72)  

 

 



  

 

 

 SLUTRAPPORT 80 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

 

 2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: 

(1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra) 

- Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  3  11,1  

2  2  7,4  

3  2  7,4  

4  4  14,8  

5  13  48,1  

6  2  7,4  

7  0  0  

8  1  3,7  

9  0  0  

10  0  0  

Total  27  100  

Statistik  

Medelvärde  4,22  

Median  5  

Svarsfrekvens  

37,5% (27/72)  

 

 



  

 

 

 SLUTRAPPORT 81 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och hur 

stödet/vården ska utformas 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Region Sörmland - Beroendevården 

Namn  Antal  %  

1  2  7,1  

2  2  7,1  

3  5  17,9  

4  1  3,6  

5  8  28,6  

6  4  14,3  

7  4  14,3  

8  2  7,1  

9  0  0  

10  0  0  

Total  28  100  

Statistik  

Medelvärde  4,75  

Median  5  

Svarsfrekvens  

38,9% (28/72)  

 

 

  



  

 

 

 SLUTRAPPORT 82 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och hur 

stödet/vården ska utformas 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  1  4  

2  1  4  

3  4  16  

4  1  4  

5  3  12  

6  3  12  

7  5  20  

8  4  16  

9  2  8  

10  1  4  

Total  25  100  

Statistik  

Medelvärde  5,88  

Median  6  

Svarsfrekvens  

34,7% (25/72)  

 

 

  



  

 

 

 SLUTRAPPORT 83 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och hur 

stödet/vården ska utformas 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  1  3,7  

2  1  3,7  

3  3  11,1  

4  3  11,1  

5  8  29,6  

6  5  18,5  

7  3  11,1  

8  1  3,7  

9  1  3,7  

10  1  3,7  

Total  27  100  

Statistik  

Medelvärde  5,26  

Median  5  

Svarsfrekvens  

37,5% (27/72)  

 

 



  

 

 

 SLUTRAPPORT 84 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och hur 

stödet/vården ska utformas 

(1 = Mycket lågt 10 = Mycket högt) 

- Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Namn  Antal  %  

1  3  11,1  

2  2  7,4  

3  5  18,5  

4  4  14,8  

5  8  29,6  

6  3  11,1  

7  1  3,7  

8  1  3,7  

9  0  0  

10  0  0  

Total  27  100  

Statistik  

Medelvärde  4,11  

Median  4  

Svarsfrekvens  

37,5% (27/72)  

 

 

  



  

 

 

 SLUTRAPPORT 85 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

Statistiksammanfattning av medelvärden 

1. Hur upplever du din egen kunskap/expertis när det kommer till målgruppen "kvinnor med 

beroendeproblematik"?  
6,67  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Region Sörmland - Beroendevården  
5,07  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen  
6  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen  
5,26  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att 

samverkan fungerar med: - Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen  
4,22  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas - Region Sörmland - Beroendevården  

4,75  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen  

5,88  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Vård- och 

omsorgsförvaltningen  

5,26  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du 

att samsynen* gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens 

problematik och hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och 

vuxenutbildningsförvaltningen  

4,11  
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Statistiksammanfattning av medianvärden 

1. Hur upplever du din egen kunskap/expertis när det kommer till målgruppen "kvinnor med 

beroendeproblematik"?  
7  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: - Region Sörmland - Beroendevården  
5  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: - Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen  
7  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: - Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen  
5  

2. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samverkan 

fungerar med: - Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen  
5  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och 

hur stödet/vården ska utformas - Region Sörmland - Beroendevården  

5  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och 

hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Socialförvaltningen  

6  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och 

hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Vård- och omsorgsförvaltningen  

5  

3. När det kommer till målgruppen kvinnor med beroendeproblematik, hur upplever du att samsynen* 

gällande era patienter/brukare är i samverkan med: *hur ni t.ex. uppfattar brukarens problematik och 

hur stödet/vården ska utformas - Eskilstuna kommun - Arbetsmarknad- och 

vuxenutbildningsförvaltningen  

4  

 

Tillbaka till innehållsförteckning 

Tillbaka delmål 2 
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Bilaga 9 – Statusrapport 

5 Statusrapport för Jämställdhet och vård i egen regi 
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5.1 Projektstatus (inklusive avvikelse från plan) 

 
 

 Status 

(färg) 

Ev. kommentar 

Tid  Projektet är något försenat vilket mestadels beror på att Projektledaren hade svårt att avgöra 

hur mycket tid varje steg i Tjänstedesignen skulle ta när projektplanen upprättades. 

 

Förslag på stora förändringar/arbete ut i verksamheterna kommer bli svårt att slutföra inom 

projektets tidsram. 

Budget  I fas 

Resultat  I fas 

Kvalitet  I fas 

Resurser  Projektet har ett avhopp i projektgruppen från Vård- och omsorgsförvaltningen och en annan 

projektgruppsmedlem från Vård- och omsorgsförvaltningen är frånvarande från arbetet just 

nu.  

 

Färgernas betydelse (i samtliga tabeller) 
Status: Enligt plan 

/klar 

 Bevakas/ 

hanterbart 

 Åtgärd behövs från sponsor 

eller styrgrupp  

Projektet startade med att projektledaren gjorde en kartläggning av anställdas uppfattning om vilka 
svårigheter och behov kvinnor med beroendeproblematik har. Kontakt togs även med Verdandi och 
Stadsmissionen för att få ta del av deras erfarenheter. Projektledaren har även tittat på den forskning och de 
rapporter som finns kring ämnet. Det visar sig finnas en hel del skrivet kring vilka specifika svårigheter och 
behov kvinnor med beroende har, det som saknas är förlag på anpassade arbetssätt. Det som redan finns 
skrivet överensstämmer väl med den egna kartläggning som gjordes.  

Projektet är något försenat vilket mestadels beror på att Projektledaren hade svårt att avgöra hur mycket tid 
varje steg i Tjänstedesignen skulle ta eftersom projektplanen upprättades innan projektledarens utbildning i 
metoden. Steg 2 ”undersöka” är det steg där projektet nu befinner sig och de intervjuer projektet gör, för att 
få målgruppens åsikter om vården, är tidskrävande att göra. Det är även mycket tidskrävande att gå igenom 
intervjuerna tillsammans i projektgruppen. Att det tar mycket tid måste ändå ses som positivt då projektet 
fått mycket information, tankar och erfarenheter från de kvinnor som intervjuats inom projektet. Projektet 
kan redan se tydliga mönster och önskemål och har mycket material att arbeta vidare med. Steget 
”undersöka” beräknas ta ungefär 40 % av tiden i tjänstedesignsprocessen. Detta gör att projektet ändå bör 
hålla tidsramen som projektledare och utvärderare på FoUis kommit överens om till slutet av projektet.  
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Projektet har skickat ut en enkät till medarbetare med direkt koppling till medlemmarna i projektgruppen, till 
exempel det team eller boende där medlemmarna arbetar. Detta hör ihop med delmålet om att samverkan 
och kunskapen kring målgruppen ska ha förbättrats vid projektets slut. Enkäten tog fram ett nuläge och 
uppföljning kommer ske i slutet av projektet. Enkäten visar att det finns förbättringsområden gällande 
samverkan, specifikt samverkan och samsyn med AVF. Jag bifogar enkätresultatet med denna rapport för den 
som är intresserad.  

Projektet har eventuellt ett avhopp i projektgruppen från Vård- och omsorgsförvaltningen och en annan 
projektgruppsmedlem från Vård- och omsorgsförvaltningen är frånvarande från arbetet just nu. Dessa 
personer kommer från de två boenden inom socialpsykiatrin som har inriktning beroende och har kvinnor på 
boendet. Om båda dessa personer bestämmer sig för att avsluta sin deltagande i projektet så har 
projektgruppen ingen representant från utförarsidan på Vård- och omsorgsförvaltningen. Det är endast 
projektledaren som har erfarenheter från utförarverksamhet på Vård- och omsorgsförvaltningen. Frågan är då 
om det är möjligt för en ny person att komma in i projektet så sent? Projektet behöver även ha i åtanke att 
anledningen till att den ena personen valt att eventuellt hoppa av projektet är personalbrist och en tuff 
arbetssituation på det boende där hon arbetar, så en ny representant från det boendet skulle komma ifrån 
samma situation med samma utmaningar kring att delta i projektet. 

5.2 Prognos 

Planerade aktiviteter för hösten är att bjuda in projektledare och projektmedlemmar till aktuella 
verksamheter, styrgruppen har godkänt detta och tagit på sig att informera enhetschefer om att 
projektledaren kan komma att höra av sig för att boka tider.  

Projektet har fått mycket info och insikter från kvinnorna och även om projektet inte kan jobba vidare med 
alla områden inom projektets ramar, så vill projektet informera ut i olika verksamheter om vad projektet fått 
fram för nya kunskaper. Så tanken är att projektet kommer ut i verksamheter för att informera, men även tar 
med några av de frågeställningar projektet då valt att arbeta vidare med och med stöd av verksamheterna 
arbeta fram olika förslag på lösningar. För att inte ta allt för mycket tid från ordinarie verksamhet för 
projektmedlemmarna så kommer projektledaren och en projektmedlem träffa varje verksamhet. Vilken 
projektmedlem som är med ut i de olika verksamheterna kommer bestämmas utifrån det verksamhetsområde 
projektmedlemmen arbetar i. På så sätt kommer inte alla projektmedlemmar besöka alla aktuella 
verksamheter. 

Projektet har ännu inte kommit till den del av tjänstedesignsprocessen som handlar om att hitta lösningar och 
skapa prototyper, men vi kan ändå se ett tydligt mönster i de svar vi fått från målgruppen. Mycket av den 
information som kommit fram är sådan där vi kan se att det inte finns en enkel lösning som kommer kunna 
slutföras inom projektets tidsramar, alltså testas och se ett resultat. Vi ser till exempel redan nu ett behov av 
ett långsiktigt arbete med frågor kring värdegrund, bemötande och alliansskapande då kvinnorna har en hel 
del dålig erfarenhet av bemötandet inom vården men de har även tydligt beskrivit vad de önskar när det 
kommer till bemötande och behandlingsrelation. Detta arbete behöver ske strukturerat och över tid vilket gör 
det svårt att få en snabb återkoppling på resultat. Målgruppen kommer inte kunna se någon förändring på 
kort sikt. Projektet hoppas ändå kunna arbeta fram en plan för hur detta arbete ska kunna ske över tid och 
lämna över vid projektets avslut.  



  

 

 

 SLUTRAPPORT 90 (90) 

Uppgjord av Nr 
Malin Nilsson  

Godkänd av  Datum Rev Referens 
  åååå-mm-dd   

 

             

De förslag vi fått från kvinnorna angående ändringar i verksamheterna, som kan ses som enkla att lösa, kan 
komma att kräva beslut om förändring i arbetssätt från ansvariga chefer samt implementering i 
arbetsgrupper. Projektet kommer ta stöd av styrgrupp om beslut krävs. Exempel på förslag är önskemål om 
att alltid få frågan om man önskar manlig eller kvinnlig personal, att det finns rutiner för hur personalen ska ta 
upp frågan i ett tidigt skede huruvida kvinnan vill fortsätta den aktuella kontakten eller om kvinnan önskar en 
annan kontakt, detta eftersom kvinnorna upplever att det är avgörande att det finns en god 
behandlingsrelation. Det finns även önskemål om en ”stödlinje” att kunna ringa för samtalsstöd 24 timmar om 
dygnet, en mottagning som har öppet 24 timmar om dygnet dit man kan gå och knacka på för att få stöd 
direkt. En chattfunktion för att kunna söka stöd, få och ge information har även kommit som förslag. 

Jag bifogar sammanställningen av intervjugenomgångarna för mer detaljerad information kring de önskemål, 
framgångsfaktorer och negativa upplevelser som kvinnorna från målgruppen nämnt.  

I övrigt så fortsätter projektet arbeta utefter den tidsplan som är överenskommen med FoU i samband med 
utvärdering. 

5.3 Riskhantering 

Id Riskbeskrivning Åtgärd Ansvarig Klart datum Status 

(färg) 

1 Ökad spridning av Covid-19 med medföljande 

restriktioner igen under hösten 2021 vilket gör det 

svårare att genomföra workshops. 

Projektgruppen får hitta 

alternativa sätt att träffa 

verksamheter 

 

Projektledare 

  

2 Avhopp av fler projektmedlemmar Projektet behöver ta 

ställning till om 

personen behöver 

ersättas utifrån vilket 

verksamhetsområde 

personen kommer ifrån. 

Projektledare   

 

Tillbaka till innehållsförteckning 

 


