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Förord 

Författaren till denna studie riktar ett stort tack till de kvinnor som medverkade i arbetet.  Ert 

engagemang och er vilja att delge era livshistorier är något jag värderade enormt mycket. Jag 

blev mycket berörd av era berättelser och djupt imponerad av att ni haft styrka att ta er ur det 

destruktiva liv ni levde och ta er dit där ni befinner er idag.  

Jag är även mycket tacksam till informanterna från frivården, föreståndarinnan och 

socialtjänstpersonalen. Utan er hade jag inte kunnat skriva uppsatsen. 

Ett stort tack till Lasse Reinikainen, min handledare, som har väglett och guidat mig genom 

denna uppsats. Du kom med idéer, förslag och tankar som har hjälpt mig mycket. 

Även ett tack till Maj, min korrekturläsare, och till sist skänker jag en tanke till mina kära 

hemma, för att ni har under uppsatstiden stått ut med mig. 

Anledningen till att jag har översatt sammanfattningen av denna uppsats till franska, är att 

franska är mitt andraspråk efter mitt modersmål. Det kändes bra för mig att skriva på ett språk 

som jag behärskar sedan barnsben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING: 

Forskning visar att flera faktorer i individens miljö och karaktär har mycket stor betydelse när 

det gäller att sluta med missbruk. Syftet med denna studie är att undersöka hur f.d. 

missbrukande kvinnor agerade för att ta sig ur tungt missbruk och hur de upplevde det sociala 

stödet ur ett genusperspektiv. För att fokusera på detta har författaren intervjuat personal om 

stödet som erbjuds inom frivård, socialtjänst och behandlingshem. Dessutom har författaren 

studerat vilken sorts stöd som personalen och kvinnorna i studien anser vara viktigast och hur 

samverkan mellan olika delar av den sociala sektorn fungerar. I arbetet har den kvalitativa 

metoden och narrativt och fenomenologiskt perspektiv använts. Studien har grundats på de 

f.d. missbrukande kvinnornas livshistorier. Undersökningen baseras på sex intervjuer och 

underlaget tolkades och jämfördes med tidigare forskning.  Resultatet visar att det finns olika 

positiva faktorer som gjorde att kvinnorna lämnade sitt missbruk.  Goda relationer till 

betydelsefulla människor i nätverket var en mycket viktig faktor för att de f.d. missbrukande 

kvinnorna skulle ta sig ur missbruket, liksom deras egen vilja. De har fått ett nytt synsätt på 

livet som bidrog till en inre förändring som var essentiell. 

NYCKELORD: kvinnligt missbruk, socialt stöd, genus, avvikande beteende, sociala band, 

symbolisk interaktionism och skam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Research shows that several factors in an individual's environment and character are very 

important in the process of quitting and overcoming addiction. The study focuses on the 

former addicted women's life stories. The purpose of this study is to examine how previous 

addicted women managed to survive and overcome heavy addictions and as well as how they 

perceived social support from a gender perspective.  

The author of this thesis interviewed employees working within the probation office, social 

services and rehabilitation institution on the kind of support is offered to addicted women.  In 

addition, the author also studied what kind of support was found most appropriate and 

important for  women with substance of drug abuse problems and how effective the support 

treatment helps these women and as well as  the interaction between different parts of the 

social sector works.  

 This research is qualitative and it includes primary as well as secondary data applied from 

narrative and phenomenological perspective.  The study is based on six interviews and 

documents were interpreted and compared with previous research. The results show that there 

were several positive factors that made the women leave their abusive addiction. A good 

relation with important people in their lives and network was a major factor for these former 

addicted women.  Their contribution has helped them in many ways to overcome abusive 

addiction. They have also achieved a new outlook on life which in a way has contributed to an 

inner change. 

Key words: Female addiction, social support, gender, deviant behavior and shame. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Résumé  

La recherche prouve qu´il y a plusieurs éléments très importants dans l´environnement et le 

caractère d´un  individu pour qu´il quitte son abus des stupéfiants. Le but de cette étude est 

d´examiner comment les anciennes toxicomanes ont agi pour terminer son abus des drogues 

dures et comment elles ont éprouvé le soutien social d´une perspective feminine. L´écrivain a 

interviewé le personnel de la mise à l´épreuve, du service d´aide sociale et de la maison du 

traitement sur leur avis et aussi les avis qu´avaient les anciennes toxicomanes du  soutien 

offert. En outre, l´écrivain a étudié quelle espèce de soutien qu´était la plus importante pour 

les femmes, et comment a fonctionné la cooperation entre les différentes parties du secteur 

social. 

Dans cette étude, l´écrivain s´est servi de la méthode qualitative, d´une perspective narrative 

et phénoménologique. L´étude est basée sur les experience de la vie des anciennes 

toxicomanes. L´examen s´appuie sur six interviews, et la documentation a été interprétée et 

comparée avec la recherche déjà existante. Le resultat montre qu´il y avait des differents 

facteurs positifs qui ont invité aux femmes droguées de quitter son abus des stupéfiants. Des 

bonnes relations avec des gens importants dans le réseau, comme la volonté des femmes 

droguées, étaient des éléments trés essentiels pour que les anciennes toxicomanes puissent se 

libérer de la toxicomanie. Ells onts obtenu une nouvelle conception de vie qui leur a donner 

une change essentielle dans leur for intérieur.  

Mots- clés: Toxicomanie feminine, soutien social, sexe, comportement deviant, interaction 

sociale bande, symbolique et honte.   
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1. Inledning 

Denna uppsats berör vilket stöd f.d. missbrukande kvinnor har fått under tiden de har missbrukat 

och hur de har upplevt att stödet har fungerat sedan de brutit med missbruket. Vid inledningen av 

sökandet efter tidigare och aktuell forskning inför denna uppsats anade inte författaren att vägarna 

skulle leda åt så många olika håll. De frågor som kommer att undersökas berör kvinnors missbruk, 

socialt stöd vid vägen ut ur missbruket och författaren undersöker även hur det sociala stödet 

fungerar ur ett genusperspektiv och använder teorier om genus, avvikande beteende, sociala band, 

symbolisk interaktionism och skam.  

 I denna studie undersöktes hur kvinnor med missbruksproblem tog sig ur tungt missbruk och hur 

de har upplevt det sociala stödet under missbruket och sedan det upphört. Temat för denna studie 

är en vidare utredning av hur kvinnor med stora drogproblem kan övervinna sitt beroende och hur 

de har upplevt det sociala stödet från myndigheterna. Området som denna avhandling studerar gör 

det intressant att göra en vidare utredning om hur missbrukande kvinnor behandlas i vården, 

eftersom empiriska resultat avseende kvinnor med tungt missbruk är mycket olika.  

Ett urval av forskning, sociala institutioner, och processer som berör kvinnor med 

missbruksproblem ska presenteras i uppsatsen. Socialstyrelsen efterlyser mer forskning med ett 

genusperspektiv. Den forskning som finns är mest inriktad mot missbrukande män, vilket enligt 

Mattsson (2005) skapar en onyanserad bild av situationen.  Följande diskussion ger upplysning om 

tidigare forskning och grundläggande historik om missbruk i ett generellt perspektiv. I ett 

historiskt perspektiv är kvinnligt drogmissbruk ett nytt fenomen. Studien kommer i viss mån ta 

upp missbruk, samt konsekvenser av missbruk. 

I början av 1900-talet drack kvinnor alkohol endast i mycket små mängder och i högtidliga 

sammanhang och de fick inte berusa sig offentligt, men däremot förväntades män dricka som en 

”riktig karl” men endast inom de råmärken som fanns för ett legitimt rus. Den allmänna 

uppfattningen var att missbruk var självförvållat. Samhällsförändringen från ett puritanskt och 

moralstyrt samhälle till ett konsumtionssamhälle som bygger på individuella preferenser och 

handlingsval försvagade det normsystem som bidrog till att hålla alkoholkonsumtionen nere. 

Konsumtionen ökade, inte minst bland kvinnor (Hilte, 2005). 

Under efterkrigstiden har bruk och missbruk blivit än mer omfattande bland kvinnor och därför är 

både forskning om och vårdinsatser speciellt för kvinnors situation av relativt sent datum. 
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 Men eftersom det finns mycket som skiljer kvinnors och mäns missbruk åt går det inte att dra 

slutsatser om kvinnors missbruksförhållanden utifrån forskningen om män, vilket är fallet i 

nuläget. Samhället har större tolerans och acceptans för mäns missbruk än för kvinnors och 

kvinnorna döms hårdare. Dessutom har kvinnorna ofta ett motstånd mot att söka vård, därför att 

deras missbruk är mera skuld- och skambelagt än männens. Det är angeläget att genusvetenskaplig 

forskning ges utrymme och blir en naturlig del av arbetet för alla som kommer i kontakt med 

kvinnorna. Till exempel har studier visat att kvinnor som missbrukar kulturellt definieras som mer 

stötande, avvikande och förkastliga än män, och att detta synsätt även finns inom enheterna som 

har med missbrukarna att göra (Hibell, 1996).  

Enligt CAN (2008) (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) började man 

uppmärksamma narkotikamissbruket i Sverige som ett allvarligt samhällsproblem i slutet av 1960-

talet. Då började man också undersöka utvecklingen på ett mer systematiskt sätt. I Sverige följer 

politikerna FN:s konventioner när det gäller visionen om ett samhälle utan narkotika och politiken 

är mycket restriktiv, dvs. att missbrukarnas rättigheter reducerades. Den 1 juli 1999 infördes 

nolltolerans för narkotika i vägtrafiken, med undantag av narkotikaklassade läkemedel som läkare 

ordinerat. År 2001 visade Narkotikakommissionen att balansen mellan vård och kontrollåtgärder 

hade förändrats och att kontrollåtgärderna hade blivit strängare på vårdens bekostnad. Ur juridisk 

synpunkt räknas all användning av narkotika som missbruk, om den inte används som medicin. 

Det finns även en maktkamp mellan olika åsikter när det gäller drogberoende. År 2005 lade 

regeringen fram en ny alkohol - och narkotikahandlingsplan, där det övergripande målet om ett 

narkotikafritt samhälle består.  Detsamma gäller även delmålen att minska nyrekryteringen av 

narkomaner, att få missbrukare att sluta med sitt missbruk och att minska tillgången på narkotika i 

landet (CAN Rapport 113, 2008). 

Bristen på aktuell och grundläggande forskning kring kvinnors bruk och missbruk av alkohol och 

droger är stor, trots att det i över fyrtio år har varit känt att kvinnors missbruk ökar konstant. I 

projektet ”Kvinnor, hälsa och rusmedel” har en rad aspekter på kvinnors bruk av psykoaktiva 

substanser undersökts . Förhoppningen är att projektet kan få betydelse för resursfördelning till 

vissa vårdenheter, prevention och mer forskningsanslag (Creutzer 2009). Enligt Kristiansen (1999) 

är de missbrukande kvinnorna ofta ensamstående föräldrar och riskerar därmed att hamna i en 

situation där de inte vill söka hjälp, eftersom det kan få mycket allvarliga konsekvenser. Problemet 

har två sidor – dels är det rädslan för att förlora barnen som gör att de inte tar kontakt med 

socialtjänsten för att få hjälp mot sitt missbruk – och därmed får de inte det stöd de och barnen 

behöver (Jämställd socialtjänst, 2004). Kvinnornas farhågor besannas ofta.  
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Socialtjänsten ålägger kvinnorna ett ansvar som mödrar och fördömer dem hårt om de inte lyckas 

med behandlingen. Förväntningarna på männen är betydligt lägre när det gäller föräldraskapet, 

eftersom det traditionellt är kvinnorna som har störst ansvar för barnen. Detta förhållande gör att 

männen oftast får mildare domar än kvinnorna (Mattsson 2005). 

Inom psykiatrin diagnosticeras och definieras missbruk och beroende vanligtvis med användande 

av något av två alternativa diagnosverktyg: DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) eller ICD (International Classification of Diseases). Bägge systemen saknar 

genusperspektiv enligt Scheffel-Birath, m.fl. (2005).  Kvinnor uppfyller inte de kriterier som satts 

upp för att bedöma mäns missbruk, eftersom behandlingshemmen oftast använder sig av forskning 

och behandling som baseras på männens drogbruk. Därför söker missbrukande kvinnor vård 

senare för sitt missbruk, vilket gör att de löper större risk än männen att öka sitt missbruk. 

Dessutom har männen och kvinnorna olika dryckesmönster, t.ex. dricker kvinnor i hemmet och 

männen dricker offentligt, vilket gör att männen kommer i kontakt med myndigheterna och får 

hjälp tidigare än kvinnorna som inte blir sedda som just kvinnor med missbruksproblem (Hilte, 

2005). Vid en granskning av socialtjänsten ur ett jämställdhetsperspektiv framkom att det saknas 

studier om vem som aktualiserar behovet av stöd och insatser, om socialtjänstens 

behovsbedömning och vilken vård och behandling som erbjuds kvinnor och män (Jämställd 

socialtjänst, 2004). 
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2. Disposition 

Uppsatsen visar vad andra studier kommit fram till inom undersökningsområdet och innehåller ett 

avsnitt om tidigare forskning. Här ges en inblick i vad denna avhandling handlar om samt vad 

missbruk är och konsekvenserna av missbruk och behandling. I metodavsnittet presenteras de 

metoder som användes och hur undersökningen utfördes. Metoddelen redovisar vad som 

framkommit under intervjuernas gång. Teorierna kommer att presenteras, en empirisk 

intervjustudie kommer att genomföras och undersökas ur olika aspekter av narkotikamissbruk 

bland kvinnor. En analys av deltagarnas intervjusvar kommer att redovisas och diskuteras i 

samband med missbruk i allmänhet. Ett stycke om förslag till framtida forskning och hur 

uppsatsen planerades ingår också.  

Genom kvinnornas berättelser om sina livshistorier som f.d. missbrukare, framkom olika teman 

som överensstämde med kvinnornas upplevelser av det sociala stödet från anhöriga och 

myndigheter. I denna del har olika vetenskapliga teorier diskuterats. De teorier som berörs är 

genus, sociala band, avvikande beteende, symbolisk interaktionism och skam. Sedan följer en 

koppling mellan utsattheten inom missbruket, resultat i förhållande till teori, och till den tidigare 

forskningen, slutdiskussion och avslutande personliga reflektioner. 
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3. Syfte  

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka hur kvinnor med 

missbruksproblem tog sig ur tungt missbruk och hur de har upplevt det sociala stödet under 

processen att ta sig ur missbruket och efter. Fokus ligger på de f.d. missbrukande kvinnornas egna 

uppfattningar. Studien kommer även att beskriva hur personal inom frivård, socialtjänst och 

behandlingshem upplever det stöd som erbjuds kvinnor med missbruksproblem och vilken sorts 

stöd de anser som viktigast för kvinnorna och hur samverkan mellan olika delar av den sociala 

sektorn fungerar. De frågeställningar som ingår i studien är:  

1) Vilka faktorer var avgörande för att sluta med missbruk? Vad ledde till vändpunkten? 

2) Hur upplevde de f.d. missbrukande kvinnorna att eventuellt stöd från den sociala sektorn 

fungerade? 

3) Vilket slags stöd har kvinnorna upplevt (om något) under tiden de hade missbruksproblem, vid 

tiden för vändpunkten och tiden efter att de upphört med missbruk? 

4) Vilka former av stöd och behandling erbjuder den sociala sektorn? 

5) Hur upplever personal inom den sociala sektorn att stödet fungerar och hur fungerar samspelet 

mellan olika befattningshavare? 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer fokus att ligga på det sociala stödet, samt något om missbruk och 

konsekvenserna av drogberoende. Därmed har arbetet begränsats, eftersom det finns mängder av 

forskning inom missbruk.  Studien inkluderar de missbrukande kvinnornas livsberättelser, dvs. 

forskning som utgår från narrativ metod. 

Kvinnor som har berusat sig kraftigt före 15 års ålder eller har använt narkotika före 18 års ålder 

utgör en stor riskgrupp för att utveckla missbruk, liksom kvinnor som haft svårigheter under sin 

skolgång, skolkat och utfört kriminella handlingar. Tidigare (kliniska) studier har visat att 

föräldrars missbruk, tidigare livshändelser, beteendestörningar, kriminella handlingar och 

relationskonflikter som uppstått under barndomen utgör stora riskfaktorer (Allebeck & Peter, 

2001). Trulsson (2003) menar att kvinnors vändpunkter ur ett missbruk många gånger är 

relaterade till moderskap och relationer med män, och ett försök att leva upp till de förväntningar 

som samhället har på kvinnligt beteende, men även att komma ifrån stämpeln som icke-

respektabel.  

Fridell (2003) har även visat i andra studier att kvinnor är mer mottagliga för behandling då de 

kommit till brytpunkter som prostitution eller efter att ha förlorat kontrollen över sitt missbruk 

(Jämställd socialtjänst, 2004). Enligt Blomqvist är det ofta långvariga negativa konsekvenser som 

påverkat individerna på en rad viktiga livsområden som gjort att de upphört med sitt missbruk. 

Kvinnor uppger i signifikant högre grad än män att negativa livshändelser som hög psykisk press 

och relationsproblem har varit viktiga faktorer för att de skulle sluta använda droger. Detsamma 

gäller om de isolerat sig från vänner och bekanta (Blomqvist, 1999). I Socialstyrelsens rapport 

Jämställd socialtjänst (2004) konstateras att kvinnor med missbruksproblem i avsevärt lägre grad 

än män får hjälp mot sitt missbruk genom socialtjänsten. Förutsättningarna för att rehabiliteringen 

i möjligaste mån ska lyckas, beror på olika faktorer, bl.a. att kvinnorna får stöd att skapa ett nytt 

liv med bostad och försörjning. Andra viktiga faktorer är t.ex. om kvinnan har tidigare 

erfarenheter av ett socialt liv utan drogmissbruk, nära relationer med en partner eller barn och ett 

stabilt socialt stöd. Enligt Hedin (2002) är behovet av ett både informellt och professionellt stöd 

stort för kvinnorna (Jämställd socialtjänst, 2004).  

Enligt Trulsson och Hedin har könsskillnader när det gäller att ta sig ur missbruk, inte studerats 

förrän alldeles nyligen i Skandinavien. De hänvisar i sin artikel att drogmissbruk drabbar 

kvinnorna hårdare än män, när det gäller att försämra självkänslan. 
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 Vidare hävdar de att kvinnor har stort behov av hjälp och stöd i början av 

återhämtningsprocessen, eftersom de tenderar att se sig själva ur andras synvinkel. Enligt Hedin 

(2001) gör kvinnornas negativa självbild och bristande självkänsla att de drar sig undan, vilket 

ökar risken för att de fortsätter att droga sig. Dessa kvinnor stigmatiseras ytterligare av sitt 

missbruk när de negligerar sina barn, vilket påverkar förhållandet mellan den missbrukande 

kvinnan och det professionella nätverket. I samma artikel redogör Trulsson och Hedin för en 

annan studie som visar att frånvaron av socialt kapital och självkänsla hos missbrukande kvinnor 

måste kompenseras p.g.a. dessa kvinnors svaga ställning i samhället. Det finns tre faktorer för 

stabilitet som kan skapa nya möjligheter för dessa kvinnor: 1) en anställning och utbildning, 2) att 

förbättra kvinnorna självkänsla och att stödja dem genom att utveckla deras identitet, framförallt i 

samvaron med andra kvinnor (Hedin m.fl. 2001), 3) att återupprätta tidigare relationer och att 

utveckla ett nytt och stabilt nätverk (Trulsson, Hedin, 2003).  

Levälahtis studie av alkoholberoende kvinnor i en artikel om sociala nätverk och socialt stöd i 

återhämtningsprocess från alkoholmissbruk, visar att det känslomässiga stödet från familj och 

vänner och bra bemötande var mycket viktigt för kvinnorna men alla sorters nätverk, även 

formella, ger stöd i livets olika faser. För individer som försöker att ta sig ur ett missbruk tycks 

informella nätverk bli viktigare och viktigare för att stötta återhämtningen (Levälahtis, 2007). 

4.1 Behandling 

Socialstyrelsen använder också termen missbrukarvård i olika sammanhang och menar att termen är 

missvisande eftersom hela målgruppen för verksamheten betecknas som missbrukare. I stället 

föreslås begreppet missbruks- och beroendevård. Detta begrepp avser verksamhet riktad mot 

individer som söker hjälp eller stöd för sitt eget eller någon annans alkohol- eller narkotikaproblem. 

(”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård” 2007). Minnesotamodellen bygger på 

Anonyma Alkoholisters, AA, tolvstegsprogram. Missbruk ses som en sjukdom, ett synsätt som 

delas av AA och Anonyma Narkomaner, AN. Genom att individen når insikt om sin sjukdom, och 

accepterar den, avhåller man sig från droger. (Hilte, 2005) Målet för behandlingen är drogfrihet och 

ett regelbundet deltagande i en AA- eller AN-grupp. Modellen är den vanligast förekommande 

behandlingsformen (Cullberg, 2003). 

 Enligt Trulsson finns det ”tre typer av socialt stöd som nämndes som viktiga hjälpmedel på vägen 

ut ur missbruk” (Trulsson 2005 s.94). 1) Emotionellt stöd – professionella behandlare som lyssnar 

på och tar del av kvinnans situation, bryr sig om och tror på kvinnans förmåga att bryta med ett 

destruktivt beteende, så att klienten kan komma ur sitt missbruk.  
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2) Instrumentellt stöd – kvinnan får hjälp med de resurser som krävs, t.ex. plats på behandlingshem, 

bostad, socialbidrag, utbildning och arbete. Personalen har en mycket viktig uppgift att arbeta för att 

stödja kvinnan och genom att få fram resurser som hon behöver för att ta sig ur missbruket. 3) 

Kognitivt stöd - öka kvinnans självförtroende genom bekräftelse och feedback samt vägledning så 

att hon kan gå vidare med sitt liv. Personalen måste också se möjligheter för att hjälpa den 

missbrukande kvinnan att välja hur hon vill fortsätta med sitt liv (Hilte, 2005). Det är viktigt att 

säkerställa uppföljning och långvarig eftervård för kvinnor som slutar med missbruk. Många 

kvinnor lever med skuld- och skamkänslor, under lång tid efter att de lyckats att bryta med 

drogmissbruk enligt bl.a. en studie av Blomqvist (2002).  

 Alain Topor använder begreppet återhämtning som skiljer på bot och rehabilitering på tre sätt: 1) 

Individens insatser, det är bara individen som kan återhämta sig själv, och hjälparna erkänner 

klientens aktiva och avgörande medverkan i sitt eget liv. 2) Hela människan. Bot koncentrerar sig 

på symtomen, rehabilitering på bristande funktioner, men återhämtning betyder att de professionella 

ser hela individen i sitt sammanhang. För många klienter betyder återhämtning att de ska finna sig 

själva. Återhämtning betyder att individen tar kontroll över sig själv och accepterar att hon/han har 

rätt att ha det bra. 3) Makt. Återhämtning innebär att individen skaffar sig makt över sitt eget liv 

och hur hon/han vill leva det. Hon/han måste ta över makten från symtomen och över personalen 

inom den sociala sektorn. Det innebär att individen kan förhandla själv om målen och redskapen för 

att nå de mål han själv ställt upp för t.ex. medicinering. Återhämtning beskrivs som en djup 

personlig, unik förändringsprocess av ens attityder, värden, känslor, mål och/eller roller . För att 

återhämta sig är klienten beroende av sociala nätverk, även om processen alltid är individuell.  Om 

klienten blir sedd, hörd, accepterad och respekterad som den han/hon är, medför detta bättre 

livskvalitet, om det finns sympati, och empati i relationen och om personkemin fungerar. Men man 

måste komma ihåg att varje människa är unik och att det inte finns någonting som passar alla hela 

tiden. (Topor, 2004). 

 Missbruksbehandling är präglad av ideologisering och ”olika behandlingsformer framställs som bra 

eller dåliga sådana, utifrån en utpräglat emotionell debatt av engagerade anhängare” enligt Scheffel-

Birath m.fl. (Trulsson 2005 s.125.) Grunden till de rådande ideologierna baseras oftast på politiska 

ställningstaganden och inte på utvärderade behandlingar. Enligt Trulsson (2003), måste personalen 

på behandlingshemmen vidga sitt perspektiv i samspel med de missbrukande kvinnorna, eftersom de 

strategier som vårdpersonalen använder för att få missbrukande kvinnor drogfria, kan ifrågasättas. 

Det fordras en aktiv dialog mellan behandlaren och missbrukaren.  
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Det centrala för vårdgivarna är lyhördhet och att hjälpa klienten med resurser som klienten strävar 

efter för att åstadkomma mål och en behandlingsplan (Hilte, 2005). 

I ”Empowerment (egenmakt) i teori och praktik ” beskriver DeMarinis (1993) empowerment som 

ett sätt för individen att skapa styrka och kraft och ta makt över sitt eget liv. Denna metod är vanlig 

inom behandlingen av kvinnor, genom att hjälpa individen att få kraft att motarbeta det som håller 

henne nere och samtidigt ha möjlighet att påverka och ha inflytande över sitt eget liv. Detta innebär 

att empowerment ska bidra till att skapa ett mål och använda de resurser individen har. Det är viktigt 

att skapa en medvetenhet hos individen om missbrukarproblemet, dvs. att individen får en förståelse 

för sambandet mellan sin egen situation och sitt förhållande till samhället. Denna förståelse kan leda 

till handling hos individen. Empowerment handlar även om att skapa motmakt dvs. att motverka 

förtrycket som individen upplever och utsatts för före och under missbrukarkarriären. Att skapa 

motmakt är att handla kollektivt och förstärka individens maktposition, så att de genom detta 

kommer ur skamkänslan och maktlösheten (Hilte, 2005).  De missbrukande kvinnorna har verkligen 

behov av stöd av alla ansvariga instanser, eftersom gruppen är mycket sårbar och samhället måste 

förändra den negativa attityden till dessa kvinnor. 

4.2.1 Fördelen med samverkan mellan olika instanser 

Danermark, m.fl. (1999) hävdar att möjligheter till samverkan mellan myndigheter påverkas av 

grundläggande skillnader som på kort sikt inte går att förändra. Aktörerna har olika 

beslutskompetens, yrkeskompetens och skyldigheter och därför uppstår kollisioner mellan 

ansvarsområden. De samverkande kan inte dela varandras dokumentation, eftersom de har olika 

geografiska ansvarsområden och dessutom är det oklart vem som ska vara huvudman och vem som 

ska finansiera insatserna (sekretessen). Det förekommer meningsskiljaktigheter när det gäller 

skillnader mellan huvudmännen som kan hänföras till områdena politik och lagstiftning, kunskaper 

och förklaringsmodeller samt organisatoriska frågor. Fördelen och styrkan med samverkan är att 

den resulterar i ett arbete som präglas av flexibilitet, samsyn, respekt och effektivitet. De skillnader 

som författarna tar fasta på inom detta område resulterar i gränsdragningsproblem, en asymmetri 

som finns inbyggd i relationen mellan parterna. Sätten som myndigheterna använder sig av för att 

dokumentera sitt arbete skiljer sig från varandra, beroende på lagstiftning, kompetens och behov, 

och beroende på vilken myndighets regelverk, förklaringsmodell samt definition av situation som 

ska gälla. Detta påverkar naturligtvis klienterna inom missbruksvården (Danermark & Kullberg, 

1999). 
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4.2.2 Bakgrund och centrala begrepp 

En individ med missbruksproblem som inte blir behandlad kan hamna i en ond cirkel med flera 

återfall. Detta försvagar klientens egen förmåga att ta till sig rätt beteende för att komma ur 

drogmissbruket. Om vårdgivarna tar över klientens eget ansvar i allt för hög grad, kan klienten 

känna att hon/ han inte har något att säga till om och ger därför upp. Heilig säger att det 

självdestruktiva beteende som individen med missbruksproblem visar, inte behöver vara bevis på att 

individen inte har kontroll över sitt eget liv, utan att det istället beror på individens negativa 

självbild. Individen är självdestruktiv därför att hon/han känner sig mindervärdig och underlägsen, 

men när behandlingen lyckas pekar den på att narkomanerna i själva verket vill leva ett 

”svenssonliv”, dvs. att ha goda relationer till omgivningen och ett bra arbete (Heilig, 2004).  En 

missbrukskarriär utvecklas oftast genom ett tidigt bruk av droger som eskalerar till tungt missbruk 

och beroende. Kunskap om hur denna process fungerar för individen kan bidra till att rätt hjälp sätts 

in vid rätt tidpunkt (Heilig, 2004). Det finns också ett antal preparat som anses vara narkotika enligt 

svenska bestämmelser. Preparaten är olika sinsemellan, men det de har gemensamt är att alla 

påverkar det centrala nervsystemet. Samtliga kan orsaka psykiska problem, oro, depression och 

skador i hjärnan. Begreppet narkotikamissbruk innefattar allt från konsumtion av sömnmedel till 

dagliga injektioner av heroin (CAN Rapport 113: 2008). Socialstyrelsens rekommendation är att 

termen ”missbrukare” ska ersättas med ”individer med missbruks- eller beroendeproblem” för att 

minska risken för stigmatisering, distansering och objektifiering. 

 I denna studie används begreppet i en förkortad form, ”individer med missbruksproblem” och av 

det skälet ligger fokus på individer som har hamnat i och lyckats bryta ett missbruk. I nuläget finns 

det ingen gemensam terminologi bestående av neutrala språkliga konstruktioner för att benämna 

individer med missbrukproblem (Nationella riktlinjer, 2007).  

4.2.3 Missbruk  

Enligt Heilig är det inte lätt att få en lämplig beteckning på det som kallas drogberoende, men det 

äldsta ordet är narkomani. I dagens läge betyder det beroende av alla droger utom alkohol, och i 

de flesta fall är dessa droger illegala, vilket skiljer dem ifrån alkoholen. Därför är det kanske bättre 

att tala om ”missbruk och beroende av illegala droger”, och det förekommer även missbruk av 

läkemedel som kan vara både legala och illegala. Det viktigaste i sammanhanget är det olagliga i 

att använda förbjudna substanser, men individer som säljer narkotika förändrar drogerna som kan 

leda till missbruk och beroende innan myndigheterna hinner förbjuda dem.  
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Trots att begreppet ”illegala droger ” är mångtydigt, använder Heilig sig av begreppet narkomani 

för att beskriva missbruket och beroendet av droger som är illegala eller som förmodligen kommer 

att bli förbjudna i framtiden.  Heilig säger vidare att beskrivningen av narkomani är en sorts 

färskvara och att den negativa utvecklingen på området går mycket fort. Tidigare såg man olika 

kategorier av missbrukare, men i dag dominerar blandmissbruken enligt Heilig, och förut hängde 

en viss drog ihop med en viss kategori, t.ex. hippies och subkulturer, men detta gäller inte idag. 

Vad som däremot gäller, är att resan från det tidigaste drogmissbruket till ett tungt missbruk och 

beroende, finns kvar, och denna resa kallas missbrukskarriär. T.ex. om de professionella inte 

förstår hur denna process utvecklas, förstår de inte heller konsekvensen av en sträng drogpolitik, 

men känner vårdpersonalen till processen, kan de sätta in rätt hjälp vid rätt tidpunkt i etiologin, 

dvs. missbrukskarriären (Heilig, 2004). 

4.2.4 Konsekvenser av missbruk 

Volckerts hävdar att drogmissbruk inte är ett symptom, utan ett aktivt destruktivt försök att 

komma ur svåra psykologiska situationer. Individen tror att drogen kan göra nytta för att lindra 

”skräcken för det inre.” Om missbruket handlar om att fly från sig själv får det naturligtvis mycket 

svåra konsekvenser, vilket gör att individen kommer in i ett destruktivt beteende och förstör för 

sig själv och sitt nätverk. Individen har sedan födseln psykologiska och fysiologiska 

skyddsmekanismer som ska skydda barnets tanke och känsloliv. Dessa mekanismer kan bli 

överbelastade om uppväxtmiljön är dysfunktionell. Barndomsminnen som kommer till ytan kan 

förvandlas till en vuxenkris, vilket kan utlösa drogberoende som skydd (Volckerts, 2003).  
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5. Teoretiska perspektiv  

Detta avsnitt berör sociologiska perspektiv och består av fyra delar. Första delen handlar om 

genus. Genus används för att förtydliga relationen mellan kvinnors och mäns beteende; vad som 

anses ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte biologiskt givet, utan socialt och kulturellt 

konstruerat. Genus är det vi gör, det som vi förut kallade ”kvinnligt och manligt”, idag femininitet 

och maskuliniteter. I samhällsstrukturen förväntas att kvinnan stannar hemma och tar hand om 

barnen och hon representerar den privata relationsinriktade sfären. Mannen symboliserar den 

offentliga arenan.  Kvinnan är underordnad mannen i samhället och denna underordning drabbar 

speciellt de missbrukande kvinnorna. Resultatet blir att kvinnliga missbrukare kommer senare än 

manliga missbrukare till behandling.   

Den andra delen av avsnittet studerar de sociala banden, dvs. hur relationerna inom grupper och i 

samhället kan påverka individen både positivt och negativt. Om de sociala banden är svaga eller 

obefintliga, ökar risken för att individen hamnar i utanförskap, vilket kan leda till 

missbruk/kriminalitet.   

Den tredje delen är symbolisk interaktionism som påpekar hur personligheten formas genom 

interaktion, dvs. sampel och kommunikation med andra individer och i relation till olika 

förhållanden som hon/han befinner sig.   

Den sista delen studerar avvikande beteenden, dvs. hur andra individer beter sig och vad som 

anses normalt. Den som bryter mot normen använder sig av den traditionella uppfattningen för att 

veta hur hon/han ska beter sig. Om en individ blir stämplad av ett normbrott, finns det risk för att 

stämplingen kan medföra att individen i fråga blir klassad som avvikande. Avvikelse väcker 

mycket starka känslor hos omgivningen: rädsla, hat och förnedring.  

Författaren i denna studie valde teorier och begrepp som kan användas på flera områden som 

anses vara relevanta för uppsatsen. 

5.1 Genus 

 Begreppet genus, som betyder slag, sort, släkte, kön, har tillkommit från behovet av att betona att 

det bakom orden kvinna och man finns ett system av prägling, fostran, tvång och underordning . 

Genus är någonting som görs i syfte att skapa olikheter mellan könen, men är även en konsekvens 

av att vi blir formade på olika sätt. Enligt Connell existerar ojämlikhet mellan könen på många 

områden. De som tjänar på ojämlikheten försvarar den och de som får betala vill avskaffa den. 
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Genusbaserad ojämlikhet beskrivs ofta som att kvinnor har bristande resurser och kompetens vid 

jämförelse med män. Genus står inte bara för det biologiska könet utan även för hur det sociala 

könet byggs upp.  

Traditionen säger att kvinnor och män i grunden är olika p.g.a. sina biologiska olikheter, men 

dessa utgör inte genus, utan det är hur vi tolkar olikheterna som skapar genus (Connell, 2009).   

Genus påverkar hela samhällsstrukturen, hur vi förhåller oss i våra sociala relationer, vår kultur 

och vår vardag. Den sociala värld denna studie handlar om är inget undantag. Enligt det allmänna 

synsättet är genus en avspegling av de naturliga skillnaderna mellan könen, men detta ensidiga 

synsätt får konsekvenser för både kvinnor och män, bl.a. för att det bortser från det faktum att 

massiv forskning visat att det knappt finns psykologiska skillnader mellan könen.  

Forskningen visar också att det är bättre att sätta fokus på relationer istället för på skillnaderna. 

Fokus bör istället vara på de sociala relationerna inom vilka både individer och grupper agerar, 

vilket också har uppmärksammats inom den samhällsvetenskapliga forskningen . Connells 

definition av genus blir alltså att: ”Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på 

den reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan 

kroppar i sociala processer” (Connell, 2009 s.25). T.ex. arbetsmarknaden är segregerande och 

kvinnor har i allmänhet lägre lön än männen, även när det gäller samma arbetsuppgifter. Detta 

försämrar kvinnans livskvalitet (Connell, 2009). 

Hur ska vi förstå en genusordning som anses vara naturlig? Omvärlden visar upp perfekta exempel 

på femininitet och maskulinitet, hur kvinnor och män bör uppträda. Detta upprätthåller 

genusskillnaderna – men att vara kvinna eller man är inget förutbestämt tillstånd, utan ett tillstånd 

av aktiv konstruktion, ett ”blivande”. Simone de Beauvoir uttrycker sig så här: ”Man föds inte till 

kvinna, man blir det” (Connell s.18). Denna princip gäller även för män, dvs. man föds inte 

maskulin. Utvecklingen av en s.k. genusidentitet pågår under hela uppväxttiden och omfattar 

tankar om vad tillhörigheten till en viss genuskategori innebär och hur individen uppträder som en 

följd av att vara antingen kvinna eller man. ”Vi intar en plats i genusordningen – eller förhåller oss 

till den plats vi blivit tilldelade – genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet” (Connell 2009 

s.19). Det är i gränsdragningen mellan genuskategorierna som ojämlikheterna finns och budskapet 

om hur kvinnor och män betraktas, om hur kvinnor och män får bete sig sprids via lagstiftare, 

samhälleliga institutioner, föräldrar, massmedia etc. (Connell 2009). Hirdman och Connell talar 

om hur genus konstrueras under uppväxten och båda pekar på ojämlikheten. Hirdman säger att 

kvinnligt och manligt hålls isär och ett exempel på detta är att kvinnan värderas lägre på t.ex. 
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arbetsmarknaden än mannen. Connell säger att ojämlikhet mellan könen förekommer på många 

områden. Connell har tagit upp olika orättvisor som finns mellan könen och propagerar för att 

varje kvinna och varje man får uppträda efter sin personlighet utan att bli nedvärderad. 

5.1.1 Sociala band  

Teorin om sociala band har utvecklats av Travis Hirschi och handlar om relationer inom grupper. 

Hirschi bygger sin teori på Émile Durkheims klassiska teori om hur samhället reagerar när 

relationer upplöses. Durkheims tes är att ju svagare en grupp är, desto mindre beroende blir 

individen av den. Till sist litar individerna bara på sig själva och accepterar inte andra regler för 

uppförande än de som styrs av egna privata intressen, även om de är olagliga. Sociala band 

definieras enligt Travis Hirschi som relationer inom grupper som individen tillhör.  

Om det inte finns några sociala band för en individ kan hon/han själv välja att utföra handlingar 

som passar henne/honom, men som inte är tillåtna enligt samhällsnormerna, t.ex. 

missbruk/kriminalitet. Enligt Hirschi finns det fyra faktorer när det gäller sociala band som gör att 

individen inte begår handlingar som handlar om missbruk/kriminalitet. 1) Anknytning, 

(attachment) till individer och sysselsättningar som står en nära, t.ex. familjen, skola, kamrater 

m.fl. 2) Åtaganden, (commitment) dvs. att individen arbetar mot livsmål som de flesta andra 

medborgare också strävar mot t.ex. utbildning, arbete och ett hederligt liv. 3) Delaktighet 

(involvement) i vanliga verksamheter t.ex. i skola, arbete och organisationer. 4) Övertygelse 

(belief) om att samhällets normala funktion är bra för individen, att hon/han inte har negativ 

inställning till lagarna, men däremot kan negativa attityder till samhällsfunktionen leda till 

missbruk/kriminalitet (Hirschi, 2002). 

5.1.2 Symbolisk interaktionism 

Cooley har myntat begreppet ”spegeljaget” som visar hur individen tror att den blir bedömd av 

andra och att detta påverkar den egna självkänslan som består av skam eller stolthet. Sociologen 

Goffman har gjort en vidareutveckling av begreppet ”spegeljaget”. Goffman menar att en individs 

viktigaste drivkraft är att undvika att känna skam över sitt beteende. Under senare tid har 

forskningen också lagt allt större vikt vid mänskliga känslor och sociala nätverk. Scheff och 

Starrin betonar speciellt skamkänslan som en viktig faktor för att känna sig stigmatiserad och för 

att utveckla negativa sociala reaktioner på avvikande beteende. De säger att känslorna stolthet och 

skam har stor betydelse för den sociala samhörigheten. Eftersom känslor och sociala relationer är 

biologiska, psykologiska och sociala, så kan forskarna få igång ett samarbete mellan de olika 
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vetenskaperna, om vikten av känslomässiga och relationella värden för individen poängteras. 

Scheff och Starrin säger vidare att skam har en förmåga att framkalla social ojämlikhet och kan 

göra att klyftorna mellan olika grupper ökar.  

När någon skäms över sin status i ett samhälle, t.ex. missbrukare, arbetslösa m.fl. så undervärderar 

de sig själva och övervärderar andra som är högre upp i hierarkin i samhället. (Meeuwisse & 

Swärd, 2002).  

Enligt George Herbert Mead så sker interaktionen mellan individer genom vad han kallar gester. 

Om en gest har samma mening för alla som deltar i ett samtal blir den en signifikant symbol som 

man kan använda som utgångspunkt för sina handlingar. På så sätt är det inte så svårt att förstå hur 

en annan individ och vi själva kommer att uppföra oss. Mead säger att det är bara är genom det 

organiserade språket som vi kan använda andras åsikter för att se oss själva som ett objekt.  

När en individ blir ett objekt skapar hon/han möjligheter till självreflektion.  Detta sker genom den 

sociala processen. Om en symbol inte är meningsfull är den ingen symbol. De vanligaste 

symbolerna är de språkliga. Symbolisk interaktionism är relevant när det gäller t.ex. hur en individ 

utvecklar sin missbruksidentitet. Från denna utgångspunkt beror utvecklingen av 

missbruksidentiteten på att individen i grupp använder samma språk som de övriga i gruppen för 

att kommunicera sinsemellan och för att kunna fortsätta med sina handlingar (Giddens & Birdsall, 

2003).  En individ som utsätts för negativa reaktioner från andra individer får en negativ självbild.  

Det blir mycket svårt för individen att förändra den negativa självbilden när den en gång skapats. 

Inom stämplingsteorin är två begrepp centrala: stigma och karriär. Med stigma menas att individen 

kategoriseras utifrån ett karaktärsdrag som nedvärderar henne/honom, t.ex. en ”missbrukare” dvs. 

en individ med missbruksproblem. Karriär inom missbruk betyder att individen utvecklar sitt 

missbruksbeteende i flera stadier (Goldberg, 2010).  

Enligt Goffman (2011) är det mycket viktigt att man tar hänsyn till skillnaden mellan den virtuella 

och den verkliga sociala identiteten. Den stigmatiserade individen måste kunna hantera de sociala 

spänningarna och kontrollera informationen om sig själv. Individen kan exponera en del av sig 

som är utsatt för kränkningar. Den stigmatiserade och den normale ingår som delar i varandra och 

båda delarna kan visa sig vara sårbara. Genom att tilldela stigmatiserade och icke -stigmatiserade 

individer vissa identiteter, har den sociala omgivningen makt över individen. Identitetsnormerna 

framkallar både avvikelser och åtlydnad. Vissa individer stödjer en viss norm, men tycker inte att 

varken de själva eller andra behöver rätta sig efter normen. Att ”sköta” sitt stigma är en process 

som förekommer överallt i samhällen där det finns identitetsnormer och samma drag kommer igen 
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i processen både när det gäller en större avvikelse eller någon obetydlig ofullkomlighet som 

individen känner skam över. Detta stödjer uppfattningen att den normales roll och den 

stigmatiserades roll ingår som delar i samma helhet. Stigmatiserade individer befinner sig i ganska 

lika situationer och reagerar på förhållandena på ett ganska lika sätt.  

Även den mest framgångsrika bland de ”normala” har troligen dolda brister och för varje liten 

brist finns det troligen någon social situation där bristen får avgörande betydelse och visar upp en 

skamlig skillnad mellan den skenbara och den verkliga sociala verkligheten. Missbrukare har 

normala mänskliga egenskaper, men i denna process av stigmatisering reduceras de bara till 

begreppet missbrukare (Goffman, 2011). 

 

5.1.3 Avvikande beteende  

Vad är det som gör att vissa individer blir etiketterade som avvikande från de normer och regler 

som finns i ett samhälle? Enligt Becker uppkommer ett avvikande beteende som ”en följd av den 

offentliga reaktionen på avvikelsen snarare än av den avvikande handlingens inneboende 

egenskaper” (Becker 2006 s.42). Detta inträffar när individen frigörs från samhällets kontroller 

och de sociala kontrollmekanismer som upprätthåller värdesatta beteendeformer bryts ner. Sociala 

kontrollmekanismer påverkar det individuella beteendet genom att makt och sanktioner tillämpas 

och (av samhället) positivt värdesatt beteende belönas, medan det beteende som anses vara 

negativt bestraffas. Vilka handlingar som uppfattas som avvikande, av enskilda individer och 

samhället i stort, beror på vem det är som begår handlingen, vem som tycker sig ha tagit skada av 

den och vilken samhällsklass och etnicitet individen tillhör. Enligt Becker skapas maktens regler 

av de som har ett övertag, dvs. människor som har maktpositioner (Becker, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

6. Metod 

I detta kapitel redogöras för valet av metod, den narrativa metoden i förhållande till denna studie 

och hur uppsatsen genomfördes. I genomförandet presenteras allt från förberedelser till utförandet 

av analysen av intervjumaterialet. Dessutom beskrivs både urvalen och undersökningens etiska 

aspekter. Detta p.g.a. att uppsatsämnet kan vara känsligt och att det behövs reflektion över den 

etiska forskningen.  

För att belysa studiens syfte har intervjuer utförts med f.d. missbrukande kvinnor, med en kvinnlig 

frivårdsinspektör inom kriminalvården, en föreståndarinna från ett behandlingshem och en manlig 

informant från socialtjänsten. Författaren använder personalens information för att ge bakgrund till 

hur sociala sektorn arbetar.  Frivårdsinspektören har till uppgift att söka upp de intagna för att höra 

om de har missbruksproblem och om de vill ha hjälp med behandling. Föreståndarinnan 

samarbetar med kommunerna och hon köper sina tjänster hos dem. Den manliga informanten tar 

kontakt med individer med missbruk, om de själva inte tar kontakt med socialtjänsten, och han har 

samtal med dem. Han erbjuder dem även insatser, antingen i form av öppenvård, eller 

behandlingsinsatser inom socialtjänsten. Studien vilar framförallt på intervjuerna som gjordes med 

de f.d. missbrukande kvinnorna.  

Undersökningen utfördes utifrån regler för kvalitativ metod och författaren till denna studie 

använde sig av intervjuer med följdfrågor. Fenomenologin intresserar sig för att kartlägga och 

beskriva hur människor upplevt sociala fenomen ur individens perspektiv, dvs. individens 

relevanta verklighet (Kvale & Brinkmann 2009).   Enligt Bryman är subjektivitet en fundamental 

beståndsdel när forskaren använder sig av den kvalitativa metoden. Genom den kvalitativa 

metoden kan forskaren försöka formulera informanternas sociala verklighet på det sätt som de 

själva ser den (s. 264).   

Fokus ligger på hur de f.d. missbrukande kvinnorna uppfattade det sociala stödet under missbruket 

och när de hade brutit med det. Personalen på de olika enheterna har också yttrat sig om vilket 

stöd de anser vara relevant för att kvinnorna ska ta sig ur missbruket och hur de olika instanserna 

ska samverka för att få bättre resultat.   

Forskaren kan inte kartlägga en objektiv verklighet utan att studera hur individen tolkar och skapar 

mening i verkligheter. Forskaren vill förstå individen och hur hon/han uppför sig i olika 

situationer. Tolkning och förståelse är betydelsefullt för alla i en mångfald av olika sammanhang. 

”Det går knappast att leva som människa utan att tolka och sträva efter förståelse” (Sohlberg & 

Sohlberg 2009 s.247).  
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För att forska i individers beteende är det också viktigt att forskaren tolkar och försöker att förstå 

de missbrukande kvinnorna, och därför har författaren valt kvalitativ teori och semistrukturerade 

intervjuer, som vetenskapligt perspektiv. Det underlättar för författaren att hitta ledtrådar till och 

svar på frågorna som ställs till informanterna. Genom informanternas berättelser, kan forskaren 

tolka och förstå de missbrukande kvinnornas situation och koppla ihop deras upplevelser med 

teorierna som är valda. Forskaren kan validera/kontrollera sina egna tolkningar från de 

missbrukande kvinnornas berättelser (Sohlberg & Sohlberg 2009).  

6. 1 Kvalitativ metod  

Syftet med denna studie är att utreda hur de intervjuade kvinnorna i missbruk har upplevt stödet 

från informella och formella nätverk under missbruket samt under processen när de bröt med 

missbruksbeteendet. Tanken är också att beskriva hur personal inom den sociala sektorn, som 

inom sina respektive yrkesområden kommer i kontakt med kvinnor som missbrukar droger, 

upplever det stöd som finns. Eftersom författaren ville komma nära och ta del av kvinnornas levda 

erfarenheter, valdes kvalitativ metod (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är den kvalitativa intervjun 

som metod som möjliggör förståelse av f.d. missbrukande kvinnors berättelser om droger och 

livsvillkor. Forskaren vill förstå hur en individ tänker, resonerar och handlar. För att komma fram 

till kunskap finns det vid kvalitativa intervjuer alltid vissa vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 

En sådan utgångspunkt är att forskaren alltid är beroende av sitt eget medvetande och sin egen 

förförståelse. Detta påverkar både intervjuaren och informanterna. En annan utgångspunkt är att 

kunskap sker genom interaktion. Vad som sägs i en intervju, hur det sägs, hur det uppfattas och 

hur deltagarna reagerar är en del av processen för att få kunskap (Roxell & Tiby, 2006).  

Ett kvalitativt förhållningssätt betyder att en forskare antingen kan börja med empirin eller med 

teorier. Det är individen som är intressant, därför att hon/han är det huvudsakliga instrumentet för 

hur individer tolkar, upplever och strukturerar sin verklighet. Studien sker ofta i individens 

naturliga kontext och forskaren finns nära det studerade subjektet vilket ger en relation som är mer 

subjekt-subjekt i motsats till den mer traditionella subjekt- objekt- relationen. Att välja en 

kvalitativ metod, där forskaren går på djupet och inte följer en bestämd design, var många gånger 

utmanande, vilket Backman (2008) också menar hör till metoden . Alla informanter svarade inte 

på alla frågor, men följdfrågorna under intervjuerna gjorde att analysmomentet skedde 

kontinuerligt under datainsamlingsmomentet. Utfrågningen genomfördes som tre 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer dvs. hur kvinnornas livssituation såg ut under 

missbruksperioden och efter behandlingen.  
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Samtalen var då inriktade på bestämda teman och utrymme fanns för att vidareutveckla frågor. 

Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer syftar till att försöka förstå teman i undersöknings- 

informanterna levda vardagsvärld och genomfördes med en intervjuguide. Två olika 

intervjuguider användes och riktades mot två tematiskt indelade grupper, dvs. de f.d. 

missbrukande kvinnorna och personalen från de olika enheterna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Denna studie behandlar individers levda erfarenheter under en tid i deras liv när de har varit som 

skörast och i stort behov av andras stöd. Inom den kvalitativa metoden är forskaren beroende av 

sina tolkningar av de verktyg hon/han har. Tidsmässigt, varierade tiderna för hur informanterna 

levererade sina svar och varje individ har en unik berättelse, särskilt de f.d. missbrukande 

kvinnorna som är i med studien. Efter varje intervju erbjöds informanterna möjlighet att 

återkomma till den vid behov per mail eller telefon för kompletteringar och eventuell ytterligare 

information. Detta var ett erbjudande som användes för godkännandet av färdiga transkriberingar 

av arbetet.  Samtliga informanter har garanterats full anonymitet och deras identiteter är inte och 

kan inte bli kända annat än för författaren som har genomfört intervjuerna. Intervjuerna spelades 

in och samtidigt fördes anteckningar. Efter att studien har färdigställts, raderades det inspelade 

materialet, och anteckningarna förstördes.  

6. 1.1 Etiska överväganden  

Under arbetets gång strävade författaren efter att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som forskarsamhället rekommenderas att följa. Det elementära individskyddskravet kan preciseras 

i fyra allomfattande huvudkrav på forskningen. Vid intervjuer ska följande etiska krav uppfyllas: 

1) Informationskravet innebär att forskaren måste tala om syftet med projektet, vad det handlar om 

och vilken roll informanterna har i projektet. Före intervjun ska informanternas informeras om vad 

intervjun handlar om och hur den kommer att gå till. 

 2) Samtyckeskravet betyder att informanten måste godkänna sin medverkan, informeras om hur 

lång tid intervjun kommer att ta och vad som ska ta upp. 3) Konfidentialitetskravet handlar om att 

forskaren måste följa tystnadsplikten. Ingen utomstående ska kunna få inblick i informantens 

åsikter eller personuppgifter. Om arbetet ska publiceras måste informanten kontaktas, annars ska 

forskaren avstå från publicering eller vänta en tid. 4) Nyttjandekravet medför krav på att 

insamlingsmaterialet enbart får användas till undersökningen och inte till något annat. Forskare 

har ett stort ansvar gentemot informanterna som litade på henne/honom att hon/han använder 

informationen som hon/han lämnar och brukas på ett etiskt riktigt sätt (Bryman, 2002). 
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6.1.2 Datainsamling och urval  

Sammanlagt intervjuades sex personer, fem kvinnor och en man. För att hitta informanterna har 

författaren gått tillväga på följande sätt: Intervjuaren sommarvikarierar på kriminalvården i 

Mellansverige, där hon kommit i kontakt med en frivårdsinspektör som intervjuats på häktets 

kontor. Denna kvinna upplyste författaren om den manliga informanten samt om ett 

behandlingshem för kvinnor, där föreståndarinnan, själv f.d. missbrukare, intervjuades.  En av de 

anställda på hemmet, även hon f.d. missbrukare, intervjuades också. Båda dessa intervjuer ägde 

rum på behandlingshemmet. En annan frivårdsinspektör kände till en kvinna, f.d. missbrukare, 

som intervjuades i sin bostad. En annan kvinnlig f.d. missbrukare, som författaren i denna studie 

känner sedan tidigare, intervjuades i informantens hem. Slutligen intervjuades en manlig 

informant som arbetar med missbruksvård i en kommun i Sverige och denna intervju genomfördes 

på hans kontor. Intervjuerna gjordes under två dagar i två veckors tid. Första veckan genomfördes 

fyra intervjuer, vilka pågick ca 60 minuter var. Den andra veckan utfördes intervjun med 

frivårdsinspektören under ca 60 minuter och den längsta intervjun pågick under ca två timmer med 

den sista informanten. Kopior på intervjuerna har lämnats till alla informanter. De har accepterat 

innehållet och godkänt det.  

Gruppen kvinnor med en missbruksbakgrund, utgjorde huvudtemat för forskningsuppsatsen. 

Kvinnorna har det gemensamt att de har ett långvarigt missbruk bakom sig, men de har upphört 

med missbruk och idag lever de fria från drogmissbruk. Eftersom det var deras livsberättelser jag 

ville ta en del av, valdes narrative metod. Metoden används ofta inom t.ex. sociologisk forskning, 

då genom att en eller flera individer intervjuas utifrån ett bestämt tema med fokus på deras 

livsberättelser. Livsberättelser är ”den berättelse som en individ berättar om sitt liv eller valda 

aspekter av sitt liv” Johansson 2005.  

Den andra gruppen, personal inom sociala sektorn, var av intresse eftersom studien ska belysa 

deras syn på missbrukande kvinnor och det stöd och behandling som erbjuds. I en 

förundersökning kan nyckelpersoner som har erfarenhet av att arbeta med missbrukande kvinnor 

intervjuas, t.ex. företrädare för olika myndigheter som frivård, behandlingshem och socialtjänst, i 

denna studie benämnt sociala sektorn (Sarnecki, 2009). 
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6.1.3 Narrativa intervjuer  

Vid användning av narrativ analys lägger författaren i denna studie fokus på vad de f.d. 

missbrukande kvinnorna, den kvinnliga frivårdsinspektören inom kriminalvården, den manliga 

informanten från socialtjänsten och föreståndarinnan från behandlingshemmet berättade. 

Berättelsernas struktur och underlaget har bearbetats och författaren använde en standardram för 

narrativ analys som denna studie utgår ifrån. Ramen är till hjälp för att strukturera och belysa en 

berättelse. Analysen sker stegvis enligt följande: Sammanfattning av berättelsen, orientering – 

information om tid, plats, aktörer och aktiviteter. Informanterna är kodade och sammanfattningen 

återkopplades med den ”narrativa tidsramen”, nutiden. Jag har valt att presenterar detaljerade 

beskrivningar från informanterna med många och ibland långa citat i resultaten och i analysdelen, 

eftersom deras egna ord, berättelser och erfarenheter speglar resultaten bättre än mina egna 

beskrivningar av dem. 

Kärnan i narrativa studier är tolkningen av berättelsen, där den muntligt framförda berättelsen i sig 

betraktas som en händelse. Det är en reflexiv aktivitet att använda narrativ metod och analys. 

Forskningen bygger på samma kunskapsteoretiska grunder som common-sense kunskap, dvs. 

vardagens praktiska kunskap (Johansson, 2005). Narrativ forskning, även kallad berättande 

forskning, har många olika former. Den berättande forskningen kan vara både en metod och ett 

fenomen som forskaren vill studera. Creswell definierar metoden som en specifik typ av kvalitativ 

design (utformning), där man förstår narrativ metod som en talad eller skriven text som redogör 

för en händelse, handling, serier av händelser eller handlingar som hänger ihop kronologiskt, dvs. 

tidmässigt. En livshistoria beskriver en individs hela liv, medan en individs personliga historia av 

erfarenheter är berättande forskning som forskaren studerar i en eller i flera episoder eller privata 

situationer, enligt Denzin (1989a).  

För forskaren är den narrativa metoden utmanande, eftersom denne måste komma deltagaren in på 

livet för att kunna förklara alla olika delar som utgör en människas liv. Deltagaren och forskaren 

samarbetar aktivt och diskuterar deltagarens historia samtidigt som forskaren är uppmärksam på 

sin egen personliga och politiska bakgrund och hur historien sedan återberättas.  Författaren i 

studien har samlat in information om den miljö där berättelserna äger rum och tar hänsyn till 

deltagarnas personliga erfarenheter, jobb, hem, kultur och etnicitet samt tiden och platsen för 

historien. Berättelserna innehåller en början, en mellandel och ett slut och varje historia ska 

innehålla en huvudperson, en konflikt eller en kamp samt ett orsakssammanhang av något slag 

som gör att situationen upplöses (Creswell, 2007). 
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7. Resultat och Analys  

I detta kapitel presenteras resultaten av den information som de f.d. missbrukande kvinnorna gav, 

dvs. kvinnornas bakgrund, relationer och historik över missbrukarkarriären . Sedan kommer 

personalens redogörelser för sin yrkesverksamhet. Allt material har skrivits av ordagrant och 

verbala uttryck som t.ex. skratt, suckar och även pauser i berättandet finns med i redovisningen. 

Syftet med detta tillvägagångssätt är att lyfta fram informanternas egna ord. I undersökningen har 

informanterna kodats enligt följande: Informanternas namn är fingerade och vissa delar av 

berättelserna är ändrade för att inte röja identiteterna. Alla tre informanterna uppgav att de började 

tidigt med alkoholmissbruk. Colette har lämnat något större underlag än Sally som lämnade 

mycket kortfattad information i vissa frågor och detta har naturligtvis påverkat mitt resultat. 

Nadine var mycket verbal, vilket gjorde att jag fick mest material att analysera av henne.   

Colette är en kvinna i 30-årsåldern med två barn och sambo, och hon är fri från missbruk sedan 9 

månader. Hon brukade alkohol från 12-13 års ålder och flyttade hemifrån som 14-åring och 

festade. Hon blev ofta aggressiv när hon drack och levde i ett misshandelsförhållande och de fick 

även barn tillsammans. Efter förlossningen, då hon var 18 år, drabbades hon av panikångest och 

fick antidepressiv medicin som hon tog i starka doser: ”Jag var inte där känslomässigt, dagarna 

flöt ju bara på.” Hon kände ingenting för barnet, men är det någonting som hon mår dåligt av 

fortfarande. Hennes mamma hjälpte henne mycket i början när hennes son föddes. Tabletterna 

blev ett sätt att klara av tillvaron. Colette har hela tiden haft en bra relation med sin mamma och 

sin syster, men däremot inte med pappan, som bara hörde av sig tre, fyra gånger om året.  

Sally är en kvinna på 30 år som har en man. Hon är fri från missbruk sedan 4 år. Sally började 

med droger vid 12 års ålder och hon har ett dokumenterat missbruk sedan hon var 18 år. Hon 

levde i en ganska destruktiv relation, var gravid men förlorade barnet. Dessutom blev hon 

misshandlad av partnern och de separerade. Vid den tiden hade hon ett arbete och en egen 

lägenhet med förstahandskontrakt, men drogerna tog över allt mer och till sist blev hon bostadslös. 

Hon fick ingen ny lägenhet, efterson alla visste att hon var missbrukare. Sally säger också att hon 

inte hade någon relation till sina föräldrar, däremot till sin syster som kom på besök när hon blev 

inlagd på sjukhus.  

Nadine, en 30-årig kvinna, har varit sambo, men är just nu ensamstående mamma med ett barn. 

Hon är fri från missbruk sedan ca 5½ år. Nadine övergick tidigt från alkohol till hasch, vid 14-15 

års ålder. Familjeförhållandena var ostrukturerade. Vid 12 års ålder tog hon själv reda på att 

pappan var homosexuell. Föräldrarna berättade det inte och detta blev en chock för henne. 
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Relationen med mamman var konfliktfylld, men Nadine och mamman flyttade till ett annat 

nordiskt land. När hon efter en tid ville återvända till hemstaden ordnade mamman via den lokala 

socialtjänsten så att Nadine fick en fosterfamilj. Det fungerade inte bra: ”Jag var deras första 

fosterbarn och de hade helt andra[…] en helt annan bild, (skrattar) de trodde väl att jag skulle vara 

nån lydig tonårstjej[…]”. Efter ett halvår fick hon en egen lägenhet genom socialtjänstens, när hon 

var 15 år. I dag tycker Nadine att mamman gav upp för lätt när hon lät Nadine flytta, men att 

mamman gjorde det hon trodde var bäst då. Nadine fick bensodiazepiner utskrivna av en läkare 

och det gick ganska fort för henne att självmedicinera sig, alltså tog hon mer än vad hon fick 

ordinerat.  Hon mådde allt sämre, konsumtionen ökade, hon tog både amfetamin och allting hon 

kom över.  Hon kände sig som att hon var: ”En liten slaskhink, ha, ha” […].  Det gick så långt att 

hon började injicera amfetamin och heroin och då kände hon sig trygg. Att drogerna tog över 

hennes liv kändes svårt och hon känner en otrolig sorg nu att hon missat så mycket av sitt liv.  

Här introduceras informanterna från det olika sociala verksamheterna deras bakgrund och 

befattningarna. Gaston är en man ca 60 år, socionom och f.d. socialkonsulent. Han är anställd på 

IFO (individ- och familjeomsorgen) sedan mer än tio år. Han är enhetschef för missbruksenheten 

och ansvarig för serveringstillstånden på restaurangerna. Han har arbetat sedan 1974, både med 

försörjningsstöd och med missbruksfrågor.  Nafy är en kvinna, ca 50 år, undersköterska, som även 

har gått på missbrukarvårdsprogrammet med inriktning på sociologi, frivårdsinspektör sedan tre 

år. Hon har läst kursen ” Våld i nära relationer” och steg 1 Psykodynamisk terapi. Hon har även 

gått interna utbildningar inom kriminalvården, BSF (beteende samtal förändring).  Slutligen Rita, 

en kvinna ca 30, behandlingsassistent som har en fördjupning inom behandlingsarbete på tre år, 

går en KBT-utbildning (grundkurs). Hon äger ett behandlingshem. 

7.1. Kvinnornas upplevelser  

Colette började på 12-stegsprogrammet, därför att hennes pojkvän ville det och det fungerade ett 

tag, men sedan hoppade hon av och slutade helt att gå på mötena . Hon gick sysslolös hemma, för 

att hon kände att det inte var rätt folk runt omkring henne.”Det är olika men, en del säger ju att 

man kan vara alkoholist fast man dricker en gång om året. Öh, en del säger att så är det inte och 

det känns fel när någon annan talar om för mig att jag hade ett problem, jag lära komma till insikt 

om det själv för att jag skulle klara av det själv.” Det har gått bra för henne ibland att avstå från 

alkohol, men hon har haft återfall, trots att hon var nykter i över två år första gången. Senare hade 

hon både flera återfall och nyktra perioder som har varat upp till nio månader.  
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Sally blev bostadslös, orsaken var att alla hennes bekanta inom missbrukarkretsen bodde hos 

henne och när hon försökte sätta stopp för det, så tände någon eld på hennes lägenhet när hon låg 

och sov, och det gick aldrig att bevisa vem som gjorde det. Hon säger så här: ”Öh neej, alltså i 

missbruk är relationer väldigt ytliga så att säga, de kommer och går. De bygger på droger och man 

är där drogerna finns.” Hon fick ingen ny lägenhet, efterson alla visste att hon var missbrukare. 

När Sally behövde sova, så ringde hon upp sin killkompis, som hon kände sedan tidigare.”Då kom 

han som en raket, lite så där, man håller sig undan och man vill inte att folk ska se.” Hon visste att 

han brydde sig om henne, men hon stötte ofta bort honom. När hon mådde som sämst, tog han 

hand om hennes hund. 

Nadine berättar om första gången hon var på behandlingshem. Pappan hade fått igenom ett 

tvångsomhändertagande, ett LPT Lag (1991:1 128) om psykiatrisk tvångsvård. ”Jag kommer ihåg 

att jag var dit nån gång och jag försökte få ut tabletter och såna saker”. Men hon var inte intagen 

så missbruket fortsatte, men till slut måste de ha sett vilket skick hon var i och de satte ett 

tvångsomhändertagande på henne. Nadine berättar om hur hon höll sig gömd för polisen, som 

hade i uppdrag att hämta in henne. Efter några dagar hittade de henne och hon kom på avgiftning i 

några veckor, sedan hävdes tvångsomhändertagandet. Socialtjänsten hade då erbjudit henne 

behandling, som hon accepterade mot att hon fick ha med sig sin hund. Hon var ute ett tag och 

började missbruka igen. Återigen fick hon besöka två möjliga behandlingshem med socialtjänsten 

och hon valde det behandlingshem där det var minst behandling. Hon såg direkt att där fanns det 

en chans att fortsätta missbruka, så det blev i X- stad. Hon berättar att klienterna i princip utan 

sanktioner kunde fortsätta sitt missbruk: ”Där var det fritt fram, ja, inte helt öppet alltså men de 

blundade väldigt mycket för om man var positiv på pissprov. Behandlingshemmet var obemannat 

på nätterna, det var mera […] man fick bara bo där. De lagade mat och[…] man blev servad […] 

det var ju inte direkt någon behandling. Vi kunde sitta och röka på inne på ett rum, det måste ju ha 

luktat! Ha, ha! Jag vet inte om de var blåsta eller bara blundade”.  Nadine hade flera 

behandlingshem och hon valde det behandlingshem, där hon kunde fortsätta sitt missbruk. 

7.1.1 Stöd och hjälp vid vändpunkten  

Angående stöd och hjälp vid vändpunkten, svarade informanterna olika, Colette och Sally svarade 

kortfattat medan Nadine svarade utförligt.  

Colette säger att det var en äldre kille som hon var ihop med som såg till att hon påbörjade 12-

stegsprogrammet.  
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Idag har hon ett fast arbete att gå till och så här uttrycker hon sig: ”Öh mycket har med att göra när 

jag gjorde min utredning om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), öh varför skolan 

gick som det gick, ä vänner, alkohol, tabletter, öh fel umgänge.” Hon har alltid känt att hon var 

annorlunda och inte passade in någonstans, ända tills hon fick reda på att hon hade ADHD. Hon 

träffade en mycket bra psykolog och en kurator som hon fick gå och samtala med och de hjälpte 

henne att göra utredningen. När hon fick sin ADHD diagnos, förstod hon att det var den som ställt 

till problem för henne. Sista gången hon drack med sin sambo, kände hon att hon absolut inte ville 

dricka längre, och det blev vändpunkten för henne. 

Sally berättar hon inte hade någon relation med sin familj utom systern, inget jobb, ingen bostad 

och hon ägde ingenting.”Om jag ska vara ärlig, det vet jag inte, ö (paus) alltså jag blev så djävla 

irriterad på avgiftningen för att alla talade om för mig att heroinister inte klarar sig ur, de återfaller 

alltid, det är bara en sån här liten procent som klarar sig, då blev det så här nu djävla, det blev litet 

så här de talade om för mig jag skulle misslyckas redan från början, då blev jag jävligt förbannad, 

(skratt) alltså, jag var kär över öronen, så jag började satsa på min relation. Kärleken räddade 

mig.” Trulsson (2003) menar att kvinnors vändpunkter ur ett missbruk många gånger är relaterade 

till moderskap och relationer med män, och ett försök att leva upp till de förväntningar som 

samhället har på kvinnligt beteende, men även att komma ifrån stämpeln som icke-respektabel. I 

hennes fall var det kärleken till hennes nuvarande man som fick henne att tro på framtiden och 

hon fick tillbaka relationen med sin familj. Hennes pappa var död sen hon var liten, men hon har 

haft stöd av sin mamma, sina syskon, sina fosterföräldrar och sin sambos familj. 

Nadines vändpunkt kom när hon träffade en kille, ”en riktig horse -pundare”, när hon hade 

permission från behandlingshemmet och en psykläkare relaterad till hemmet hade skrivit ut 

maxdos av Exanor, ett benso-preparat per dag.”Hur fan kan de skriva ut Exanor till en 

missbrukare?” Efter permissionen skrev hon ut sig från hemmet, gav bort sin hund och flyttade till 

killen. Hon brydde sig inte så mycket om honom men hon såg det som en möjlighet att komma i 

kontakt med heroinet, som hon använde ganska mycket av, men hon mådde bara dåligt av det, 

eftersom det var av dålig kvalité. Det bodde ungefär tjugo personer i en liten lägenhet och 

samtliga var tunga missbrukare. ”Folk hjälpte varandra att sätta nålen i halsen och det var då jag 

bestämde mig för att söka hjälp, då ringde jag min kontaktperson som hämtade mig och körde mig 

till ett behandlingshem.” Hon ville inte vara kvar i lägenheten, därför att det kändes som att hon 

inte kunde komma längre ner och att det var döden som var nästa steg. Det tog några månader 

innan hon fick hjälp och under den tiden fortsatte hon missbruka droger, men inte heroin. 
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7.1.2  Personligt stöd 

De missbrukande kvinnorna har tagit fram vikten av faktiska personer som stöd, medan 

personalen fokuserar mera på samhälleligt stöd. Informanterna anser att de har haft fått stöd av 

både informella och formella nätverk. De missbrukande kvinnornas nätverk såg olika ut, beroende 

på storleken och de har de svarat olika på frågorna.  Colette svarade mer än Sally, och Nadine var 

den som gav författaren mer underlag att arbeta med. 

Colette hade inget stöd alls under den tiden, ”utan jag dövade mig med tabletter.” Skammen över 

att må som hon mådde gjorde att hon drog sig undan kontakt med andra. Colette hade en bra 

relation med sin mamma och lillasyster, men vännerna försvann när hon blev gravid. Hon anser att 

det är bättre att prata med en utomstående. Colette hade sin mamma, systern och sin pojkvän. 

Colette visste inte hur hon skulle hantera sin sambo, som hade fått återfall. Detta hände natten 

innan intervjun skulle äga rum, och hon visste inte om hon skulle kunna genomföra den. Hon var 

arg och besviken på sin partner. Kontakten med hennes syster är bra, de hörs av via telefon, sms 

eller facebook dagligen, dessutom har hon mamman. Hon har sin sambo som ställer upp för henne 

och han är livrädd att hon får återfall, eftersom hon är gravid. 

 Sally hade sin killkompis som fanns där för henne under återhämtningen och han tog hand om 

hennes hund när hon mådde som sämst, vilket betydde mycket för henne. Nu har hon sitt 

boendestöd, familjen och vänner som finns omkring henne. Sally berättar att när det var som värst 

hade hon ingen som gav henne stöd, men vändningen kom i och med att hon träffade sin 

nuvarande man. Han blev hennes största stöd under hela processen när hon upphörde med sitt 

drogmissbruk. Makens familj finns också där för henne som stöd. 

Nadine säger att det var pappan som kom att bli hennes största stöd. Han kämpade för att hon 

skulle få vård och såg till att hålla kontakten med henne hela tiden. Nadine har just börjat få 

kontakt med brodern. Deras relation har förbättrats och hon har också en bra relation med sonens 

äldre syster. Relationen med mamman är fortfarande inte bra och hon berättar att mamman tog 

avstånd från henne ”Jag tror att hon kanske la ganska mycket skuld på sig själv med tanke på att 

hon hade låtit mig flytta [… ] hon blundade för det”. Däremot har hon fått stöd av sin pappa och 

sina vänner: ”Jag har alltid haft bra vänner som inte har hållit på med missbruk […] det är de som 

har ställt upp och… ja, kört mig till psyket eller till missbruks- och beroendeenheten.”  Nadines 

nätverk fungerade, eftersom hennes vänner fanns när hon behövde hjälp för att komma till psyket. 
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Via öppenvården kom Nadine i kontakt med en kvinna som kom att betyda väldigt mycket för 

henne, genom att hon blev bemött som en människa, inte bara som en missbrukare. Nadine tog 

tillbaka sin hund och fick hjälp att komma till ett behandlingshem för kvinnor, där hon stannade 

ett år. När hon blev utskriven träffade hon en man, f.d. missbrukare, som nu jobbade som 

alkoholterapeut, och blev gravid. Detta gjorde att hon klarade sig ur missbruket. Paret har nu 

separerat och har delad vårdnad om barnet, men han är fortfarande ett viktigt stöd för henne. En 

frivårdsinspektör som hon kände sedan tidigare betalade mat och veterinärbesök till hunden som 

Nadine fick ha med sig på behandlingshemmet. ”Hon förstod att vägen till mig gick via hunden.” 

Frivårdsinspektören ställde upp för även för Nadines hund, vilket gjorde det bildades en allians 

mellan henne och Nadine 

7.1.3 Samhälleligt stöd 

Colette tycker inte om hur sjukvården behandlade henne, eftersom de bara skriver ut tabletter och 

hon litar fortfarande inte på dem, trots att hon fick hjälp av en barnmorska att trappa ner 

medicinen under graviditeten . Hon anser att det är viktigt att personkemin fungerar mellan 

hjälparen och klienten. Hjälparen behöver inte ha någon utbildning eller kunskap bara hon/han 

lyssnar. ”Jag tycker aldrig att jag har känt mig trygg inom sjukvården, inte ens idag”. Colette, som 

fortfarande tar antidepressiv medicin, beskriver kontakten med sjukvården som att: ”det är ett 

djävla hoppande med läkare, man får olika hela tiden, de slutar och [… ] nej, därifrån känner jag 

inget stöd alls.” Hon fick aldrig kontakt med frivården. 

Sally försökte få hjälp ganska länge, men det hände ofta att hon föll mellan stolarna. ”Ja, det är 

Soc. men, hur många aktiva missbrukare går upp till Soc. det är ju ofta det här, hon är ju nykter 

eller drogfri så kom på den här tiden eller boka den här tiden, det är svårt som missbrukare att 

passa tider eller att hålla sig ren för att få hjälp”. Hon blev dömd till kontraktsvård, men släpptes 

ut ur häktet och sedan glömdes hon bort och hon blev mycket besviken på samhällssystemet. Hon 

väntade bara på att få ett nytt straff, för om man får ett långt straff, finns det möjlighet att få 

kontraktsvård. ”Att sno en bil alltså, det ger inte tillräckligt straff, för att man ska få en chans att 

börja om, utan ju längre straff, desto bättre. Det krävs jättemycket, så gott som att man är död. Ju 

yngre man är desto bättre.”  Det är ganska svårt att få kontraktsvård och hon säger att om man 

passerat 25, så anser personalen att klienten är för gammal och de prioriterar de yngre.  Hon har 

inte så stor erfarenhet av öppenvård, men en läkare skrev ut ett LVM (Lag om vård av missbrukare 

i vissa fall) omedelbart när Sally ville ha hjälp.  
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Sally ringde Socialtjänsten och i och med att hon hade vistats där ett visst antal månader så 

godkände de det och hon fick vård till sist för någon måste ta ansvar för hennes rehabilitering.  

Nadine: ”Ja, jag har ju nästan alltid haft kontakt med psykvården i perioder, nästan hela tiden och 

med Soc. Men de tycker jag inte har varit något stöd, egentligen tyckte jag att de mest ville 

motarbeta en, inte betala ut stöd o.s.v., men… kan känna såhär i efterhand att Psyk […] att de inte 

FATTADE liksom.” Nadine tycker att både Socialtjänsten och Psyket var fokuserade på hennes 

mående, ångesten och depressioner. De hade inte någon som helst kunskap om det här med 

dubbeldiagnoser. ”Ja, att de inte såg missbruket som ju var en utlösande faktor till mycket. Jag var 

ju inte alltid ärlig om precis allting men nog förstod de att jag drack för mycket och tog för mycket 

droger och så.” De gjorde ingenting åt det, de hade kunnat koppla in andra instanser”. Hon har 

haft ett självskadebeteende och har skurit sig i armarna. Ett flertal gånger har hon också försökt att 

begå självmord. Hon tycker att det har varit ett dåligt samarbete mellan de olika instanserna och 

att de som jobbar där behöver mer och bättre utbildning. Hon anser att samarbetet måste bli bättre 

mellan alla myndigheter som ska hjälpa missbrukarna. 

7.1.4  Stöd efter avslutat missbruk  

Colette säger att det är skönt att hon har tagit föräldraansvaret och hon vill börja ta hjälp på 

hemmaplan om Soc. erbjuder. Hon säger vidare att hon vill att allt ska bli som innan hon började 

missbruka. Idag skulle hon ta hjälp om någon erbjuder henne, eftersom hon aldrig vill dricka mer. 

Hon fick mycket hjälp från arbetsförmedlingen av sin handläggare som ordnade arbetet som hon 

har idag med lönebidrag. Colette är gravid och ska få barn snart och barnmorskan har hjälpt henne 

att få kontakt med en specialist p.g.a. att hon äter antidepressiva mediciner som hon måste trappa 

ner innan förlossningen. ”Det skrivs bara ut tabletter efter tabletter, utan att liksom kolla upp 

någonting. Jag har ätit dem i så pass många år, sedan jag var 18 år, då tycker man att, hade jag 

varit läkare skulle jag nog (skratt) tänka att det kanske hade varit dags att trappa ner, att sluta med 

dem, istället för att bara skriva ut mer och mer”. Hon tycker att hon borde ha fått hjälp av läkare 

för att minska tabletterna. 

Sally: ”Jag har fått en mycket bred utbildning, så jag har varit förberedd på vad som kan komma. 

Heroin är väl en av de få droger som är fysiskt beroendeframkallande, så är det väl tyvärr”. Hon 

fick gå på datakurs via resurs på Soc., sedan började hon arbeta som resurslärare för missbrukarna 

tills hon började som behandlingsassistent. ”Det är viktigt att jobba med sig själv, det får man göra 

hela livet, för mig handlar det om att utveckla sig själv ”. Hon känner att hon mår fantastiskt bra, 

hon har ett hem och lever i en sund relation, dessutom har hon ett arbete.   
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Hon håller på att utbilda sig genom KBT och om ADHD. Hon finns inte med i några aktuella 

register. ”Jag önskar ingen annan att göra min resa, men jag tänker inte beklaga mig heller”. Hon 

är emot Subutex, däremot är hon för Metadon. Hon tycker Subutex ges ut alldeles för lätt, 

framförallt till unga. Subutex används mycket istället för behandling. 

Nadine berättar att hon fortsätter att gå på 12-stegsprogrammet och på AA och NA-möten, och det 

är en väldig trygghet för henne. Sonens pappa är också ett stöd och hon har alltid möjlighet att ta 

kontakt med behandlingshemmet och hon har ett nätverk. Relationen med mamman har blivit 

bättre sedan hon fick barn. I utslussningsfasen från kvinnohemmet hjälpte de henne att ta kontakt 

med Arbetsförmedlingen och hon fick börja praktisera och arbetsträna, bl.a. på ett byggföretag. 

Hon hade en bra handläggare som var kopplad till missbruk på AF(Arbetsförmedlingen). 

Bostadsfrågan löste sig av sig självt i och med att hon blev gravid efter bara några veckor sedan 

hon och sonens pappa hade träffats.  Detta gjorde att hon flyttade in till honom. De träffades på ett 

bröllop där hon sjöng och han var best man. Nadine har ingen kontakt idag med varken Soc. eller 

frivården och hon säger: ”Det är skönt att stå på egna ben och slippa dem, att man kan stå på egna 

ben”. Så fick hon tillbaka sin identitet och är självständig. 

Nadine tycker att det har varit svårt med separationen i och med det är ett barn inblandat.  Hon har 

börjat hitta tillbaka till sig själv. Hon är undersköterska och läser nu till sjuksköterska. Hon har 

ökat sitt sociala nätverk genom att hon går på sjuksköterskeprogrammet. Hennes relation med 

brodern blir allt bättre och de pratar via Skype. Hon har kontakt med sin pappa, men mera sällan 

med mamman. ”Nu när jag reflekterar över min situation under missbruket, då när personalen från 

frivården ville hjälpa mig och jag inte ville, men jag tog hjälpen senare och ångrade mig inte. Det 

är lättare att öppna sig till någon man inte känner”. Hon inser vad hon har missat under 

missbrukstiden och idag tar hon kontakt med personalen när hon behöver. 

7.2.1 Genusaspekten - kvinnornas position i samhällssystemet, utsatthet, beteende, 

föräldraskap 

Här presenteras informationen som kommer från de olika myndigheterna, Gaston, Nafy och Ritas 

uppfattningar om missbrukande kvinnors situation i samhället. Genus spelar väldigt stor roll och 

det gör stor skillnad i behandlingen beroende på om man är kvinna eller man. Detta har även de 

f.d. missbrukande kvinnorna påpekat i sina intervjusvar.  

Gaston, säger att en stor utmaning är att alla människor som har kontakt med socialtjänsten oavsett 

kön ska få en bättre ekonomisk situation.   
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Att erbjuda bra och kvalificerad vård innebär att klienten kan ändra sin livsstil. Kvinnor far ofta 

mer illa. Stigmatisering bland missbrukande kvinnor är ofta mer omfattande än bland män.  

Allmänheten har svårare att acceptera kvinnors missbruk. Kvinnor med missbruksproblem kan ha 

ett undermåligt boende och låg försörjningsförmåga. Med en god ekonomi har de lättare att dölja 

sitt missbruk, men med dålig ekonomi kan det tendera till att individen ger upp lättare och har 

svårare att se utvägar och dricker för att döva sig.  

 Nafy har inte träffat många missbrukande kvinnor. Hon har haft några kvinnor med 

missbruksproblematik, alkohol eller narkotikamissbruk. ”De missbrukande kvinnorna är mer 

utsatta, det kan vara våld och övergrepp, eller att de har behov av andra sorters behandlingar inte 

bara för sitt missbruk, där kanske det skiljer sig åt, det gör det väl, kan jag tycka.” Det hon känner 

till är både de som har familjer och de som är singlar. Det är ett fördömande och överlag tycker 

hon att det är värre med kvinnor som missbrukar än män. De yngre kvinnorna säljer sig själva 

eller blir kriminella för att köpa knark, enligt Nafy. 

Rita säger: ”Ja, alltså det är väldigt olika, jag har både dem som kommer från gatan och är 

hemlösa och de har ju nästan inget nätverk alls, socialt nätverk. Sen har jag även kvinnor som har 

barn och familj, jag har kvinnor som har levt i misshandelsrelationer och som är på väg därifrån 

och barn som är placerade på familjehem, så det är jätteolika, det går inte att säga generellt att det 

är lika för alla, utan alla är[…] har olika bakgrunder.” Rita köper tjänster åt klienterna från deras 

kommuner. 

Informanterna svarade på olika sätt. Colette gick direkt på mammarollen, men både hon, Sally och 

Nadine insåg orättvisorna i genusordningen.  Colette säger: ”Jag tror att man dömer en kvinna 

hårdare”. Colette slutade med sitt missbruk p.g.a. sina barn och hon följer den allmänna 

uppfattningen om vad en kvinna ska vara, där kvinnorna lär sig femininitet på 

behandlingshemmet. Hon tycker det är bra med vardagsrutiner, t.ex. mat på bestämda tider som 

hon aldrig har brytt sig om förut. Mattsson (2005) hävdar att om könsmaktordningen tar hänsyn 

till både kvinnors och mäns behov är det ”centralt att studera missbrukarvårdens praktik eftersom 

det är här kön görs och upprätthålls”.  Till exempel är kvinnlig missbruksvård inriktad på att lära 

ut femininitet, och ämnen som hygien, skönhetsvård och husmorskunskap är centrala inslag på 

behandlingshemmet. Mattssons tes stämmer på Colette och hon har återinkluderats genom att hon 

upprätthåller det traditionella könsrollerna.  

Sally säger: ”att människor i samhället är rädda för missbrukarna, därför att de har för lite kunskap 

och många tror att missbrukare är våldsamma.  
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 I dag finns det lika många män som kvinnor som missbrukar, men männen syns mer öppet. 

Samhället dömer en kvinna hårdare och kvinnor kan vara hårda mot varandra”. Kristiansen (1999) 

säger att de missbrukande kvinnorna ofta är ensamstående föräldrar och därmed riskerar att hamna 

i en situation där de inte vill söka hjälp, eftersom det kan få mycket allvarliga konsekvenser. 

Problemet har två sidor– dels är det rädslan för att förlora barnen som gör att de inte tar kontakt 

med socialtjänsten för att få hjälp mot sitt missbruk – och därmed får de inte det stöd de och 

barnen behöver. ”En kvinna som har barn blir hårdare bedömd än en man och det går fortare att 

hamna i missbruk, därför att en kvinna inte tål alkohol och droger lika bra som en man.” Sallys 

berättelse beskriver det Kristiansen tar upp att kvinnan med missbruk har det svårare och hon gör 

det genom att protestera mot kvinnans underordning i samhället. 

Nadine säger att samhället fortfarande är fördömande mot missbrukare, men att det är mer 

accepterat att vara man och missbrukare än att vara kvinna och missbrukare. Det finns inte så 

mycket kunskap om missbruk på sjukhusen säger Nadine, eftersom hon själv jobbar som 

undersköterska på olika sjukhusavdelningar.  ”Kvinnor är mer rädda att bli klassade som svaga, 

men män blir bättre behandlade, eftersom kvinnor fortfarande är underordnade männen.”  Enligt 

Connell (2009) har begreppet genus, som innebär slag, sort, släkte, kön, tillkommit från behovet 

av att betona att det bakom orden kvinna och man finns ett system av prägling, fostran, tvång och 

underordning . Nadines uppfattning om genus överensstämmer med Connells, kvinnorna förväntas 

att vara mjuka, men i dagens läge opponerar Nadine sig mot alla orättvisor i samhället som 

drabbar kvinnorna. 

7.2.2 Personalens uppfattning om traditionella behandlingsmetoder 

Här presenteras kortfattat de traditionella behandlingarna som informanterna från de olika sociala 

sektorerna använder i sina arbeten. 

Gaston säger att det är viktigt att klienten jobbar vidare med sitt tillfrisknande och förstår att det 

krävs en förändring, genom att besöka AA (Anonyma Alkoholisters), gå på KBT (Kognitiv 

beteendeterapi) behandling för att få hjälp att klara av att ta sig ur missbruket utan insatser från 

socialtjänsten.”Det viktigaste är mötet!” Personkemin är central för relationen mellan terapeut och 

klient i öppenvård i grupp eller vid enskilda samtal. LVM (Lag om vård av missbrukare) används 

när klienten inte inser att hon/han är sjuk. 

 Nafy tycker att missbrukande kvinnor ska gå på 12-stegsprogrammet och AA (Anonyma 

Alkoholister) och NA (Anonyma Narkomaner) under behandling och efterbehandling. 
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 Hon säger vidare att kvinnorna ska gå på BSF (Beteende samtal förändring) som är en 

motiverande samtalsbehandling som fokuserar på klientens egen vilja till förändring. Personalen 

jobbar mycket med 12-stegsprogrammet just utifrån missbruket. De tittar mycket på var det 

började någonstans och vad som är individens specifika problem. 

Rita anser att det är mycket viktigt för kvinnorna att bygga upp självkänslan och sluta att bedöva 

sin ångest med droger. Kvinnorna ska känna sig trygga och älskade av personalen som på så sätt 

får dem att känna att de kan tala om sina känslor utan att få dåligt samvete eller tänka att de sårar 

eller gör någon illa. Kvinnorna måste fortsätta på AA eller NA-möten och med 12-

stegsprogrammet för att de ska få möjlighet att skapa nätverk och känna att de inte är ensamma 

som missbrukare. Det är viktigt för de f.d. missbrukande kvinnorna att ha en uppföljning och stöd 

på hemmaplan efter behandlingen.  Personalen har bara nämnt den traditionella behandlingen och 

inte tagit upp familjen eller vänner, men Colette, Sally och Nadine anser att nätverket var viktigt 

för dem under rehabiliteringsprocessen. Det viktigaste för de f.d. missbrukande kvinnorna är deras 

pojkvänner och de informella och formella nätverk, som de hade under och efter missbruket.  

7.2.3 Analys av genusperspektivet 

Enligt Connell finns ojämlikheterna i gränsen mellan genuskategorierna och uppfattningen om hur 

kvinnor och män ska bete sig och hur samhället ska se på dem. Detta synsätt sprids genom 

lagstiftningen, samhällets institutioner, föräldrar etc. Massmedia spelar en mycket viktig roll när 

det gäller att bevara könsrollerna. Missbruksvården är till stor del uppbyggd på forskningen om 

manliga missbrukare, men kvinnliga missbrukare har en annan problembild och därför måste man 

ta hänsyn till könsperspektivet när det gäller att göra insatser för kvinnliga missbrukare.  

Ur ett genusperspektiv behandlas män och kvinnor olika i samhället och synsättet är till 

kvinnornas nackdel, därför att uppfattningen om kön har fokuserat på de kroppsliga skillnaderna 

mellan könen. Connell hävdar att denna ensidiga syn på olikheterna inom könen beror på denna 

fokusering. Connell säger vidare att forskarna ska koncentrera sig på de sociala relationerna som 

styr hur både individer och grupper uppför sig.  Detta sker trots att det finns långtgående forskning 

som visar att de psykologiska skillnaderna mellan könen är mer eller mindre negligerbara. På 

senare tid har denna idé kommit in i den samhällsvetenskapliga forskningen.  
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 Connell definierar genus på detta sätt: ”Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar 

på den reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader 

mellan kroppar i sociala processer.” Simone de Beauvoir uttrycker sig så här: ”Man föds inte till 

kvinna, man blir det” (Connell, 2009 s.25). De f.d. missbrukande informanterna förstod detta 

förhållande p. g. a sina livserfarenheter. 

7.2.4 Analys av vägen in till missbruk   

Alla tre informanterna fick hjälp både från informella och formella nätverk. Informanterna hade 

ingen anknytning, (attachment) till skola, kamrater m.fl. Åtaganden, (commitment); de hade inget 

mål i livet. De hade ingen delaktighet (involvement) i hederligt liv t.ex. i skola, arbete och 

organisationer.  De hade ingen övertygelse (belief) om att samhällets normala funktioner är de 

rätta och de hade en negativ inställning till lagarna, vilket gjorde att de ägnade sig åt 

missbruk/kriminalitet. Sally och Nadine begick brott för finansiera sitt missbruk, däremot har inte 

Colette begått något brott.  

Colette flyttade hemifrån när hon var 14 år.  Hon festade mycket och skötte inte skolan så bra och 

ibland kom hon full till skolan.  Dessutom fick hon barn tidigt. Hon hade en pappa som hon hade 

kontakt med fyra gånger om året. När hon blev gravid försvann hennes vänner. Hon kände 

ingenting för sitt första barn och det mår hon fortfarande dåligt av, fast hon har tagit tillbaka 

barnen. 

Sally blev gravid, men förlorade barnet ganska sent och hon levde i en ganska destruktiv relation. 

Hon hade ingen relation med sina föräldrar, men däremot med sin syster. Alkoholen blev en tröst 

för henne. Hon började missbruka och jaga droger och pengarna kom från kriminalitet. Hennes 

uppgift bestod av att hämta och lämna droger. 

Nadine har mycket svårt att komma ihåg, för hon bara var 12 år och hon har lyckats förtränga 

ganska mycket. Det var grupptrycket, ett gäng som drack och att hon var med dem som var lite 

tuffa. Kompisarna var i samma ålder, men för hennes del blev droger ett sätt att må bättre. Känslan 

det gav av att dricka och röka hasch, gjorde att hon fick ett lugn inom sig och att hon kunde släppa 

på alla spärrar.  

Hirschis teori om sociala band påvisar att det finns en viss form av determinism i teorin.  Om 

individen inte har några sociala band finns risken att hon/han att begår handlingar som gynnar 

individen, men som är olagliga i samhället, t.ex. att missbruk/kriminalitet.  
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Deras brottslighet beror på missbruk och att de saknar kapital för att finansiera sitt missbruk som 

Sally och Nadine har gjort. Sally gjorde inbrott och levererade och tog emot droger, medan 

Nadine prostituerade sig för att finansiera sitt missbruk, däremot har Colette varken ägnat sig åt 

brott eller prostitution.  

Man kan förstå att de f.d. missbrukande kvinnornas destruktiva beteende beror både på deras 

bakgrund och relation till familjemedlemmar och sociala förhållanden som gjorde att de blev 

marginaliserade i samhället, eftersom alla tre inte hade ett fungerande hem. Kvinnorna hade 

mycket svaga relationer till sina familjer i barndomen, och detta är en orsak till att de har hamnat i 

missbruk/brottslighet. 

7.2.5 Tolkning och vikten av att möta andra i samma situation  

Colette berättar att det var när hon började i gymnasiet som det började gå snett, det blev mycket 

fester och ”det hände att jag kom full till skolan, flera gånger”. Men alkoholen skapade mer ångest 

och hon kunde inte se att hon hade problem. Hon beskriver sig själv som en spänningssökare, men 

hon tror att det har mycket med hennes diagnos ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

att göra. Det skulle hela tiden hända något och hon utmanade sig själv. Colette menar också att 

hon har valt fel kompisar. Livet kom mer och mer att handla om alkohol och fester – som startade 

tidigt och slutade sent. Hon säger: ”Och sen drack man ju, jag dricker fort när jag dricker, 

mängder[…] jag kunde hälla i mig jättemycket… öh, jag drack alltid tills jag spydde. Sen däckade 

jag av, sen vaknade jag upp igen och fortsatte.” Effekten av att dricka blev att hon fick 

panikångest, så dagen efter dövade hon ångesten med tabletter. Panikkänslorna var svåra att 

hantera och det blev som en ond cirkel med alkohol och tabletter om vart annat. ”När jag blev 

gravid försvann mina vänner”. Hon förlorade sin sociala status genom sitt missbruk. 

Sally levde länge i en destruktiv relation.”Ja alltså, i och med att jag var ganska ung […] så menar 

jag att alkoholen fanns ju där […] men festen tog inte slut för mig sen, utan det blev en tröst.” 

Sedan hennes lägenhet utsattes för en anlagd brand blev hon bostadslös och började missbruka 

dagligen. Allt cirkulerade kring att skaffa pengar till droger, mestadels genom brottsliga 

handlingar, t.ex. bilstölder. Drogerna var det viktigaste, allt annat kom i andra hand. I slutet av sin 

missbrukarkarriär hade hon ingen livslust längre och under en period på sexton dagar tog hon 

fjorton överdoser.  

Nadine tror att det var mycket grupptryck som låg bakom drickandet, att man var med dem som 

var tuffa. Men för henne blev droger ett sätt att må bättre.  
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Hon säger att ”känslan det gav av att dricka och röka hasch, att man fick ett lugn inom sig och att 

man kunde släppa på alla spärrar, man har ju hela tiden gått och haft en mask utåt”. Hon försökte 

att bli omtyckt av alla, men hon hade inte självkänslan att hon dög som hon var. Hon beskriver det 

som att hon kände sig tom och inte kunde tillföra något i sociala sammanhang, men att drogerna 

hjälpte henne. Känslan av hopplöshet och meningslöshet försvann. Det blev lättare att leva. 

Bidragande orsaker till att missbruket eskalerade tror Nadine var att hon flyttade till egen lägenhet 

tidigt och saknade trygghet och regler. Det fanns ingen som övervakade henne. Hon tror också att 

hon har en känslighet i och med att hennes farfar och morfar var alkoholister. Till slut kretsade allt 

kring droger. Sista åren var hon tillsammans med en kille som introducerade injicering för henne. 

Pengar till droger fick hon genom att stjäla eller att sälja sex. ”Jag kan inte säga att jag har varit 

speciellt driftig, ha, ha!” Det hände ofta att hennes pojkvän ordnade drogerna medan hon väntade 

hemma. Nadine blandade olika droger med bensodiazepiner.   

7.2.6 Analys av relationer med andra i samma situation 

Symbolisk interaktionism är relevant när det gäller att visa hur en individ påverkas av andra. Från 

denna utgångspunkt beror utvecklingen av missbruk/kriminell identitet på att människor har 

behandlat individen illa, vilket kallas stämpling. Symbolisk interaktionism är relevant när det 

gäller att visa hur en f.d. missbrukande kvinna utvecklar sin missbruksidentitet. Genom sina 

berättelser påvisade informanterna hur de använder samma språk inom missbrukarkretsen för att 

kommunicera med varandra för att kunna fortsätta med sitt missbruk. Colette festade mycket och 

hamnade ofta i slagsmål med andra och hon hade det dåligt med sin partner. Hon bedövade sig 

med tabletter. Sally säger att: ”relationer bland missbrukare är väldigt ytliga, de kommer och går, 

eftersom de bygger på droger och missbrukarna är där drogerna finns”. Enligt Goldberg får en 

individ som utsätts för negativa reaktioner från andra individer en negativ självbild som det är 

mycket svårt att ändra på.  Nadine beskriver sin situation som missbrukare när hon tog mer och 

mer av narkotika som att ”man kände sig som en liten slaskhink”, därför att hon fungerade inte 

utan drogerna.  Alla tre informanterna har haft en negativ självbild, men de har återhämtat sig .  

Scheff och Starrin (2002)hävdar att skamkänsla är en viktig faktor för att utveckla negativa sociala 

reaktioner på avvikande beteende och de säger att känslorna stolthet och skam har stor betydelse 

för den sociala samhörigheten. De säger att skam har en förmåga att framkalla social ojämlikhet 

och kan göra att klyftorna ökar mellan grupper.  
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Till en början tog inte stämplingsteorin någon hänsyn till mänskliga känslor och relationer, utan 

sysslade bara med extrema former av social stämpling, men nu för tiden anpassar man 

stämplingsteorin till den emotionella/relationella världen i samtalen mellan terapeut och klient. 

Genom att tilldela stigmatiserade och icke stigmatiserade individer vissa identiteter, har den 

sociala omgivningen makt över individen. Detta har kvinnorna visat under missbrukstiden. Sally 

uttrycker sig så här om sin killkompis: ”Då kom han som en raket, lite så där, man håller sig 

undan och man vill inte att folk ska se.” De f.d. missbrukande kvinnorna har upplevt skamkänslor 

under missbrukstiden, och de ansåg att myndigheternas samverkan var brisfällig. Relationer är 

nödvändiga för alla individer för att kunna bli interagerad i samhället. Alla tre har återtagit makten 

över sina egna liv. Colette och Sally har arbeten och Nadine studerar och vikarierar på sjukhuset 

ibland. All interaktion mellan individer i ett samhälle är uppbyggd av de sociala banden. Mead 

säger att det är bara är genom det organiserade språket som vi kan använda andras åsikter för att se 

oss själva som ett objekt. Detta sker genom den sociala processen, och är relevant för hur 

kvinnorna i studien utvecklade sin missbruksidentitet. Som missbrukare använde informanterna en 

sorts språk och efter återhämtningen fick de nya nätverk och därmed en annan sorts språk.   

7.2.7 Tolkning och analys av avvikande beteende 

Enligt Becker (2006)uppkommer ett avvikande beteende som ”en följd av den offentliga reaktionen 

på avvikelsen snarare än av den avvikande handlingens inneboende egenskaper.” När individen av 

olika orsaker frigörs från den sociala kontrollen som bevarar de beteendeformer som är accepterade 

av samhället, uppkommer ett avvikande beteende. Den sociala kontrollen upprätthålls av makt och 

sanktioner och individen kan bli belönad eller bestraffad för sitt beteende. Vilket beteende som 

uppfattas som avvikande av individer och samhället, beror på vem som har makten att skapa regler 

och den makten finns hos samhällets institutioner, t.ex. socialtjänsten, frivården och 

behandlingshemmen etc. Detta är bilder som kvinnorna visat under perioden som missbrukare.  

7.2.8 Generell diskussion 

Sekretessen påverkar samverkan och kommunikation mellan olika myndigheter och gör att det blir 

svårare för dem som är inblandade att komma åt viktig information om klienterna.  För att hjälpa en 

individ ut ur missbruket måste man planera behandlingen tillsammans med individen, hennes/hans 

nätverk och samverkanspartners. Alla samverkanspartners måste samordna insatserna i 

behandlingen.  Detta har informanterna från de olika enheterna nämnt under intervjuerna. Gaston 

säger att Landstinget och kommunen har olika företagskulturer och ibland kan konflikter uppstå om 

vem som skall finansiera behandlingen för en klient.  
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Om det gäller en psykiatrisk diagnos, skall det vara sjukvården som ansvarar, och det gäller i regel 

också om det är frågan om en avgiftning från alkohol eller andra droger. Nafy säger att sekretessen 

oftast styr och hon önskade att alla som är inblandade i klientens mående ska kunna träffas.  ”Man 

vill ju samla alla, det är ju det bästa att alla träffas samtidigt, det är väl det som är sämst att det är 

väldigt splittrat […].” Rita har inget problem med samverkan mellan myndigheterna, eftersom hon 

köper tjänster hos dem. Här påvisar informanterna från de olika myndigheterna att det finns 

problem sinsemellan när det gäller samverkan. Dessutom har Danermark, m.fl. (1999) hävdat, att 

myndigheter har olika beslutskompetens, yrkeskompetens och skyldigheter och därför uppstår 

kollisioner mellan ansvarsområden. De kan inte dela varandras dokumentation, dessutom är det 

oklart vem som ska vara huvudman och vem som ska finansiera insatserna. Forskningen har även 

visat att kvinnors vändpunkter ur ett missbruk många gånger är relaterade till moderskap och 

relationer med män, och till de förväntningar som samhället har på kvinnligt beteende, men även att 

komma ifrån stämpeln som icke-respektabel enligt Trulsson (2003). Forskningen visar även på 

olika missbruksproblem och hur de ska behandlas. DeMarinis (1993) m.fl. hävdar att 

vårdpersonalen ska jobba med klienter med narkotikamissbruk genom att använda empowerment, 

dvs. att stärka deras självkänsla, så att de kan ta kontroll över sina egna liv. Ingen informant från 

myndigheterna har tagit upp empowerment. 
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 8. Slutdiskussion   

I detta avsnitt presenteras huvudresultaten av föregående analys. Undersökningen påvisade också 

att relationen/reaktionen från andra runt omkring utgjorde ett stöd i f.d. kvinnornas 

förändringsprocess.  Det viktigaste i förändringsprocessen var kvinnornas pojkvänner och 

individer i nätverket som kvinnorna litade på.  Colette hade sin äldre f.d. pojkvän som fanns där 

för henne. Sally hade sitt boendestöd och hon har fortfarande kontakt med denna kvinna, samt sin 

killkompis som har varit med under de svåra tiderna och han finns ännu kvar. Hennes nuvarande 

man var hela tiden med när hon upphörde med sitt drogmissbruk. Nadine hade fått stöd från 

behandlingshemmet och hon blev god vän med personalen där, samt med en anställd i frivården. 

Här upprättas sociala band och de f.d. missbrukande kvinnorna inlemmas i det normala samhället i 

majoritetskulturen och stämplingen upphörde till viss del. Systemet fungerar utifrån kvinnornas 

berättelser om sina nätverk. Författaren har, trots alla olika synsätt, kommit till denna slutsats: det 

är tydligt att det behövs grundlig forskning inom området och att det är uppenbart att det krävs en 

samsyn kring frågorna om hur kvinnorna i missbruk ska behandlas.  

Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv undersöka hur kvinnor med 

missbruksproblem tog sig ur tungt missbruk och hur de har upplevt det sociala stödet under 

missbruket och efter, samt hur personal inom frivård, socialtjänst och behandlingshem upplever 

det stöd som erbjuds dessa kvinnor och vilken sorts stöd de anser viktigast för kvinnorna.  

Dessutom studeras hur samverkan mellan olika delar av den sociala sektorn fungerar. Studien är 

byggd på de f.d. missbrukande kvinnornas berättelser och även på personalens uppfattningar.  Att 

skapa allians med missbrukare innebär att de får hjälp med olika behov, t.ex. bostad, pengar till 

mat och kläder och rehabiliteringsprocessen. Utifrån de f.d. missbrukande kvinnornas skildringar 

är vikten av socialt stöd från familj, vänner etc., essentiellt viktigare än den traditionella 

behandlingen som AA, NA och KBT etc. ger. Jag anser att för att hjälpa en individ i 

beroendeställning, måste forskarna öka sin kunskap och förståelse av det komplicerade samspelet 

mellan individ och den sociala miljö hon/han lever i, och detta gör att helhetsperspektivet har 

större förutsättningar för att behandlingen ska lyckas.  Författaren förespråkar en tvärvetenskaplig 

inställning för att bekämpa missbruket. Det är essentiellt med ett fungerande samspel mellan olika 

befattningshavare både inom och mellan institutioner, därför att det påverkar hela det sociala 

systemet, vilket gynnar missbrukarna som på så sätt får en bättre behandling. Kanske bör framtida 

forskning titta på vikten av personliga kontakter.  
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9. Avslutande personliga reflektioner 

När jag inledde sökandet efter tidigare och aktuell forskning kunde jag inte ana att vägarna skulle 

leda åt så många olika håll. Den forskning som finns är inriktad mot missbrukande män, vilket gör 

att Mattsson (2005) riktar kritik mot det faktum att det sällan eller aldrig är personalen eller 

behandlingen i sig som granskas ur ett genusperspektiv.  

Kvinnornas berättelser har påverkat mig djupt och under intervjuerna har jag känt informanternas 

sorg, ilska och glädje. Jag har kunnat följa med i deras tankegång och jag har arbetat enligt etiska 

principer för att jag inte skulle skada dem på något sätt. Jag har respekterat de f.d. missbrukande 

kvinnorna och därför har jag citerat dem ofta för att undersöka vad de ansåg vara relevant att ha 

med i studien. Jag hoppas att informanterna känner att jag bemötte dem med värdighet och 

respekt. Under arbetets gång väcktes många tankar och funderingar kring de missbrukande 

kvinnornas väg ut ur missbruket genom stöd och behandling. Att kvinnorna har givit mig 

förtroendet att dela med sig av sina livshistorier, är jag mycket tacksam över, speciellt de kvinnor 

som intervjuades i sina hem. Kvinnorna i studien hade inte ett fungerade nätverk under uppväxten, 

vilket var en bidragande orsak till missbruket. Kvinnorna i undersökningen har i dag byggt upp ett 

”Svenssonliv” med arbete och egen bostad. Colette har ett arbete med lönebidrag, Sally arbetar på 

ett behandlingshem och Nadine utbildar sig till sjuksköterska. Detta är det motivationsstöd som 

kvinnorna har idag. 

Alla människor drabbas någon gång av kriser i sina liv, och ofta är det så att det är vi människor 

som ställer till det för oss själva och för varandra. Vissa drabbas mer och andra mindre. Det finns 

kriser både i arbetslivet och privatlivet. Vi människor måste börja tänka om och ändra våra 

attityder mot varandra ”L´enfer c´est les autres” (Jean Paul Sartre) dvs. helvetet skapar vi själva 

genom våra relationer med andra. Vi människor har alltid val, men oavsett vad som har hänt, kan 

vi alltid rätta till det om vi vill förändra det. Vi människor glömmer att livet som vi lever är fullt 

av orättvisor, risker och överraskningar. Man kan förlora det man mest håller av och man kan 

undra varför just jag fick gå genom den svåra situationen, men det är en del av allas våra liv. 

Varför börjar individen med missbruk och hur bra eller dåligt fungerar behandlingen? Till 

exempel kan behandlingsinsatserna krocka med varandra. 
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Bilaga 1 

ORDLISTA:  

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), på svenska kallas det uppmärksamhetsstörning 

med överaktivitet. 

Benzodiazepiner – grupp av mediciner som används vid behandling av akut ångest. Tabletterna 

ska bara användas vid behov och ska skrivas ut i doser om max 25 tabletter eftersom de har 

relativt hög tillvänjningsrisk. Effekten minskar på några månader och en högre dos krävs för att få 

motsvarande lindring. ”Om längre medicinering än under en månad skall ske måste det vara i 

förbindelse med ett professionellt ställningstagande till möjligheterna för psykoterapi.” (Källa: 

Cullberg, 2003, s. 131). 

BSF (beteende samtal förändring) motiverande samtal. Metoden har visat goda resultat vid 

behandling av alkohol och narkotika. 

”Horse-pundare” – en person som använder heroin. (Källa: Informant Nadine) 

KBT (kognitiv beteendeterapi) är som en psykoterapi, den har två metoder, kognitiv terapi och 

beteendeterapi. Metoderna fyller på varandra både i teori, problemanalys och behandlingstekniker. 

Xanor – ångestdämpande och lugnande medicin som har stor tillvänjningsrisk. Försiktighet ska 

iakttas vid förskrivning av läkemedlet. (Källa: fass.se/Läkemedelsfakta. Sökord: Xanor. Datum för 

sökning: 120509). 

Bilaga 2 

Intervjumall 

Frågor till kvinnor som fått hjälp att komma ur missbruk  

Familj och relationer, bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge sedan är det du upphörde med missbruket? 

3. Berätta om hur ditt liv såg ut under tiden du fortfarande missbrukade – t.ex. hur du bodde, 

familj, arbete och fritid? 
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4. Beskriv relationen med dina föräldrar, eventuella syskon och övrig familj? 

5. Beskriv relationen till eventuella andra personer som var viktiga för dig? 

6. Vilka var dina viktigaste relationer vid den här tiden? 

7. Kan du berätta om hur det var när det började gå snett/när du började missbruka?  

8. Berätta om de förhållanden som särskilt mycket bidrog till att det gick snett? 

9. Berätta hur en vanlig vecka kunde se ut, från morgon till kväll? 

10. Upplevde du att det fanns människor i din omgivning som var ett stöd för dig? I så fall, vilka? 

11. Hur skulle du beskriva det viktigaste stöd du hade under den här tiden, om något? 

12. Kunde eller ville du be någon om stöd - och gjorde du det? Vem eller vilka vände du dig till 

och varför just de?  

13. Upplevde du att det fanns något som hindrade dig från att söka stöd? 

STÖD OCH HJÄLP VID VÄNDPUNKTEN 

1. När beslutade du dig för att söka professionell hjälp för ditt missbruk?  

2. Berätta om vad det var som gjorde att du beslutade dig för att bli fri från missbruk?  

3. Hur gammal var du då? 

4. Hur såg ditt liv ut vid tiden för vändpunkten med tanke på familj, boende, arbete och fritid?  

5. Hur skulle du beskriva dina relationer vid den här tiden? Barn, familj, vänner, andra? 

6. Hur skulle du beskriva det stöd du fick när du ville sluta?  

7. Vilka förväntningar hade du då du sökte hjälp? 

8. Uppfylldes dina förväntningar? På vilket sätt/På vilket sätt inte? 

9. Hur upplevde du att bemötandet var från socialtjänsten? 

10. … och frivården? 

11. …och behandlingshemmet? (Vilket behandlingshem var det?) 
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12. Upplevde du att det stöd du fick var anpassat till det faktum att du är kvinna?   

(Beroende på svar, t.ex.: Hade du velat det? Vilket tror du är bäst, blandgrupper eller skilda 

grupper?) 

13. Tycker du att någon av de instanser du var i kontakt med (t.ex. socialtjänst, sjukvård, frivård, 

behandlingshem osv.) kunde gjort något på ett annat sätt, i så fall hur och vad? 

14. Vad tyckte du var svårast under tiden du sökte stöd? 

15. Vad tyckte du fungerade bra/bättre? 

16. Hur tror du att samhället i stort ser på människor som hamnat i missbruk? Finns det någon 

skillnad mellan hur man ser på kvinnor respektive män? 

STÖD OCH HJÄLP EFTER BEHANDLING 

1. Vad har du haft mest hjälp av på vägen tillbaka in i samhället? (exempelvis från myndigheter, 

vänner, familj etc) 

2. Vilket slags stöd är det mest värdefulla och viktiga som frivården/socialtjänsten erbjuder? 

3. Har det funnits något i vardagliga situationer som varit svåra den första tiden och som du 

behövt få stöd med? I så fall vad och hur har stödet yttrat sig? 

4. Har du fått stöd när det gäller arbete och bostad och i så fall hur och av vem/vilka? 

5. Saknade du någon form av hjälp och stöd och i sådana fall, vad? 

6. Finns det några andra områden som är viktiga att arbeta med utöver behandling? I så fall 

vilka? 

7. Vilken form av stöd är viktigast för kvinnor som ska upphöra med missbruk tycker du? 

8. Vilket råd skulle du ge en kvinna som är i behov av stöd för att komma ur missbruk? 

9. Om du skulle hamna i samma situation igen, vart skulle du vända dig för att få stöd? 

10. Är det något du saknar i form av stöd idag, t.ex. från Frivården/Socialtjänst eller andra 

myndigheter? 

11. Hur skulle du beskriva att ditt liv är i dag? 
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12. Hur skulle du beskriva att dina relationer till andra är idag? 

13. Vem eller vilka är ditt viktigaste stöd idag? (Motivera). 

14. Har du det stöd du behöver för att fortsätta leva fri från missbruk? 

15. Hur tyckte du att det kändes att svara på frågor? 

16. Finns det något du skulle vilja berätta mer om eller tillägga som kan vara viktigt för den här 

studien? 

Intervjuguiden 

Frågor till personal inom frivård/socialtjänst/behandlingshem 

1. Ålder, kön, utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som frivårdare/socialsekreterare/inom behandlingshem? 

3. Hur länge har du arbetat med missbruksproblematik? 

4. Har du någon särskild utbildning inom området – i så fall vilken? 

5. Hur stor del av klienterna med missbruksproblematik är kvinnor? 

6. Hur ser dina arbetskontakter med missbrukande kvinnor ut? 

7. Kan du berätta något om hur de missbrukande kvinnornas sociala situation vanligtvis ser ut – 

man/barn/familj, arbete, boende och fritid? 

8. Arbetar ni för att förebygga kvinnors missbruk, i så fall hur?  

9. Vilka insatser erbjuder ni de kvinnor som har behov av stöd och hjälp? 

10. Berätta vad du tycker om de insatser som finns - är de tillräckliga, saknas någonting? 

11. Vilka insatser fungerar bäst, om du ska generalisera? 

12. Hur tror du kvinnorna upplever det stöd de får från er? 

13. Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan de olika instanser som har i uppgift att hjälpa 

kvinnor med missbruksproblematik (t.ex. Frivården och Socialtjänsten)? 
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OM MISSBRUKANDE KVINNORS BEHOV 

1. Det stöd ni kan erbjuda, är det lika för alla oavsett kön? om inte, vad är det då som skiljer?  

2. Har kvinnor och män med denna problematik samma eller olika behov av stöd? 

3. Enligt din uppfattning - vilka behov av stöd har kvinnor med missbruksproblematik? 

4. Vilka är de största utmaningarna när det gäller att ge stöd till kvinnor som missbrukar? 

(Motivera). 

5. På vilket sätt upplever du att frivården/socialtjänsten kan bemöta behoven hos dessa kvinnor 

och hjälpa och stötta dem till ett steg i rätt riktning? 

6. Finns det några andra områden som är viktiga att arbeta med utöver behandling? I så fall vilka? 

7. Vilken form av stöd är viktigast för kvinnor som ska upphöra med missbruk? 

8. Vilket slags stöd är det viktigaste som ni kan erbjuda? 

9. Har du någon gång i ditt arbete upplevt fördomar eller ifrågasättande av kvinnor med 

missbruksproblem? 

10. Hur tror du att samhället i stort ser på människor som hamnat i missbruk? Finns det någon 

skillnad mellan hur man ser på kvinnor respektive män? 

11. Vilket råd skulle du vilja ge till en kvinna som söker stöd för missbruksproblem?  

12. Hur har det varit att svara på våra frågor tycker du? 

13. Finns det något du vill tillägga som är av vikt för vår uppsats?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


