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Sammanfattning - Abstract  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på före detta missbrukande kvinnors 

livssituation under missbrukets period. Detta är en kvalitativ undersökning som har utförts 

genom intervjuer med före detta missbrukande kvinnor. I intervjuerna använde vi oss av en 

frågemall som bland annat berörde ekonomi, våld, relationer och sexuellt utnyttjande. Genom 

vår ansats i Grundad teori kom vi fram till olika teman att inrikta oss på; våld, sexuellt 

utnyttjande, barn, dolt/ öppet missbruk och identitetsbild. Vidare i undersökningsprocessen 

kom vi fram till vår kärnkategori som blev utsatthet. Resultatet visade att kvinnorna upplevde 

sin livssituation under missbruket som högst problematisk och svår. Där utsattheten 

genomsyrade fler delar av kvinnornas liv. Materialet som framkommit kopplades till olika 

teorier inom sociologi; genus, genusordningen, könsroller och avvikande beteende. Genus och 

avvikande beteende är huvudteorierna.  

Nyckelord: Grundad teori, kvinnor, missbruk, sexuellt utnyttjande, utsatthet, våld. 



    

 

Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de kvinnor som medverkat i detta arbete. Ert engagemang och er 

vilja att delge era upplevelser är något vi uppskattat oerhört mycket. Vi blev otroligt gripna 

och berörda av era berättelser och högst imponerade att ni haft styrkan att ta er dit ni är idag. 

Utan er så skulle det inte ha blivit någon uppsats. Tack.  

Ett stort tack riktar vi också till vår handledare Mohammadrafi Mahmoodian som med sitt 

engagemang och sin tillgänglighet varit ett enormt stöd under skrivandet av uppsatsen. Utan 

hans vägledning hade inte uppsatsen blivit densamma.  

Vi vill också tacka varandra för ett bra samarbete och förmågan att peppa varandra när det har 

varit tungt och stressigt. Trots uppkomst av magkatarr, migrän och andra symptom har vi 

klarat oss genom denna termin och det känns som en otrolig lättnad att uppsatsen nu är klar. 
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1. Inledning  

Denna uppsats kommer beröra kvinnors upplevelser av sitt liv som missbrukare. Anledningen 

till att vi finner detta ämne intressant att studera är att missbruk är ett befintligt problem i 

dagens samhälle och att kvinnor har en problematisk livssituation under missbruket. De frågor 

vi kommer att undersöka berör områden såsom sexuellt utnyttjande, fysiskt och psykiskt våld, 

sjukdomar, ekonomi, relationer och samhällssynen på dessa kvinnor. Då ingen av oss som 

författare till denna uppsats innehar någon kunskap om detta område sedan tidigare anser vi 

det vara intressant och relevant att studera detta område. Då det finns lite forskning om 

missbrukande kvinnors livssituation, var detta också en anledning till varför vi ansåg detta 

ämne vara meningsfullt och relevant att studera. Vi har valt att studera detta fenomen med 

metoden Grundad teori kopplat till ett feministiskt perspektiv med två teorier som 

utgångspunkt. Dessa är genus och avvikande beteende. Det hade varit högst intressant att även 

undersöka detta fenomen ur ett genusperspektiv där en jämförelse mellan könen varit 

grundläggande för undersökningen. Dock har vi gjort ett medvetet val att endast koncentrera 

oss på kvinnans upplevelser. Vi vill med denna undersökning lyfta fram den missbrukande 

kvinnan och få hennes röst hörd.  

1.2 Missbruk 

Missbruk kan te sig på olika sätt. Det finns missbruk av alkohol, narkotika och 

blandmissbruk. Det finns även ett antal andra missbruk så som matmissbruk, sexmissbruk och 

shoppingmissbruk, men vi har valt att fokusera på missbruk där droger och/eller alkohol är 

huvudpreparaten. Alkoholmissbruk innebär att individen skadar sig själv eller andra när den 

intar alkohol och att man kan utveckla ett beroende av alkohol. Alkohol kan ge psykiskt och 

även fysiskt beroende. Psykiskt beroende innebär att individen använder sig av alkohol för att 

kunna slappna av och att stänga ute oro och spänningar. Individen kan använda sig av alkohol 

för att denne inte vill söka psykiatrisk hjälp för sina besvär. Fysiskt beroende innebär att 

kroppen är van att tillföras alkohol och att detta ingår i ämnesomsättningen. Det är hjärnans 

celler som påverkas mest vid fysiskt beroende då alkohol bryter ner hjärncellerna.
1
 Vid 

narkotikamissbruk finns det flera olika preparat som påverkar kroppen och hjärnan på olika 

sätt. Opioder, benzodiazepiner, cannabis och stimulerande droger är preparat som ingår i olika 

                                                 

1 Cullberg J. 2003, Dynamisk psykiatri- i teori och praktik, sid 375. 
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kategorier av droger. Opioder är sådana preparat som är smärtstillande, ångestdämpande och 

även stämningshöjande så att individen ska kunna må bättre.
2
 Personen känner sig mycket 

tillfredsställd och harmonisk när denne har tagit opioder. Stimulerande droger så som 

amfetamin och kokain kan jämföras med opioderna då de är stimulerande för kropp och själ. 

Det som skiljer dessa preparat åt är att de stimulerande droger har längre halveringstid, att de 

finns kvar i kroppen längre. Cannabis är en drog som påverkar minne och kognitiva 

funktionerna såsom inlärning. Sinnesintrycken kan vara olika vid berusningstillfällena då man 

upplever saker och ting som inte finns. Vid cannabis användning är det vanligt med psykiska 

symtom såsom vaneföreställningar. Ett missbruk som också är vanligt förekommande är 

blandmissbruk. Då individen blandar alkohol och narkotika eller narkotika med andra 

narkotikapreparat för att få en större effekt av drogen eller alkoholen.
3
 

1.2.1 Orsaker till missbruk 

Det finns olika orsaker till att individer väljer att missbruka narkotika eller alkohol. Det kan 

vara lätt tillgängligheten till droger, sociala eller samhälliga förhållanden, individens 

personlighet eller om det finns tidigare kriminalitet. Även psykiska symtom eller sjukdomar 

kan leda till att en person börjar missbruka
4
. Det kan vara en av dessa faktorer eller fler som 

tillsammans gör att individen börjar använda sig av narkotikaklassade medel eller alkohol för 

att dämpa sina känslor. Preparaten finns ofta lättillgängliga för personen som börjar missbruka 

dessa. 

 

1.2.2 Konsekvenser av missbruket 

Missbruk av alkohol eller narkotika kan ge konsekvenser för individen. Dessa konsekvenser 

kan vara att alkoholen bryter ner hjärnans celler och narkotika bryter ner hjärnsubstansen. 

Missbruk kan även ge utseendemässiga konsekvenser som till exempel att åldras i förtid, bli 

tunn och svag. Andra konsekvenser som missbruk av olika slag kan ge är att familjen till den 

missbrukande personen påverkas genom bortstötning eller att familjen stöter bort den 

missbrukande personen. Det kan även ge konsekvenser i form av psykiska problem och 

negativa följder på individens identitet och självbild.  

                                                 

2 Cullberg J. 2003. Dynamisk psykiatri - i teori och praktik, sid 391. 
3 Cullberg J. 2003. Dynamisk psykiatri- i teori och praktik, sid 388-389.  
4 Cullberg J. 2003. Dynamisk psykiatri – i teori och praktik, sid 395-397. 
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1.3 Utvecklingen av narkotika- alkohol bruk i Sverige  

Undersökningar visar en tydlig ökning under 1990-talet av alkoholkonsumtion i Sverige, och 

då främst hos kvinnor. Detta har sin grund i att alkoholen förbrukas oftare, snarare än i större 

mängder.
5
 Ökningen av antalet med alkoholproblem som läggs in för slutenvård har från 1998 

till 2006 ökat med 18 procent. Enligt CAN-rapporten är dödlighet kopplat till 

alkoholkonsumtion vanligare bland kvinnor än bland män. Sedan 1900-talet fram till 2000-

talet så har dessa typer av dödsfall hos kvinnor ökat med 24 procent.
6
 När det gäller narkotika 

så är konsumtionen av detta vanligare bland män än bland kvinnor. Det är också mer 

förekommande i storstäder och bland de som besitter en lägre social status. Problem i 

uppväxten samt svårigheter i skolan med skolk och en allmänt låg utbildningsnivå kan vara 

bidragande faktorer. Detta betyder dock inte att alla som någon gång använt narkotika tillhör 

denna grupp, men undersökningarna visar en tydlig koppling mellan dessa faktorer och då 

främst ett regelbundet avvändande av narkotika. Det påvisar alltså en koppling mellan klass 

och användandet av narkotika.
7
 Kartläggningar som utförts visar också att kvinnor är 

överrepresenterade när det gäller sjukvård men underrepresenterade när det gäller 

kriminalitet, båda dessa då kopplat till ett narkotikaanvändande. Det finns också något som 

kallas blandmissbruk, vilket betyder att en individ använder flera olika preparat samtidigt. Till 

exempel använder heroin samtidigt som de är alkoholmissbrukare. Detta är något som ökat i 

Sverige de senaste åren och som fortsätter att öka.
8
 Om blandmissbruk är specifikt vanligt 

eller ovanligt bland kvinnor är dock något som inte framkommer från CAN-rapporten.  

                                                 

5 CAN-rapporten. 2007, sid 19. 
6 CAN-rapporten. 2007, sid 21. 
7 CAN-rapporten. 2007, sid 24. 
8 CAN-rapporten. 2007, sid 25. 
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2. Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om tidigare forskning som innehåller delar om vad andra 

studier kommit fram till inom undersökningsområdet. Här ges en inblick i vad denna rapport 

handlar om. I nästa avsnitt kommer metoden att klargöras där vi går igenom vilken metod vi 

valt och hur vi med denna metod skall genomföra en undersökning. Detta avsnitt kommer 

även klargöra hur vi har gått tillväga med denna undersökning. Metoden som används är 

Grundad teori och i detta tillhörande avsnitt kommer det framgå hur vi gick tillväga, hur vi 

hanterade materialet, etiska överväganden och hur vi har analyserat och gjort urvalen. Vi tar 

även upp i metodavsnittet om vår förförståelse, hur vi har hanterat den och hur den såg ut 

innan vi började. I denna metoddel redovisar vi även den kärnkategori som framkommit under 

intervjuernas gång, kärnkategorin blev utsatthet.  

Nästföljande avsnitt handlar om resultat och där ger vi en presentation av de utförda 

intervjuerna, vad dessa kvinnor berättade och till vilka teman vi valde att koppla vårt resultat. 

Genom att kvinnorna berättade om sin livssituation som missbrukare, kom vi fram till olika 

teman som var sammanlänkade med kvinnornas erfarenheter. Dessa teman blev våld, sexuellt 

utnyttjande, dolt/öppet missbruk, identitetsbild och barn. När resultatet är redovisat kommer 

en del som handlar om diskussion att följa. I denna del har olika vetenskapliga teorier 

diskuterats och framkommit. Dessa vetenskapliga teorier är genus, könsroller och 

genussystem, maktskillnad och avvikande beteende. Här på följer en koppling mellan 

utsatthet inom missbruk, resultat i förhållande till teori, resultat i förhållande till den tidigare 

forskningen, reflektion och förslag till framtida forskningen och reflektion om metod.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på före detta missbrukande kvinnors upplevelse 

av sin livssituation under missbruket. 

 

Frågor som vi vill få besvarade är: 

- Hur upplevde kvinnorna sin situation på ett psykiskt och fysiskt plan?   

- Hade kvinnorna möjlighet att leva upp till den samhälleliga kvinnonormen och dess 

förväntningar på hur en kvinna ska vara?  

- Hur upplever kvinnorna maktpositionen mellan män och kvinnor i missbruket, 

upplevde de någon underlägsenhet gentemot männen relaterat till missbruket? 

4. Tidigare forskning 

Vi har på databasen för artikelsök Elin@Malardalen funnit fem artiklar som vi ansåg vara 

relevanta i förhållande till vårt syfte som är att undersöka kvinnors livssituation relaterat till 

missbruk. Utifrån artiklarna har vi kommit fram till fyra olika teman som vi valt att presentera 

i detta kapitel om tidigare forskning. De teman vi har valt att använda är; våld, sexuellt 

utnyttjande, sjukdomar och barndom.   

Den första artikeln heter ”An examination of the perceived social support of women in 

methadone maintenance treatment programs who experience various forms of intimate partner 

violence” och är skriven av Panchanadeswaran Subadra år 2008. Detta är en studie som är 

genomförd i New York, USA. Antalet medverkande i denna undersökning var 416 kvinnor 

som alla hade ett metadonberoende. Denna kvalitativa undersökning genomfördes i form av 

intervjuer som var helt strukturerade enligt en frågemall. Syftet med denna undersökning är; 

om socialt stöd och hjälp från utomstående personer hjälper kvinnan att komma ifrån sitt 

missbruk, mannen som misshandlar kvinnan och om detta förstärker kvinnans självförtroende. 

En annan artikel vi använde oss av var ”The effects of childhoods trauman on sex trading in 

substance using women” och denna artikel är skriven av Vaddiparti Krishna år 2006. Detta är 

en undersökning som innefattade 594 missbrukande kvinnor. Undersökningen är utförd i 

USA, på ett behandlingshem med medmänsklig- och hälsoinriktning för missbrukande 
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personer. Syftet med denna undersökning är att ta reda på om sexuella övergrepp och våld i 

barndomen påverkade kvinnans drogberoende.  

El- Bassel Nabila har utfört undersökningen” Relationship between drug abuse and intimate 

partner violence, a longitudinal study among women receiving methadone” år 2005. 

Undersökningen har genomförts med 416 kvinnor som alla haft ett långvarigt och ihållande 

metadonmissbruk. Intervjuerna gjordes i tre etapper där den första etappen genomfördes vid 

start, sedan efter sex månader och slutligen efter tolv månader. Syftet med undersökningen är 

att ta reda på om dessa kvinnor haft någon intim relation med annan person de senaste tre 

månaderna, hur den såg ut, om de hade en fast partner eller bytte partner med jämna 

mellanrum samt hur relationen med barnens far såg ut.  

Bogart John har 2005 gjort en undersökning som heter ” Criminally involved drug using 

mothers; the need for system change”. Undersökningen är genomförd i Arizona, USA. Det 

var 214 undersökningspersoner, alla kvinnor med missbruksproblematik. Urvalet i 

undersökningen var kvinnor som var minst 18 år och som varit drogfria i 30 dagar. Även 

denna undersökning hade intervjuer som materialinsamlingsmetod. Undersökningens syftet är 

att ta reda på hur relationen med kvinnans barn såg ut, oavsett om kvinnan hade vårdnaden 

eller inte om barnen.  

Gollub Erika genomförde 2008 en undersökning vid titeln; ”A neglected population; drug- 

using women and women´s methods of HIV/STI prevention”. Artikeln handlar om 

missbrukande kvinnors syn på risken att smittas av HIV. Undersökningsmaterialet har hon 

samlat in från större internationella studier och tagit del av denna studies intervjuer. Kraven 

gällande urvalet i denna undersökning var även här att kvinnorna skulle vara minst 18 år samt 

att de tidigare skulle ha levt med en missbruksproblematik. Syftet i denna undersökning är att 

fånga den missbrukande kvinnans syn på att smittas av HIV eller könssjukdomar.  

4.1 Våld 

Våld inom parrelationer är ett allvarligt problem bland kvinnor i USA. Det finns en tydlig 

koppling mellan alkohol- och drogmissbruk, då de flesta av dessa kvinnor utsätts för våld 

under tiden de genomgår behandling. Våldet i parrelationerna utförs på en sexuell och fysisk 

(slag, knivslagsmål osv) nivå. Studier kring detta ämne har också poängterat vikten av socialt 



   7 

 

stöd för misshandlade kvinnor som också missbrukar.
9
 Det framkommer genom 

Panchanadeswarans undersökning att det förekommer psykiskt, sexuellt, och 

parrelationsrelaterat våld mot kvinnor. Detta kunde kopplas samman till det faktum att dessa 

kvinnor inte haft tillgång till socialt stöd under denna period. Bristen på socialt stöd visade sig 

ha en tydlig koppling till att kvinnorna blivit utsatta för fysiskt våld. Det tas också i denna 

undersökning upp att forskning som utförts på senare tid påvisat att det finns tydliga 

kopplingar mellan våld i parrelationer, missbruk och psykisk ohälsa. Viktigt för dessa 

missbrukande kvinnor är att få tillgång till socialt stöd, då de samtidigt befinner sig i en 

våldsbenägen parrelation. Undersökningen visade att det är vanligare att kvinnor börjar 

missbruka alkohol i vuxen ålder, om de i sin barndom blivit utsatta för våld. Dock kunde 

ingen tydlig koppling göras mellan missbruk av narkotika och våld i barndomen. Däremot 

kunde en tydlig koppling mellan dessa två faktorer göras i Vladdipartis undersökning gällande 

en våldsbenägen barndom och dess påverkan på framtida missbruk hos en kvinna som också 

säljer sexuella tjänster. Där framgår en tydlig association mellan ett drogmissbruk och det 

faktum att kvinnorna som barn blev utsatta för våld.
10

  

El-Bassel resonerar i sin undersökning vidare kring relationen mellan våld i parrelationer och 

drogmissbruk hos kvinnor. Här beskrivs också som i Panchanadeswarans undersökning, att 

våldsbenägna parrelationer är vanligt förekommande.
11

 El-Bassels undersökning visar ett 

resultat som också påvisar att det finns en tydlig koppling mellan våldet och drogmissbruket 

hos dessa kvinnor. Dock var drogen ingen avgörande faktor för att våldet i parrelationen 

skulle förekomma. Det visade sig vara vanligare att drogmissbruk förekom bland kvinnor som 

anmälde våld i sin relation. Kvinnorna i El-Bassels undersökning menade att de använde sig 

av droger för att orka leva i den destruktiva och våldsamma relationen med sin partner. Bogart 

belyser också detta ämne men då i relation till kriminalitet och huruvida kvinnorna har barn 

eller inte. Droganvändandet hos unga kvinnor har enligt Bogart under de senaste 15 åren ökat 

                                                 

9 Panchanadeswaran Subadra. 2008. An examination of the perceived social support of women in 
methadone maintenance treatment programs who experience various forms of intimate partner 
violence. 
10 Vaddiparti Krishna. 2006. The effects of childhoods trauman on sex trading in substance using 
women.  
11 El- Bassel Nabila. 2005. Relationship between drug abuse and intimate partner violence, a 
longitudinal study among women receiving methadone.  
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kraftigt. Resultatet i hans undersökning visade att även dessa kvinnor i sitt missbruk upplevt 

våldsbenägna situationer och förnedring, dock då främst i relation till kriminaliteten.
12

  

4.2 Sexuellt utnyttjande 

Om man som barn blivit utsatt för våld och sexuellt utnyttjande leder det till komplexa 

konsekvenser i framtiden för den drabbade. Svårigheter att fungera i sociala sammanhang, 

psykiska problem och sjukdomar är vanliga konsekvenser hos dessa kvinnor. De som drabbas 

av detta tar ofta till ett missbruk för att orka med sin problematiska vardag. Detta är vad 

Vaddiparti i sin undersökning kommit fram till.
13

 I denna undersökning framgår det också att 

den psykiska instabilitet som råder hos dessa missbrukande kvinnor som haft en svår 

barndom, ofta är iblandade i utbyte av sexuella tjänster och sexuellt utnyttjande. En annan 

undersökning som styrker att en svår barndom ger framtida konsekvenser är den som 

presenteras av Panchanadeswaran.
14

 Resultatet i Panchanadeswarans undersökning visade att 

de kvinnor som blivit utsatta för bland annat sexuellt utnyttjande i barndomen, löpte större 

risk att påbörja ett missbruk i vuxen ålder. Här läggs tyngden på problematiken kring våld i 

parrelationer, som delats upp och undersökts i tre olika kategorier. Våld, psykiskt våld och 

sexuellt utnyttjande/våld. Faktum är att sexuellt våld är det näst vanligaste förekommande 

våldet i parrelationer bland dessa kvinnor, då det följer tätt efter våld som är det allra 

vanligaste.
15

 En annan artikel som också har fokuserat på våld i parrelationer är den utförd av 

El-Bassel. Här skrivs det om att missbrukande kvinnor ofta upplevs och antas vara mer 

sexuellt frigivna och då genom denna rådande förutfattade mening, utnyttjas sexuellt i sin 

relation. Resultatet i denna undersökning visade också att det är vanligare att de kvinnor som 

blir utsatta för sexuellt utnyttjande/våld i sin relation, också använder sig av någon form av 

narkotikaklassat preparat. Sexuellt utnyttjande hos kvinnor går alltså enligt denna 

undersökning hand i hand med ett missbruk.
16

  

I Gollubs undersökning framgår att en relation finns mellan risken att smittas för sjukdomar 

(såsom HIV) och att vara missbrukande kvinna. Det framkommer här att det är vanligt 

                                                 

12 Bogart John. 2005. Criminally involved drug using mothers; the need for system change. 2005. 
13 Vaddiparti Krishna. 2006. 
14 Panchanadeswaran Subadra. 2008. 
15 Panchanadeswaran Subadra. 2008 
16

 El- Bassel Nabila. 2005. 
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förekommande med sexuella tjänster hos missbrukande kvinnor, ofta används en form av 

byteshandel för att få tillgång till drogen. Oskyddat sex är vanligt, därmed löper dessa 

missbrukande kvinnor en högre risk än de som inte missbrukar. Det är vanligt att de män som 

kvinnorna har dessa sexuella relationer med är hotfulla och aggressiva, därmed vågar inte 

kvinnorna ta initiativet till att skydda sig. Denna undersökning styrker alltså också det faktum 

att det finns en stark koppling mellan kvinnors missbruk och sexuellt utnyttjande.
17

 

Resonemanget kring detta ämne förstärks ytterligare i studien utförd av Bogart. Denna 

undersökning visar att kopplingen mellan missbrukande kvinnor och sexuella förbindelser är 

vanligt förekommande. Det kan då handla om att kvinnorna upplevt sexuellt utnyttjande i 

barndomen eller i vuxen ålder och att de hade allmänt öppna sexuella förbindelser i 

dagsläget.
18

  

4.3 Sjukdomar 

Vaddiparti har genom sin undersökning fått fram att utsatthet av våld och sexuellt utnyttjande 

i barndomen kan sammanlänkas med ett oförsiktigt förhållande till sexuella förbindelser i 

vuxen ålder. Det är också vanligt att dessa kvinnor missbrukar droger, och de har ofta samma 

oförsiktiga förhållande till exempelvis ett injektionsmissbruk. Detta leder till en ökad risk hos 

dessa kvinnor att smittas av sjukdomar såsom HIV eller könssjukdomar. I denna 

undersökning framkom också att kvinnornas psykiska hälsa påverkas negativt och att de ofta 

drabbas av depression. Den psykiska ohälsan grundar sig i att kvinnorna haft en svår barndom 

eller att de lever i ett desktruktivt förhållande, där de blir utsatta för både verbal och fysisk 

förnedring. Kvinnornas självbild och självrespekt försvagas ofta i och med detta.
19

 Gollub 

presenterar också i sin undersökning att missbrukande kvinnor löper en extremt ökad risk att 

smittas av HIV eller könssjukdomar, då genom oskyddat sex eller genom injektion. 

Författaren menar att mer behövs göras i hälsoförebyggande syfte för dessa kvinnor, för att 

minska risken att smittas av dessa sjukdomar som är vanligt förekommande. Den upplysning 

                                                 

17 Gollub Erika. 2008. A neglected population; drug- using women and women´s methods of HIV/STI 
prevention.  
18 Bogart John. 2005. 
19 Vaddiparti Krishna. 2006. 
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och hjälp som finns gällande detta idag är svåråtkomlig för de missbrukande kvinnorna menar 

Gollub.
20

  

El-Bassel fick i sin undersökning också fram ett starkt samband mellan hälsorisker och 

missbruk hos kvinnor. Här framkom att kvinnorna som missbrukade var en riskgrupp när det 

gällde att smittas av HIV. Denna riskfaktor grundade sig i om kvinnorna levde i en monogam 

relation eller om de hade många och tillfälliga sexpartners, samt också huruvida de använde 

sig av skydd eller inte. Resultatet visade att det var betydligt vanligare att kvinnor som 

missbrukade också bar på HIV-smitta, än de som inte använde droger. Även i denna 

undersökning framkom det att dessa kvinnor led av psykisk ohälsa och att de använde 

drogerna som en sorts självmedicinering, men drogerna var i ett långsiktigt perspektiv endast 

skadliga för kvinnornas psykiska och fysiska hälsa.
21

 En stark koppling mellan psykisk ohälsa 

och missbrukande kvinnor var något som också Panchanadeswaran kunde komma fram till 

genom sin undersökning. Det kunde också fastställas att dessa kvinnor led av en hög risk både 

när det gällde den psykiska och fysiska hälsan, och HIV tas även i denna undersökning upp 

som en av de riskerna.
22

  

4.4 Barndom 

De undersökningar som fördjupat och forskat angående barndomens påverkan på de 

missbrukande kvinnorna är de som är utförda av Panchanadeswaran och Vaddiparti. Det 

framgår ur båda undersökningarna att en svår barndom är starkt sammankopplat till att 

kvinnorna missbrukar i vuxen ålder. De kan ha blivit utsatta för både sexuellt utnyttjande och 

våld i sin barndom och har givit konsekvenser att de i vuxen ålder har en negativ 

självuppfattning och lider psykiskt av detta. Det är där missbruket av drogen kommer in som 

ett försök att förhöja livsgnistan och självkänslan.
23

 I Vaddipartis undersökning visade det sig 

att av alla undersökta prediktorer som påverkar kvinnans framtida relation till sex och droger, 

så var barndom den som överlägset var den mest avgörande. Det skrivs också om att en 

traumatisk barndom påverkar kvinnans framtida mentala hälsa och hennes sätt att förhålla sig 

                                                 

20 Gollub Erika. 2008. 
21 El- Bassel Nabila. 2005. 
22 Panchanadeswaran Subadra. 2008. 
23

 Vaddiparti Krishna. 2006. Panchanadeswaran Subadra. 2008. 
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till olika sociala situationer. Prostitution och ett allmänt negativt förhållande till sex visade sig 

var markant vanligare hos de kvinnor som vid ung ålder själva blivit utsatta för sexuellt 

utnyttjande. Över en tredjedel av de drogmissbrukande kvinnorna i denna undersökning 

menade att de blivit utsatta för sexuellt ofredande som barn.
24

 Enligt Panchanadeswaran har 

kvinnornas olika förutsättningar som barn när det gäller exempelvis ekonomisk labilitet och 

bristande trygghet i hemmet, en stor påverkan och koppling till huruvida kvinnorna hamnar i 

ett drogmissbruk som vuxna eller inte. Barndomstrauma i form av sexuellt utnyttjande ses 

också i denna undersökning som en koppling till detta. Psykisk förnedring vid ung ålder 

visade dig också vara en påverkande faktor, dock inte lika stark som tidigare nämnda faktorer. 

Det visade sig också finnas en stark koppling mellan en traumatisk barndom och 

missbrukande av alkohol som vuxen.
25

 El-Bassel berör även i sin undersökning detta ämne, då 

i relationen mellan att kvinnorna i sin barndom blivit utsatta för sexuellt utnyttjande och 

drogmissbruk i vuxen ålder, där det framgår att det finns en tydlig koppling och att dessa 

faktorer starkt påverkar varandra.
26

  

4.5 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som gjorts visar på att det finns flera påverkande faktorer och 

kopplingar till en kvinnas missbruk. Våld, då främst i parrelationer, visade sig ha en stark 

koppling till en kvinnas psykiska och fysiska hälsa, och detta leder i många fall till att kvinnan 

påbörjar ett missbruk. Som en del av våldet så framkom det att sexuellt utnyttjande på olika 

sätt påverkade kvinnornas framtida hälsa. De kunde ha blivit utsatta för detta i barndomen 

eller i vuxen ålder, vilket också detta påverkade kvinnan i hennes levnadssätt som vuxen och 

relationen till sex och droger. En oförsiktig relation till dessa faktorer kunde i flera fall leda 

till konsekvenser av sjukdomar, såsom HIV och könssjukdomar. En allmänt traumatisk 

barndom visade sig ha en stor påverkan på kvinnorna som i flera fall använde drogerna för att 

dämpa sin psykiska ohälsa. Enligt ovannämnda studier så påverkas de teman; våld, sexuellt 

utnyttjande, sjukdomar och barndom av varandra. Ett tema kan i många fall resultera i ett 

flertal andra, som alla har en relation till varandra. Dessa faktorer är alla en bit av det negativa 

kretslopp som dessa missbrukande kvinnor är en del av.  

                                                 

24 Vaddiparti Krishna. 2006. 
25 Panchanadeswaran Subadra. 2008. 
26 El- Bassel Nabila. 2005. 



   12 

 

5. Metod 

Kvalitativ forskning fokuserar i det flesta fall på öppen och mångtydig empiri, men det kan 

också fokusera på att betona vikten av kategorisering. I kvalitativ forskning utgår forskaren 

från det subjekt som denne avser att undersöka och dennes perspektiv.
27

 En modell för 

kvalitativ forskning är metoden Grundad teori. Denna metod innebär att forskaren från början 

inte utgår från någon teori utan inleder undersökningen med så liten förförståelse som möjligt. 

Genom analys av den insamlade data skapas begrepp och kategorier som slutligen analyseras 

och ur detta framkommer en teori. Vi har valt att använda oss av Grundad teori just för att vi 

vill undersöka ett fenomen ur dess perspektiv, med en tunn bas av förförståelse. Genom 

viktiga begrepp och kategorier, analys och sammanställning, skapas i vår undersöknings 

slutskede en teori.
28

 Denna metod var den mest lämpade för vår undersökning. Nedan 

kommer vi i olika stycken att förklara mer ingående varför vi gjort detta val samt vad 

metoden Grundad teori innebär. 

5.1 Metodval  

Vi har valt att använda oss av Grundad teori (grounded theory) som metod i denna 

undersökning. Detta val grundar sig i att vi inte endast har för avsikt att framföra vad de före 

detta missbrukande kvinnorna genom intervjuer berättar. Utan vi vill vidare göra en analys för 

att se om det finns några återkommande mönster eller kopplingar i hur kvinnorna upplevde 

sin livssituation. Hade vi haft för avsikt att endast beskriva dessa kvinnors upplevelser utan 

vidare tolkningar hade metodologin i till exempel Fenomenologi varit mer lämplig. I grunden 

så går Grundad teori ut på att analysera empirisk data och genom detta utveckla teorier för att 

kunna förklara det som framkommer, i vårt fall genom de intervjuer vi kommer att ha med 

dessa kvinnor.
29

 Denna metodologi avser att undersöka sociala händelser mer än enskilda 

individer även om empirin som insamlats delvis grundar sig på individernas egna 

upplevelser.
30

 Även om vi har intervjuat de olika kvinnorna separat och utgått ifrån deras 

individuella berättelser och synpunkter så kommer vi vidare undersöka fenomenet i en större 

                                                 

27 Alvesson M., Sköldberg K. 1994. Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Sida 10. 
28 Alvesson M., Sköldberg K. 1994. Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Sida 106-107. 
29 Guvå G., Hylander I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 5. 
30 Guvå G., Hylander I.2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 35. 
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helhet med denna empiri som grund. Vi har inför intervjuerna inte utgått från några 

förutbestämda hypoteser utan endast från en frågeställningsmall, och vi påbörjade denna 

undersökning med så öppen och mottaglig syn som möjligt.  

5.2 Grundad teori- en teorigenererande metodologi 

I Grundad teori har forskaren för avsikt att finna nya förklaringsmodeller eller teorier genom 

empiri. Denna process grundar sig på antaganden som växer fram genom analys av empirisk 

data.
31

  Grundad teori är både en induktiv och en deduktiv ansats/metodologi. Induktiv ansats 

innebär att data som samlas in sorteras, beskrivs och analyseras. Detta sker i flera omgångar 

för att i slutskedet komma fram till en ny teori. Här utgår forskaren alltså från empiri till teori.  

Denna forskningsmetod är vanligare i kvalitativa undersökningar. Dock har Grundad teori 

även en del som kallas för deduktiv forskning, som annars är mer vanligt i kvantitativa 

undersökningar. Denna ansats innebär att de antaganden som växer fram under 

forskningsprocessen prövas mot empirin. Syftet är att upptäcka något nytt som gör det möjligt 

att förstå och förklara en social process.
32

  Föreningen av den deduktiva och induktiva 

ansatsen i Grundad teori leder till en slutlig ansats som kallas abduktion. Detta innebär att det 

som framgått och upptäckts i den induktiva fasen, kan förklaras av vissa teoretiska 

antaganden (abduktion). Dessa antaganden prövas slutligen i den deduktiva fasen.
33

 

Forskningsprocessen baseras på en växelverkan mellan sammanställning av urval, 

bearbetning och analys som i flera olika skeenden under forskningens gång omarbetas. 

Genom denna spiralliknande process växer en helhetsbild fram som gör det mer möjligt för 

forskaren att närma sig en förståelse om det undersökta fenomenet.
34

 Vi kommer i följande 

stycke förklara mer ingående om forskningsprocessen i Grundad teori. 

5.3 Forskningsprocessen  

Det finns två olika uppfattningar av Grundad teori. Den ena enligt Strauss tillsammans med 

Corbin och den andra enligt Glaser. Glaser representerar den ursprungliga versionen av 

Grundad teori som inriktar sig mot symbolisk interaktionism. Medan Strausser och Corbin har 

                                                 

31 Guvå G., Hylander I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 6. 
32 Guvå G., Hylander I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 12-13. 
33 Guvå G., Hylander I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 13-14. 
34 Guvå G., Hylander I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 10. 
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utvecklat grunderna mot en mer konstruktionistisk syn.
35

 Glaser menar att teorin framträder 

och företräder en postpositionistisk verklighetssyn. Medan Strausse och Corbin menar att 

teorin konstrueras, de utgår då ifrån en konstruktivistisk verklighetssyn.
36

 Deras olika 

uppfattningar både skiljer sig men har samtidigt många likheter. Vi har valt att förklara 

forskningsprocessen i Grundad teori genom Glasers beskrivning då vi anser denna vara mer 

förståelig och mer konkret än Strauss. 

Enligt Glaser så baseras forskningsprocessen på tre olika faser. Den inledande fasen kallas 

den ”öppna fasen”. Denna fas följs i sin tur av den ”selektiva fasen” som slutligen avslutas i 

den ”teoretiska fasen”. För det första bör forskaren påbörja undersökningen med så få 

förutfattade meningar som möjligt. Det är data som framkommer under forskningens process 

som ska avgöra vad som är viktigt, det är inte upp till forskaren själv att avgöra i inledningen 

av processen. Det är individerna som intervjuas som avgör de väsentliga delarna i det 

undersökta fenomenet, då de spelar ”huvudrollen” i undersökningen och inte forskaren. Den 

”öppna fasen” innebär att man försöker finna olika grupper och kategorier, vilket vidare 

beskrivs i form av olika begrepp. Genom de intervjuer och observationer som utförts, så 

analyseras det material som framkommit, för att då kunna genomföra denna 

kategoribenämning. Forskaren bör här vara öppen inför vad som framkommer som relevant, 

därav benämningen ”öppen fas”.
37

 När forskaren genom analysen anser sig funnit alla 

kategorier som är möjliga att finna, och också kommit fram till den viktigaste kategorin, som 

då är ”kärnkategorin”, går den öppna fasen över till den selektiva fasen. Denna fas kan inte 

påbörjas innan kärnkategorin framkommit då den selektiva fasen innebär att man sorterar bort 

de kategorier som är mindre relevanta i kopplingen till själva kärnprocessen, och tar större 

fasta på de som är desto mer relevanta. Kärnkategorin är något som är grundläggande i både 

Glasers och Strauss uppfattning om Grundad teori och har en lika viktigt del enligt båda 

forskarna. Utan en kärnkategori är det omöjligt att bygga vidare på undersökningen och 

komma fram till ett resultat. När denna sorteringsfas är utförd och forskaren anser sig inte 

komma fram till några ytterligare insikter så går processen in i den slutliga fasen, den 

teoretiska. Denna fas innebär att en analys och ett arbete påbörjas för att finna gemensamma 

                                                 

35 Guvå G., Hylander I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 30. 
36 Guvå G., Hylander I. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 32. 
37 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 40. 
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nämnare mellan de valda kategorierna. Utifrån detta skapas en kärnkategori och man kan nu 

påbörja resultatbeskrivningen.
38

  

5.4 Datainsamling, urval och analys 

Datainsamlingen i Grundad teori är enligt Glaser väldigt bred och öppen. Det är tillåtet att 

använda sig av flera olika typer av metoder för detta. Även om intervju och observationer är 

det vanligaste metoderna så är det möjligt att till exempel också använda sig av litteratur och 

tidningar för att samla in nödvändig data som även kan vara kvalitativ. I undersökningens 

öppna fas är, som vi tidigare nämnt, syftet att skapa så många olika kategorier som möjligt. 

Det är därför viktigt och nödvändigt att här söka i så många källor som möjligt. När 

forskningsprocessen sedan går över i de två resterande faserna så vet forskaren vad denne vill 

undersöka och anpassar då insamlingsmetoden utefter detta.
39

 I vår undersökning hade vi från 

början en idé om vår urvalsgrupp som då skulle vara före detta missbrukande kvinnor. Vi har i 

datasamlingsfasen använt oss av intervjuer. Dessa pågick i 40- 60 minuter med en kvinna åt 

gången. Vi hade på som mest två intervjuer på samma dag. Då den ena av oss höll i själva 

intervjun, satt den andra med ett anteckningsblock och förde anteckningar gällande 

kroppsspråk, reaktioner, mimik med mera. Vi ansåg det vara viktigt att se till det sociala och 

yttre och inte endast tolka vad som sades. Detta för att få en djupare förståelse och inblick i 

den livssituation och sociala omständigheter som vi avser att undersöka.  

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa angreppssätt i form av intervjuer. 

Intervjufrågorna baserades på endast ett antal ämnen som vi hade som grund. Vissa av 

frågorna följdes upp med följfrågor för att fördjupa kvinnornas upplevelser. Detta kan vi kalla 

för den öppna fasen av datainsamlingsprocessen, då vi samlade in så mycket data som 

möjligt. Under intervjuernas gång så kom det upp fler kategorier som vi fann relevanta och 

som vi i de senare intervjuerna valde att ta upp. Här gick datainsamlingen in en mer selektiv 

fas då vi mer började få fram det vi avsett att undersöka, genom att ta hänsyn till vad de 

kvinnorna vi intervjuade ansåg sig vara viktigt. I slutskedet av intervjuerna, i teorifasen, ansåg 

vi oss ha samlat in det behövande för att göra en sammanställning och koppla samman och 

jämföra vad vi fått fram.  

                                                 

38 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 41. 
39 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 63-64. 
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De flesta av intervjuerna genomfördes på den verksamhet som kvinnan befann sig/arbetade 

på. Dock genomfördes en av intervjuerna i hemmamiljö. Den längsta intervjun varade nästan 

en och en halv timme men resterande av intervjuerna varade omkring en timme. Vi ville 

försäkra oss om kvinnornas trygghet då vi inför varje intervju beskrev mer vad intervjun 

skulle handla om, tog upp anonymitet och rätten att avbryta eller välja att inte svara på vissa 

frågor.  

5.4.1 Etiska överväganden 

Det finns fyra grundlägganden krav som skall uppfyllas vid intervjuer, dessa krav är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenten om vad projektet 

handlar om, dess syfte och vad respondenten har för deltagande roll i projektet. Det är viktigt 

att respondenten får information om att allt är frivilligt och har möjlighet att avbryta intervjun 

när denne vill. Forskaren skall också presentera sig. En viktig del i informationskravet är att 

respondenten innan intervjun skall informeras vad intervjun kommer handla om och hur 

frågesamtalet kommer gå till. 
40

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten skall godkänna att delta i intervjun. Det är alltid 

respondenten som bestämmer i vilken utsträckning denne skall vara med, hur lång intervjun 

skall vara och vad som får tas upp. Det är också viktigt att intervjupersonen vet att intervjun 

när som helst kan avbrytas.
41

 Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonens 

personuppgifter skall hanteras och behandlas på ett sådant sätt att ingen annan kan ta del av 

respondentens uppgifter och åsikter. Vid intervjuer bör forskaren följa tystnadsplikten så inte 

obehöriga får tag på personuppgifter.
42

 

Det sista av dessa fyra grundlägganden kraven är nyttjandekravet, och detta innebär att det 

insamlade materialet endast får användas till det avsedda att undersöka.
43

 Vi har i våra 

                                                 

40Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Sid 7.  
41 Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Sid 9-10.   
42 Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Sid 12. 
43 Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. Sid 14.  
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intervjuer tagit hänsyn till dessa fyra etiska grundkrav från vetenskapsrådet. Då vi alltid satte 

kvinnorna vi intervjuade i första hand, och innan intervjun fick dem veta hur intervjun skulle 

gå till och att dem när som helst fick avbryta. Vi berättade även hur materialet skulle 

användas och att det endast är vi som skriver denna uppsats som kommer läsa och arbeta med 

detta material. I undersökningen har vi även tagit hänsyn till vetenskapsrådets 

rekommendationer att deltagarna vid intervjuerna skall få tillgång till uppsatsen, men inte 

förrän den är klar och publicerad.   

5.4.2 Urval 

I Grundad teori kan urvalet förändras och göras om under hela undersökningen gång. Det 

finns olika typer av urvalsmetoder men den vanligaste och mest grundläggande inom 

kvalitativa undersökningar är ”ändamålsenligt urval”. Detta innebär att man i inledande del av 

undersökningen, utifrån det man avser att undersöka, väljer en specifik grupp människor. 

Denna grupp ska bidra till en ökad förståelse av fenomenet man vill undersöka. Dock är både 

Glaser och Strauss negativa till detta tillvägagångssätt. De menar att det som styr urvalet inte 

ska vara förbestämda idéer av forskaren, utan det ska baseras på idéer som framkommit ur det 

datamaterial som samlats in.
44

 Detta tillvägagångssätt kallas för ”teoretiskt urval” vilket är det 

som används inom Grundad teori. För att kunna välja ut en urvalsgrupp bör man se till vissa 

kriterier. Dels ändamålet, vilket förändras och anpassas efter undersökningens gång. Till en 

början är ändamålet, som tidigare nämnts, att hitta så många kategorier som möjligt. I nästa 

skede är ändamålet att sortera bort och se vilka som är de viktigaste kategorierna. Sist är 

ändamålet att finna samband mellan de kvarstående kategorierna och genom dessa få fram en 

kärnkategori. Relevans är det andra kriteriet man bör se till och det innebär å andra sidan att 

det hela tiden måste finnas en relevans mellan de man avser att forska om och de begrepp och 

kategorier som man får fram.
45

  

Vårt urval var under hela undersökningen före detta missbrukande kvinnor, vilket var vårt 

teoretiska urval. Det har varit en utdragen process att finna dessa kvinnor då det är ett högst 

problematiskt och känsligt ämne. Vi har genom att ta kontakt med flera verksamheter för 

kvinnor med missbruksproblem fått tag på ett antal. Genom några av kvinnorna har vi fått 

                                                 

44 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 65-66. 
45 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 70-71. 
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vidare kontakt med andra kvinnor som sedan ställt upp på en intervju. Detta tillvägagångssätt 

kallas för snöbolls- eller kedjeurval. Detta tillvägagångssätt leder inte till någon statistisk 

representativitet utan det ter sig väl in i en undersökning såsom vår.
46

 Det vi visste om dessa 

kvinnor var att de var före detta missbrukande kvinnor vilket också var det enda vi krävde av 

vår urvalsgrupp. Därmed fanns det hög relevans i vår urvalsgrupp kopplat till det ämne vi 

avsett att undersöka.  

5.4.3 Analys 

För att kunna generera teorier ur det material man samlat in så krävs det olika typer av 

bearbetning av materialet. För det första krävs det en kodning av de insamlade data. Parallellt 

med kodningen sker en analys av materialet. Att koda materialet innebär att man arbetar fram 

vissa koder som är den benämning på kategorier eller egenskaper som kännetecknar 

materialets viktigaste delar. Detta kallas för faktiska (substantiva) koder. Det finns också 

teoretiska (theoretical) koder som är en benämning på de relationer som sammanbinder de 

faktiska teorierna. Rent konkret går själva kodningsarbetet ut på att i materialet finna de ord 

eller fraser som beskriver enskilda fenomen. Dessa ord eller fraser antecknar man för att 

slutligen finna ett mer övergripande begrepp för detta fenomen, vilket kallas för indikationer. 

Genom en jämförelse av de indikatorer man får fram växer en djupare förståelse fram för det 

man avser undersöka.
47

 För att nå fram till kärnkategorin och vidare teorier krävs det också en 

analys. Detta görs genom minnesanteckningar som skrivs ned i samband med att koderna 

begreppsliggörs och fortsätter under hela processen. Minnesanteckningarna kallas även för 

”memos” som är teoretiska utkast.
48

 Det är först genom minnesanteckningarna som teorin 

växer fram. Som i alla övriga delar i forskningsprocessen i Grundad teori så går själva 

analysarbetet med kodning igenom tre olika faser och arbetet ter sig annorlunda genom dessa. 

Genom kodningen, analysen med minnesanteckningar skapas teoretiska idéer.
49

 I den första 

fasen, den öppna, fokuserar man dessa idéer vid att få fram fler kategorier samt också få fram 

kärnkategorin. I den andra fasen börjar sorteringsarbetet av kategorierna för att ta bort de som 

inte anses viktiga och för att lyfta fram de som är desto mer betydelsefulla. Här ska 

kärnkategorin ligga som grund. Här handlar de teoretiska idéerna om att få in mer data för att 

                                                 

46 Bryman A. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Sida 313. 
47 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 79-80. 
48 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 42. 
49 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 83-84. 
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lättare kunna avgöra om det finns ett samband mellan kategorierna och kärnkategorin. Den 

sista fasen, teoretiska, fokuserar på de koder som i sin tur ska sammanbinda de olika 

kategorierna. Här ligger fokus på relationer mellan kategorierna.
50

 Den slutliga delen i 

dataanalysen är sorteringen. Här sker en sortering av de minnesanteckningar som man fått 

fram ur kodningen. Genom denna sortering och jämförelse av data så växer den slutliga teorin 

fram.
51

  

I den öppna fasen av dataanalysen i vår undersökning så kodade vi alla de transkriberade 

intervjuerna och markerade de viktigaste bitarna. Vi försökte här finna så många kategorier 

som möjligt som vi fann relevant för vårt syfte. Några intervjuer utfördes efter att detta var 

gjort och vi hade då en lite annan synvinkel och hade lagt till vissa kategorier att ta upp vid 

intervjuerna. I den selektiva fasen gick vi igenom de material vi samlat in som då var alla åtta 

intervjuer som vi transkriberat, för att avgränsa de kategorier vi funnit. Vi började nu bli klara 

över vad vi ansåg vara det mest väsentliga att lyfta fram. En jämförelse mellan de olika 

intervjuerna, för att finna likheter och mönster, utfördes också i denna fas. Kärnkategorin 

började här växa fram. Vi har under hela processen fört minnesanteckningar och skrivit upp 

begrepp så fort vi kommit på dessa. Det har varit till stor hjälp i analysarbetet att ha en grund 

att stå på och ha möjlighet att reflektera kring. Den teoretiska fasen bestod av att försöka finna 

olika relationsmönster mellan de kategorier vi fått fram genom kodningen av materialet. Vi 

har ständigt under arbetets gång försökt se samband och mönster där vi haft vår kärnkategori 

som utgångspunkt. 

5.5 Förförståelse 

Förförståelse innebär den innestående kunskap forskaren har om sitt ämne som denne avser 

att undersöka. Denna kunskap är baserad på erfarenheter och uppväxt. I Hermeneutiken så ska 

förförståelsen noggrant beskrivas och vara en betydande del av undersökningen. I 

Fenomenologi å andra sidan, ska förförståelsen sättas åt sidan, inom parentes, för att kunna 

betrakta fenomenet med en så öppen syn som möjligt. I Grundad teori så presenteras inte 

forskarens förförståelse i inledande fas av undersökningen, dock framträder den som en viktig 

del av processen i ett senare skede för att ha möjlighet att göra kopplingar och finna samband, 

                                                 

50 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 87-88. 
51 Hartman J. 2001. Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Sida 89-90. 
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för att slutligen komma fram till en relevant teori.
52

 Ingen av oss i denna i undersökning hade 

så stor kunskap gällande kvinnligt missbruk. Vi kände båda att vi stod en bit ifrån detta ämne 

samtidigt som vi fann detta ämne högst intressant och relevant att undersöka i denna uppsats. 

Hade genom en bekant som arbetat inom denna arena och som beskrivit dessa kvinnors svåra 

livssituation kopplat till missbruket, fått upp ögonen för detta ämne. Vi hade dock en 

förförståelse om att de som missbrukar är de som syns offentligt, det dolda missbruket tog vi 

inte i beaktning förrän i ett senare skede av undersökningen efter intervjuerna. Vi hade en 

förutfattad mening gällande hygien hos missbrukare, då de i många fall är hemlösa. 

Hemlösheten är en direkt följd av bristande ekonomi, vilket vi antog att missbrukare har. 

Detta fick vi dock motbevisat i resultatet av intervjumaterialet. Förförståelsen vi i inledande 

fas också bar med oss var den förutfattade bilden av missbrukaren. Vi såg då endast till det 

öppna missbruket som sker offentligt och ofta tillsammans med flera missbrukare. 

Intervjufrågornas utformning skedde då inom ramarna för denna omedvetna förförståelse, 

dock hade vi möjlighet att under tiden undersökningen fortskred förändra vår uppfattning 

gällande hur en missbrukare lever.  

6. Resultat  

Inför denna undersökning visste vi inte så mycket gällande missbrukande kvinnors 

livssituation. Vi hade någon form av förförståelse att detta var ett dolt och nedtystat problem, 

där kvinnor är mer utsatta än män. Med detta som grund ansåg vi detta vara ett intressant och 

viktigt ämne att undersöka. Under undersökningens gång har vi både fått vår förförståelse 

motbevisad och bevisad. Vi har fått fram mer än väntat ur intervjuerna och haft möjlighet att 

göra fler intressanta kopplingar ur materialet. I följande stycke kommer vi nu att 

sammanställa det som framkommit ur de åtta intervjuer vi utfört med dessa kvinnor.  

De kvinnor vi intervjuade befann sig mellan åldrarna 38-49 år. Alla åtta tillhörde 

Södermanlands län varav sex var bosatta i Eskilstuna. Två av dessa kvinnor befann sig på 

daglig verksamhet för före detta missbrukare, där vi också genomförde intervjuerna. Fyra av 

kvinnorna arbetade idag med att hjälpa andra kvinnor i samma situation som de själva en gång 

befunnit sig i. Endast en av kvinnorna befann sig på pågående behandling idag. Tid av 

drogfrihet varierade mellan kvinnorna. Tre hade varit drogfri i sju år. Tre av kvinnorna hade 

                                                 

52 Guvå G., I Hylander. 2003. Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv. Sida 14-15. 
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inte missbrukat på tre till fyra år. Den som varit drogfri längst period hade varit det i 13 år och 

den som var närmast sitt missbruk hade endast hållit uppe i två och en halv månad. Alla åtta 

kvinnorna hade barn men hade alla olika relationer till dem idag. Detta är något vi senare 

kommer att gå in på. Presentationen av intervjumaterialet kommer ske anonymt då vi inte 

anser namnen ha någon betydande del i undersökning. Vi kommer att citera några av 

kvinnorna i följande text och kommer då att använda oss av benämningen Resp. 1-8 vilket 

betyder respondent (1-8).  

Utifrån våra valda kategorier som vi fått fram genom analys av det empiriska materialet, har 

vi kommit fram till att kärnkategorin är utsatthet. Resultatet visar att utsattheten genomsyrar 

och är en del av alla de övriga kategorier som visas ovan, därmed utsåg vi detta till 

kärnkategorin i vår undersökning, med Grundad teori som metod/ansats. I figuren nedan 

framställs våra valda kategorier samt kärnkategorin. 
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Identitetsbild 
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Vi har under undersökningen fått det bekräftat att utsatthet är en del av en kvinnas missbruk. 

Utsatthet kan förklaras som problematiska händelser och delar i de missbrukande kvinnornas 

liv, där de är placerade i en underkastad och svår miljö. Detta rör flera olika delar än vad vi 

från början kunnat ana. Vi valde att begränsa intervjufrågorna genom att dela upp 

intervjuramen i olika teman. Dock har vi under intervjuerna fått fram fler intressanta ämnen 

att ta upp. Utsattheten hos dessa kvinnor gör sig påmind i såväl det allmänna samhället som i 

intimare relationer. Majoriteten av kvinnorna beskriver sig någon gång blivit utsatta för våld, i 

form av fysiska övergrepp eller verbala förnedringar. Sexuellt utnyttjande var också något 

som de flesta beskrev som vanligt förekommande kopplat till missbruket. Relationen till 

barnen var också något som var problematiskt för dessa kvinnor, därmed blev även det ett 

eget tema. Missbruket hade stor negativ inverkan på kvinnornas identitet - och självbild, som 

också hörde samman med förmågan att vara en bra mamma. Detta var även sammankopplat 

med det faktum om kvinnorna levde i ett dolt eller öppet missbruk. Det faktum att många av 

kvinnorna blev utsatta för våld bidrog i sin tur till en försämrad självbild.  

Vi har alltså tillsammans med våld och sexuellt utnyttjande valt att fördjupa oss i teman som 

dolt/öppet missbruk, identitetsbild och barn. Vi kunde se ett tydligt mönster i alla dessa 

berörda teman gällande svaren hos kvinnorna, där utsatthet var ett återkommande begrepp. 

Här kunde vi se uppenbara kopplingar mellan de olika delarna av dessa kvinnors liv under 

missbrukets period. Vi kommer nu att framställa de vi genom intervjuerna fått fram gällande 

dessa teman.  

6.1 Våld  

Sju av de åtta kvinnor vi intervjuade menade att det någon gång hade blivit utsatt för någon 

form av våld. Våldet kunde innebära både fysisk och verbal förnedring. Flera av kvinnorna 

menade att de själva provocerat fram våldet och själva utsatt andra för våld, dock beskrev de 

flesta att de blivit utsatta av våld, då främst av män. Kvinnorna berättade att det allmänt är så 

att kvinnor är underordade män och detta förekommer också i missbruksvärlden. Ofta blev de 

misshandlade av den man de då var tillsammans med och de allra flesta förklarade att det var 

vanligt förekommande med våld under missbrukets period. Så här sa en av kvinnorna 

gällande misshandel av sin man som pågick i 14 år: 

”Om man säger de första 10 åren jag inte drack, det var när jag var 17 år och blev gravid, då 

slutade jag ju dricka helt men han fortsatte. Men jag kan se idag att det var min räddning att 
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jag blev gravid för annars hade det nog blivit ännu värre i slutet. Men han har ju alltid 

misshandlat mig, eller det blev ju mer och mer med åren men han kunde ju misshandla mig 

när han var nykter också, men det var lättare att gömma mitt missbruk genom misshandeln” 

(Resp. 6). 

Flera av kvinnorna förklarade att de befann sig i ett underläge gentemot mannen under 

missbruket. Men det pågick även ett ständigt spel mellan båda könen för att kunna 

upprätthålla sitt missbruk. Allt kretsade hela tiden kring drogen. Det rådde ett hårt klimat i 

missbrukets värld där slagsmål och hårda ord var vanligt förekommande. Detta krävde att 

kvinnorna hade ”skinn på näsan” för att klara sig. Kvinnorna berättar om att de levde ihop 

med en man som också missbrukade och att det inte fungerade att leva så: 

 Så här svarade en av kvinnorna på frågan om hon någon gång blivit utsatt för våld eller 

verbal förnedring under missbruket. 

”Ja, det fick man många gånger, av män mest, och verbalt det har man väl både kastat skit 

och fått ta emot, man använder mycket hårda ord där ut. För att kunna överleva där ute så 

måste man använda sig av det så att man inte blir uppäten. Annars fungerar det inte, då har 

man inget att göra där ute. Är man kvinna så blir det ännu mer, man måste ha en attityd för 

att kunna fungera där ute.(…) Man har fått mycket stryk av männen också. Det går inte med 

två missbrukspersoner i ett förhållande. Det blir problem då. Det är drogerna som 

styr”(Resp. 2). 

Att en svår barndom och ett framtida missbruk hör ihop är något som vi ansett intressant men 

dock har inte denna undersöknings omfattning haft tid och utrymme för att fördjupa oss 

vidare i den frågan. Dock var det något som flera av kvinnorna berättade om, men de 

påpekade också att de inte trodde det var en avgörande orsak till att de själva hamnat i 

missbruk utan att det är många andra faktorer som bidrar till det. Exempelvis var man bor, 

vilken umgängeskrets man får och så vidare. Flera berättade också att de haft en problematisk 

barndom där våld var vanligt, de resonerade kring om detta möjligtvis också kunde vara en 

bidragande faktor till deras missbruk. En av kvinnorna berättade följande: 

”Jag är uppvuxen i en missbrukarfamilj, med en styvpappa som var råalkis. Han 

misshandlade familjen kontinuerligt och hela tiden, och i nästa värld som jag hamnade i så 
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var det också misshandel och verbal förnedring. Det förekom hela tiden. Det var båda och 

hela tiden. Så visst fanns det i missbruksvärlden”(Resp. 3). 

Kvinnorna berättade om att våld var vanligt under tiden de missbrukade. Men verbal 

förnedring var också något som förekom, det rådde en allmänt hård jargong mellan de som 

missbrukade. Det var vanligt att det mellan kvinnorna sades fula slagord och uppstod mindre 

slagsmål. Mycket berodde på att det uppstod en sorts konkurrens mellan kvinnorna, vilka som 

ansågs ”bättre” av männen.  

”Det är även av kvinnor, det ökar ju mycket. Kvinnor är ju den värsta fienden man har där 

ute, det blir ju konkurrenter. Så är det ju”(Resp. 1). 

6.2 Sexuellt utnyttjande 

Precis som våld var sexuellt utnyttjande också vanligt förekommande inom missbruket enligt 

kvinnorna. Flera av kvinnorna förklarade att det var så det fungerade, det pågick som ett 

ständigt maktspel där man utförde det som krävdes för att få tillgång till drogerna. Det 

handlade om ett utbyte av tjänster som oftast var drogrelaterade men kunde även innebära 

husrum för natten om det var så att man var bostadslös.  

”Samtidigt som du inte vill beakta dig själv som så beter man sig som en hora också. Man 

blir ihop med en kille bara för att han har knark. Man tror ju att det är en relation, i 

jargongen och spelet så intalar man sig ju att vi är kära på riktigt och vi har ett seriöst 

förhållande”(Resp. 1). 

Kvinnorna förklarade att det sexuella utnyttjandet oftast skedde på männens villkor, att det 

var dem som hade makten. Dock var kvinnorna medvetna om vad de gick med på då ofta 

avsikten var att få tag på drogerna. De valde de män som de visste hade ”mest knark”. Allt 

kretsade hela tiden kring drogen och kvinnorna förklarade att de då inte ville inse att de 

många gånger gick med på saker de egentligen inte ville. Drogerna gjorde dem avtrubbade.  

”Vi såg det som att ge och ta men det handlar ju inte om det. Utan det är ju den som sitter 

med påsen som bestämmer, vad denne vill ha och då får denne det. Det är ju alltid övergrepp 

man gör mot sig själv för det handlar ju aldrig om känsla man gör det för (…)Det kan ju 

komma efteråt, hur kunde jag vara med honom och med honom under denna period. Men går 

man då längre tillbaka och ser så hade ju han något som jag ville ha och jag har något som 
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han ville ha och då är det väl inte så konstigt, men det vill man ju inte tänka på när man 

befinner sig i missbruket”(Resp. 2).  

Kvinnorna var eniga om att det sexuella spelet är vanligt inom missbrukets värld. 

”Kvinnor utnyttjar sin kvinnlighet och män utnyttjar föraktet liksom och vise versa, beroende 

på vem som sitter på påsen, eller om du har knark eller ska ha knark. Så är det speciellt för 

min drog amfetamin, det är ju en stimulerande drog(…)Sen tror ju jag att tjejer som inte har 

påsen blir mycket mer utnyttjande, de får använda kroppen som betalning även om man gör 

det frivilligt eller inte” (Resp. 3). 

Även om det främst sker på männens villkor så utnyttjar kvinnorna sin kvinnlighet för att 

komma åt drogen eller som flera av kvinnorna förklarade det; ”den som har påsen”. Det är 

drogen som är det väsentliga och många beskrev att det ofta gick med på sexuella aktiviteter 

som det egentligen inte ville ställa upp på. 

6.3 Dolt/öppet missbruk 

Detta tema kommer handla om kvinnorna haft ett dolt eller ett öppet missbruk. Det dolda 

missbruket innebär att kvinnan utåt sett levt i normala familjeförhållanden, haft ett arbete och 

inom lykta dörrar missbrukat droger och/eller alkohol. Det öppna missbruket är det som syns 

utåt, de missbrukare som vistas på stan, ofta tillsammans med andra missbrukare. Ofta är de 

bostadslösa i perioder och sover hos andra missbrukare. Huruvida kvinnorna hade ett öppet 

eller dolt missbruk så tedde sig arbetssituationen på olika sätt. Några av dem klarade av att ha 

ett arbete under tiden de missbrukade, då de endast missbrukade hemma och anpassade sitt 

missbruk efter sitt arbete. Många av kvinnorna som levde i ett öppet missbruk hade aldrig haft 

ett riktigt arbete utan inledde missbruket vid ung ålder och sedan inte hade möjlighet att utföra 

eller behålla ett arbete. Kvinnorna förklarar att missbruket för med sig mycket skuld och 

skam. Det blir mer påtagligt i det dolda missbruket där de ofta lever ett dubbelliv och ständigt 

oroar sig för att bli upptäckta. En av kvinnorna som haft ett dolt alkoholmissbruk sade 

följande: 

”Inte ens min dåvarande man visste att jag var alkoholist utan han trodde att jag bara var 

deprimerad”(Resp. 7). 



   26 

 

Samma kvinna menade att kvinnor är mer skuldbelagda som missbrukare än män. Detta säger 

hon beror på att en kvinna har andra krav på sig från samhället: vara en bra och duktig fru, 

mamma, väninna och karriärlysten.  

”Jag gick ju på schema hela mitt arbetsliv, och detta gjorde ju att jag kunde planera mitt 

drickande och så. Men jag har ju alltid arbetat och tyckt att det har varit roligt att gå till 

jobbet och skött det och allt för att det skulle se bra ut. Men sen på slutet av mitt missbruk så 

var jag ju sjukskriven för depression och åt antidepressiva tabletter för att mildra ångesten 

men att den kom från alkoholen det berättade jag aldrig för någon (…)Sen en dag så ringde 

jag ju till chefen och sa som det var, och berättade allt och bad om hjälp och det var då jag 

fick hjälpen också, hon trodde inte riktigt på mig först för hon hade aldrig kunnat föreställa 

sig det om mig sa hon efteråt”(Resp. 7). 

Flera av kvinnorna blev under sitt missbruk misshandlade av sina män, som i det flesta fall 

också missbrukade alkohol eller droger. Ofta var det misshandelns fysiska konsekvenser som 

var svårare att dölja än själva missbruket. En av kvinnorna levde ihop med en man som var 

missbrukare och som även misshandlade henne. Så här sade hon: 

”Jag levde i ett väldigt destruktivt förhållande i alla dessa år. Och det var genom det som jag 

utvecklade missbruket, det var misshandeln som syntes utåt och inte mitt missbruk. Det var 

även hans missbruk som syntes utåt för han var också missbrukare”(Resp. 6). 

Kvinnorna som under tiden de missbrukade hade ett arbete, levde i ett så kallat dolt missbruk. 

De skulle utföra ett bra arbete samtidigt som de kämpade för att upprätthålla sitt missbruk 

som inte fick upptäckas. I vissa fall var det oundvikligt att arbetsgivaren, på grund av 

kvinnans frånvaro från arbetet, förstod vad som pågick men flera av kvinnorna berättade att 

de fått stöd och hjälp av arbetsgivare och arbetskamrater som stöttat i vägen till behandling.  

”Jag var ju väldigt skamfylld och hade sådana skuldkänslor och till saken hör att min 

arbetsgivare som hade börjat uppmärksammat att jag hade mycket korttidsfrånvaro och då 

hade jag jobbat där i många år och när jag började där så var jag aldrig sjuk, jag var alltid 

på jobbet, men helt plötsligt så började jag ha korttidsfrånvaro ganska mycket (…)På grund 

utav det så kunde dem börja förstå och i samma veva så hade dem internt börjat jobba med 

missbruksproblematik. Så dem kunde se de här signalerna och där blev jag ju då under 

uppsikt och dem kunde se hur jag reagerade på olika saker” (Resp. 6). 
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Den skuld och skam som kvinnorna berättar om, och samtidigt bli misshandlad ledde till en 

försämrad självbild och identitet. Kommande stycke tar upp hur dessa kvinnor upplevde detta 

under missbrukets period. 

 6.4 Identitetsbild 

”Identitet, ska jag vara ärlig så har jag nog aldrig haft någon i missbruket. Jag har ju alltid 

levt genom andra människor i relationer eller levt genom missbruket”(Resp.4). 

Många av de kvinnor vi intervjuade menade att de under missbruket förlorade sin identitet. 

Detta innebar att de inte längre visste vem de egentligen var under missbrukets fasad. De 

identifierade sig med missbruket, och inte först när de tagit sig ur missbruket och fått distans 

till vad de varit med om, hade de möjlighet att hitta sig själva igen. Identitets- och självbilden 

blev under missbruket försvagad då kvinnorna kom längre ifrån vem de egentligen var. 

Missbruket tog över den ursprungliga identiteten och kvinnan ansåg sig inte vara värd någon 

annat än att vara en missbrukare.  

”Man har ingen identitetsbild just då. Den är ju helt skev och det beror hela tiden på hur det 

ser ut runt omkring dig. Vilka människor som kliver in och hur man spelar ett spel, och 

kommer den in då tar jag på mig en annan mask helt enkelt. Det är ett himla spel det där, 

man blir som en kameleont helt enkelt till slut (…) Men egentligen är man den där lilla tjejen 

där inne som är rädd och inte vet vad hon ska göra och inte har en susning om någonting” 

(Resp. 2). 

Kvinnornas tankar och upplevelser kring identiteten liknade alla varandra. De hade alla en 

uppfattning om att de under missbruket inte direkt hade någon identitet. Först nu när det tagit 

sig ur missbruket har de möjlighet att börja bygga upp en identitet och självkänsla igen. 

”Det är ju först nu som jag har möjlighet att ta reda på vem jag är och hur jag ska bygga upp 

mig och min identitet. Bygga upp identiteten och självkänslan, den är ju i botten. Man måste 

ta bort de där maskerna och börja vara den jag är, och jag är ju den jag är och ingen annan 

även om jag har försökt vara det” (Resp. 2). 

En av kvinnorna förklarade att hon under sitt missbruk hade en uppfattning om att hon var en 

bra människa som behandlade sina medmänniskor på ett bra sätt. Hon förklarade att hon alltid 
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brytt sig om andra människor och behandlade andra på ett bra sätt. Men i efterhand så inser 

hon att drogerna gjorde att hon i själva verket inte alls var så god som hon trott: 

”Jag tycker ju att jag varit snäll mot andra människor och världens bästa människa men 

egentligen har jag fått veta nu i efterhand att jag var riktigt elak och ’bitchig’. Det har jag ju 

fått veta nu att det är väsentlig skillnad på hur man vill vara och hur man är”(Resp. 5). 

Som vi tidigare nämnt så menar kvinnorna att ett missbruk innebär en negativ självbild. Skuld 

och skam var vanligt förekommande känslor. De såg sig själva som värdelösa och så här 

berättar en av kvinnorna angående detta: 

”När jag kollade mig i spegeln så såg jag inte det som var utåt utan det som var innanför. Jag 

såg något hemskt, fult, äckligt och skamfyllt. Det var inte alls roligt” (Resp. 6). 

Kvinnorna upplevde sig inte värda någonting under missbrukets period och har fått arbeta hårt 

för att bygga upp sin identitet och förmågan att tycka om sig själva igen.  

6.5 Barn 

Sista temat vi valt att beröra utifrån de intervjumaterial vi samlat in är kvinnornas relation och 

tankar kring deras barn. Alla åtta kvinnor vi intervjuade har minst ett barn, dock hade inte alla 

en bra relation till sina barn vid intervjutillfället. Flera av kvinnorna hade i vårdnadstvister 

förlorat då deras barn blivit omhändertagna av sociala myndigheter. De som väl hade 

vårdnaden om sina barn under missbrukets period förklarade att det var svårt att ekonomiskt 

försörja sig själv och barnet, och många levde på ekonomiskt bistånd. 

”Det var ju så att jag hade barnen men jag var för frånvarande för att vara mamma. Men jag 

försökte, men det var nätt och jämnt. Jag hade barnen ovanför ytan någonstans. Så den här 

relationen fanns där men den var ju inte fulländad. Jag kunde ju inte stimulera vissa bitar 

som barn behöver. Så jag släckte ju ner dem istället, jag var ju tvungen att göra så för att jag 

skulle orka ha dem hemma” (Resp. 1). 

Flera av kvinnorna berättar att deras barn blivit omhändertagna enligt LVU (Lagen om vård 

av unga) under missbruket. En av kvinnorna som upplevt detta sade följande om den 

dåvarande relationen till sin son: 
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”Den var ju inte bra, han blev omhändertagen enligt LVU när han var tio år och han vill 

fortfarande inte se mig och han är idag 18 år. Så det är inte så bra” (Resp. 5). 

Att barnen påverkades negativt under missbrukets period var svårt att undvika.  Flera av 

kvinnorna tyckte vid intervjuerna vara medvetna om att de under missbrukets period skadat 

sina barn, dock förklarade de att uppfattningen gällande detta skilde sig åt under missbruket 

och nu efteråt. 

”Vi har en nära relation till varandra. Men lika mycket som vi har älskat varandra har vi nog 

gjort varandra illa. Så är det ju. Men medan jag var aktiv i mitt missbruk så såg jag ju det 

inte på samma sätt som jag gör idag, det är ju klart för då vill man ju inte se ens brister. 

Självklart har jag ju skadat henne så fruktansvärt under mitt missbruk” (Resp.3). 

Flera av kvinnorna berättade att de under den period de missbrukade fick ekonomiskt stöd i 

form av socialbidrag. De kunde vara hjälp med att betala hyra, räkningar men också underhåll 

av sina barn. 

”När jag blev mamma så kunde jag köpa knark för sista pengarna, det var viktigare för mig 

att jag fick i min mina droger så jag kunde fungera, och det var det ju på ett sätt. Det var 

därför man tog lån för att kunna fylla på med droger även om månaden inte var slut så kunde 

pengarna vara det (…)På det viset så har jag blivit skyldig massa människor pengar, och med 

tanke på när man har socialbidrag så är det ju inte fett, det är det ju inte”(Resp.1). 

Den ekonomiska biten var problematisk eftersom pengarna skulle räcka till både droger och 

till barnen. Kvinnorna förklarade att de lät barnen gå före dem själva när det gällde mat och 

liknande. Barnen och drogerna var det som pengarna först och främst lades på. 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Att vara missbrukande kvinna innebär utsatthet inom flera olika områden. Våld och hårda ord 

är vardagsmat i den världen och det krävs att man är tuff för att klara sig. Kvinnorna är ofta 

mer utsatta än män, då männen utnyttjar sin position men i grunden så är det alltid drogen 

som är det mest väsentliga. Det är den ”med påsen” som alla inom missbruket vill komma åt 

och utnyttja. Sexuellt utnyttjande ingår också som en vanlig företeelse i detta då det ofta 

används för att få tillgång till drogen. Det är dock inte alltid på männens villkor detta sker då 
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även kvinnorna har en bakomliggande plan för att genom dessa handlingar få tillgång till det 

preparat hon missbrukar.  

Identitetsbilden hos dessa kvinnor är ofta väldigt skev. De identifierar sig själva med sitt 

missbruk och förlorar den de var innan de började missbruka. Kvinnorna har inte chans att 

bygga upp sin självbild förrän de fått distans till sitt missbruk. Att missbruka är något som 

medför starka känslor av skam och skuld. Att inte känna att man duger till något annat än att 

missbruka, att man är äcklig och värdelös är vanliga känslor hos dessa kvinnor. Dessa känslor 

kan i flera fall leda till att kvinnorna döljer sitt missbruk för sin omgivning. I vissa fall även 

för sin familj. Kraven på kvinnan gör att hon missbrukar i smyg. Dock leder detta ständiga 

döljandet till ytterligare ångest och skam. Andra lever i ett öppet missbruk av olika 

anledningar. Vissa har helt enkelt ingen bostad då de inte har möjlighet att betala hyra. Det är 

då vanligt att dessa kvinnor drar sig mer och mer till andra missbrukare som blir som en 

familj. Att vistas öppet tillsammans är något som då blir vanligt och det är något som blir 

”normalt” och inte speciellt konstigt för dessa kvinnor. De lever i en helt annan värld där 

missbruket står som högsta prioritet.  

Att vara kvinnlig missbrukare och mamma är en minst sagt problematisk kombination. Ofta 

har kvinnorna inte möjlighet att försörja eller ta hand om sina barn. Följden blir då i många 

fall att barnen blir omhändertagna enligt LVU. Kvinnorna får ofta tvista med domstolen och 

socialförvaltningen för att få rätten att ta hand om sina barn. Detta leder till att kvinnorna 

upplevde sig som dåliga mödrar och fick plågas av känslorna av att deras barn är det allra 

viktigaste, samtidigt som de var tvungna att upprätthålla sitt missbruk för att fungera. I 

slutändan tycktes det tragiskt nog vara drogen som styrde eftersom flera fick sina barn 

omhändertagna.  

I inledningen av denna undersökning hade vi för avsikt att ta reda på de före detta 

missbrukande kvinnornas upplevelser av sin livssituation. Vi hade då ingen kunskap om hur 

påtaglig den utsatthet som dessa kvinnor dagligen lever med faktiskt var. Genom intervjuerna 

har vi förstått att utsattheten är oundviklig och att det förekommer ofta i dessa kvinnors liv. 

Efter de tre första intervjuerna blev detta grundsyfte förstärkt och i vidare del av intervjuerna 

var sambandet klart och tydligt. Vi har därför valt att ha just utsatthet som kärnkategori i vår 

undersökning då det genomsyrar alla delar av en missbrukande kvinnas liv. Utsatthet 

genomtränger även alla de valda kategorier vi tidigare beskrivit. Flera av kvinnorna berättade 



   31 

 

att det finns andra krav på en kvinna som hon bör leva upp till. Förväntningar och krav på 

kvinnan är något som kan relateras till denna utsatthet. Genusperspektiv och maktskillnader 

innefattar teorier som beskriver dessa fenomen. Självbilden dessa kvinnor har, som 

missbrukare och avvikare, är också något vi valt att relatera och sammankoppla med denna 

utsatthet i missbruket. Dessa teorier följer i kommande diskussionsstycke. 

7. Diskussion   

Syftet med denna undersökning är att ta reda på före detta missbrukande kvinnors upplevelser 

av sin livssituation under misbruket. Missbruk är något som förekommer på många olika sätt 

och vis men det är något som vi ansåg vara nedtystat. Framför allt kvinnors missbruk. Vi 

ansåg det då vara extra viktigt att ta reda på hur dessa kvinnor upplevde sin situation och hur 

de levde under missbruket. Vi grundade vårt syfte på frågeställningar som: Upplever 

kvinnorna någon utsatthet psykiskt och fysiskt?  Hade kvinnorna möjlighet att leva upp till 

den samhälleliga kvinnonormen och dess förväntningar på hur en kvinna ska vara? Hur 

upplever kvinnorna maktpositionen mellan män och kvinnor i missbruket, upplevde de någon 

underlägsenhet gentemot männen relaterat till missbruket?  

Vi har genom undersökningens gång kommit fram till att vi vill utse utsatthet till vår 

kärnkategori då vi anser detta genomsyra alla de delar och kategorier vi undersökt. Eftersom 

vi även ville se hur de upplevde kraven på sig som kvinna, samt om de upplevde någon 

skillnad mellan män och kvinnor ur ett maktperspektiv, så finns det fler begrepp att 

sammankoppla med utsatthet. Vi har valt att utgå ifrån tre olika teoretiska begrepp som är 

genus, maktskillnader och avvikande beteende. Nedan kommer vi att förklara vad dessa 

teorier innebär för att senare sammankoppla dessa med vårt resultat samt med tidigare 

forskning. Diskussionsdelen kommer även att bestå av en reflektion och slutsats.  

7.1 Genus 

Den sociologiska professorn R. W Connell gör i sin bok ”Om genus” en definition av 

begreppet genus. Det är ursprungligen en grammatisk term hämtat från en indoeuropeisk 

ordstam där det betyder ”att producera”. Inom samhällsvetenskap översätts ordet som ” socialt 

kön” eller ”könsroll”.
53

 Genus bygger i grunden på sociala relationer där fokus läggs på 

                                                 

53 Hirdman Y. Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, årgång 9. 1988: sida 50. 
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relationerna istället för på skillnaderna, menar Connell. Genus är en social struktur som 

skapas av sociala strukturer och inte tvärtom. Vanligtvis används genusbegreppet idag för att 

undersöka dikotomin mellan män och kvinnor, det vill säga deras olikheter. Denna olikhet 

bottnar i en biologisk fördelning där män och kvinnor ses om hona eller hane. Rent biologiskt 

och sexuellt skiljer de sig från varandra. Dock är Connell kritisk mot detta sätt att se på könen, 

han menar att istället för rikta fokus på olikheter bör det läggas på relationer och samspel 

mellan könen.
54

 Han förklarar att samhället riktar sig till och spelar på könens rent kroppsliga 

reproduktiva skillnader. Ett exempel är försäljning av mammakläder, där företagen tjänar 

pengar på det faktum att kvinnor blir gravida. 

 Genus handlar om kroppsliga processer och strukturer i människans fortplantning. Dessa 

strukturer är inte någon naturlig mekanism som leder till sociala effekter utan det utgör 

snarare en fysisk plats där någonting socialt utspelas. Här skapas bland annat de kulturella 

kategorierna man och kvinna. Genus är den arena där våra kroppar används i sociala processer 

som i sin tur skapar de omständigheter som kroppen ska existera och utvecklas i. I denna 

arena är det vårt sociala beteende som påverkar de reproduktiva skillnaderna och detta kallar 

Connell för ”den reproduktiva arenan”.
55

 Han menar alltså att genus är mer socialt betingat än 

biologiskt. Det är vi människor som rent socialt, kontinuerligt återskapar och utvecklar 

genusordningen i takt med att nya sociala situationer uppstår och den är högst föränderlig.
56

 

Det som upprätthåller, påverkar och reproducerar genusordningen är dels de yttre faktorerna 

såsom teknikens utveckling, kapitalismen, masskommunikation och modernisering. Men det 

finns också en mer intern nivå av genusrelationerna där förändringar kan uppstå som handlar 

om diskurser om vår genusidentitet. Diskurser är ständigt påverkbara och föränderliga, 

därmed inte stabila.
57

 Connell menar att genusordningen bör förbli som den är och utvecklas i 

sin egen takt. Han anser att ordningen skadas mest genom de ojämlika system där kvinnor blir 

nedvärderade och förtryckta. Detta upplevs främst som ett problem av feminister, som anser 

att genussystemet i grunden handlar om ojämlikhet. Connell menar att de genom detta 

                                                 

54 Connell R.W. 2002. Om genus. Sida 19-21. 
55 Connell R.W. 2002. Om genus. Sida 69. 
56 Connell R.W. 2002. Om genus. Sida 68-72. 
57 Connell R.W. 2002. Om genus. Sida 96. 
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tankesätt hänvisar till att de vill avskaffa genus helt och hållet, för att ha möjlighet till social 

rättvisa och jämlikhet.
58

 

7.1.1 Könsroller och genussystem 

En allmän uppfattning om genus grundar sig på att det finns olika normer för hur en kvinna 

och en man är och bör vara. Till exempel förväntas kvinnor vara mer känslomässiga, 

pratsamma, omhändertagande och lojala än män, som i sin tur förväntas vara aggressiva, 

tystlåtna och rationella.
59

 Connell menar att endast lägga fokus på dessa rent fysiska och 

kroppsliga skillnader bidrar till en uppfattning om ett större gap mellan könen. Kroppar är 

socialt konstruerade och är objekt för sociala övningar och agenter för sociala situationer. De 

blir genom allt människor gör i sina dagliga liv, förbundna med varandra. Det bildas ett stort 

kretslopp utav de sociala situationer som bildar strukturer och som i sin tur skapar 

förutsättningar för att nya sociala situationer ska kunna uppstå som påverkar kroppen. 

Kropparna dras in en historisk process som i sin tur formar samhället.
60

 Connell kallar den 

processen av sociala strukturer där våra kroppar fungerar som både agenter och objekt, för 

”socialt förkroppsligande”. Med detta menar han att trots att våra kroppar påverkas av yttre 

processer så upphör de inte att vara kroppar utan rent materiella och biologiska faktorer såsom 

amning, barnafödande och njutning är ständigt befintliga. Våra kroppar förblir kroppar oavsett 

vad som sker runt omkring oss. Dock är de kroppsliga aktiviteterna som exempelvis växa, 

anstränga sig i idrott eller arbete också en del av den sociala processen.
61

 Det finns hela tiden 

en växelverkan mellan det biologiska och sociala. Det sociala förkroppsligandet kan handla 

om en grupp eller en hel institutions beteende men även en enskild individs. 

Förkroppsligandet kan göra sig påmind i form av yttre genusmarkeringar såsom olika 

klädstilar för att visa att personen tillhör en viss grupp och lever på ett visst sätt.
62

 

Författaren Simone de Beauvoir menar att kvinnors underordning av männen ses som 

biologiskt naturlig mer än att det skulle vara skapat av samhället och därmed också omöjlig 

att upplösa. Mannen har genom olika förutsättningar försatt kvinnan i en underordnad och en 
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”andra” position, därav titeln på hennes bok ”Det andra könet”. Mannen har setts som subjekt 

och kvinnan som objekt där mannens synpunkter och tankar är normen. Detta har vidare fört 

med sig denna genusordning i traditioner och vanor i samhället, där lagar och förordningar 

också grundar sig på denna ordning.
63

 Även de rådande normer och förväntningar på hur en 

kvinna bör vara begränsar hennes förmåga.
64

 Hon menar vidare att eftersom kvinnan inte har 

motarbetat denna situation utan accepterat den så har det varit praktiskt möjligt, men att 

kvinnan i och med kvinnors deltagande i produktion och industrialisering har alla 

förutsättningar att bryta detta. Kvinnans uppgifter i livet som att stå för fortplantning och 

upprätthållande har medfört att hon tillsatts i ett specifikt fack och inte fått vara en egen 

individ. Hon har alltså inte själv försatt sig i den underordnade situationen där hon ses som 

subjekt eller objektet, i samma utmärkelse som mannen gjort i förhållande till kvinnan.
65

  

Hirdman resonerar vidare kring uppfattningar om genussystemet och hon menar att det 

bygger på två grundläggande teorier. Det första är dikotomin, alltså skillnaden mellan män 

och kvinnor som Connell också nämner. Det andra är hierarkin där mannen är den rådande 

normen och är överordnad kvinnan. Hon menar dock att ju mer vi fokuserar på 

differentieringen mellan könen så ökar problematiken när det gäller segregeringen, alltså 

gruppering och uppdelning mellan könen i samhället, och hur den uttrycker sig, där den 

manliga normen legitimeras istället för att avta.
66

 Hirdman har också myntat begreppet 

”kontrakt” som beskrivs i hennes kända verk ”Kontrakt i kris” (1992). Med kontrakt menar 

hon en sorts överenskommelse mellan könen gällande föreställningar och rådande normer om 

hur en man och en kvinna ska vara. Krisen eller konflikten i detta kontrakt har uppkommit på 

grund av att kvinnorna integrerats in i det sociala systemet, och därmed är inte längre den 

tidigare rådande genusordningen, där mannen är normen, självklar. Kvinnors framgångar 

inom karriär och deltagande i industrialiseringen gör att hon inte längre behöver mannen, 

vilket i sin tur bidrar till att kontraktet försvagas och krisen förstärkts.
67

  

 

                                                 

63 Beuvoir, Simone de. 1986. Det andra könet. Sida 15. 
64 Beuvoir, Simone de. 1986. Det andra könet. Sida 17. 
65 Beuvoir, Simone de. 1986 Det andra könet. Sida 16-17. 
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67 Hirdman Yvonne., Åström G. 1992. Kontrakt i kris. Sida 9-11. 
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7.2 Maktskillnad 

Ordet makt innebär ”position och resurser att styra människor” eller ”organisation som utövar 

kontroll och styrning”.
68

 Dock är också makt en dimension av genusbegreppet. Det har varit 

ett centralt begrepp i kvinnorörelsens uppfattning om patriarkatet, där de har synen på mannen 

som det härskande könet. Kvinnorörelsen ansåg att den patriarkaliska makten utövades på ett 

formellt sätt av staten och inte endast handlade om männens makt över kvinnan. Exempelvis 

så blir en målsägande kvinna gällande en våldtäkt granskad i frågor om sexuella erfarenheter 

och civilstånd. Detta inpräglade regelrättsystem är dock svårt att eliminera.
69

 Connell 

beskriver makt som något viktigt oavsett i vilken form den utövas. Han skriver om olika typer 

av makt. Makten som utövas via institutioner, den maktform som nämns ovan där kvinnan 

behandlas annorlunda, den samhälleliga och statliga makten som är en viktig del av 

genusstrukturen. Men makten ter sig också på en mer intim och otydlig nivå i samhället. Det 

är den diskursiva makten om exempelvis kvinnors naturliga intresse för skönhet och som 

därmed förväntas konsumera dessa produkter. I många fall leder dessa krav till en förvriden 

självbild med konsekvenser i form av exempelvis ätstörningar. Dock är det ingenting konkret 

som tvingar kvinnorna att göra detta utan det är en tyst, diskursiv makt som samhället och 

media skapat som utövas. Connell menar att dessa två olika typer av makt inte utesluter 

varandra utan de är nödvändiga för att få förståelse för genusrelationer i samhället.
70

  

Hirdman diskuterar i sin bok ”Genus, om det stabilas föränderliga former” från 2001, kring 

den kvinnliga underordningen samt makt i form av maktskillnad mellan män och kvinnor. 

Hon skriver att det är inpräglat i våra gener att männen är överordnade kvinnan, det är så det 

är och så det bör vara. Hirdman menar, för att komma ifrån denna gällande maktskillnad så 

krävs det att man bortser från dessa begrepp som ”är” och ”bör”. Vi ska inte bara acceptera 

hur det alltid varit utan förändra denna rådande situation mellan man och kvinna. Den 

effektivaste metoden för att nå detta är att definiera genus och hur detta skapas vilket hon 

vidare gör i sin bok.
71

 Hon diskuterar också kring könsroller och hur könen uppfattas. Mannen 

har sedan urminnes tider setts som en norm, en människa och individ medan kvinnan 

betraktas endast utefter sitt kön. Mannen gör, kvinnan görs. Hirdman förklarar hur den 
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naturliga ordningen sett ut mellan man och kvinna. Naturlig följd av detta rådande system 

bidrar till att maktfördelningen blir skev, då mannen anses besitta betydligt mer makt än 

kvinnan. Hon har ansetts vara den barnafödande, som är den svagare av könen. Mannen ska ta 

hand om kvinnan, vars förmågor är viktigare än vad hon är som individ, då främst förmågan 

att föda barn och sköta hemmet vilket försätter kvinnan i en lägre maktposition.
72

 Det räcker 

med det faktum att vi inte vill ha det på detta sätt för att göra en förändring menar Hirdman, 

det som anses vara naturligt bör nödvändigtvis inte vara det rätta.
73

 Normen kring ordningen 

mellan könen menar att det är mannens uppgift är att ta hand om och försörja kvinnan. 

Kvinnan själv är för svag för att kunna ta hand om sig själv. Men för att kvinnan ska leva upp 

till den ”naturliga ordningen” om hur genusordningen ska se ut, så bör hon föda barn och 

sköta hemmet, det är vad hon duger till.
74

 Hirdman menar att den ”naturliga ordningen” är en 

tydlig segregering mellan könen där mannen står med mest makt. Hon förstår dock inte varför 

så mycket energi går åt till att skilja könen åt, utan hon menar att hela genusordningens grund 

och teori i själva verket skapar förbindelser mellan könen.
75

   

Connell skriver om att maktrelationen mellan män och kvinnor förändrats mycket under 

senare tid. Det faktum att kvinnor globalt är likaberättigande som männen då de har tagit 

kontroll över såväl de intima relationerna som rör familj och sexualitet, men också kontrollen 

över det rent industriella i olika institutioner genom att kvinnorna fått ett allmänt större 

inflytande i den sfären. Connell menar att det finns en motsättning och kristendens mellan 

denna ökade jämlikhet mellan kvinnor och män, och det faktum att kvinnor är underordnade i 

vissa hem och på vissa arbetsplatser. Kristendensen har förstärkts de två senaste 

århundradena, i och med att den demokratiska staten utvecklats. Kvinnor är den grupp i den 

mansdominerade patriarkaliska maktstrukturen som är underordnade, därför är de också den 

grupp som vill ha en förändring. Ett resultat av arbete för att förändra och förminska förtryck 

mot kvinnor är bland annat kampen mot kvinnomisshandel. Här har det haft den patriarkaliska 

staten som grund för att få igenom dessa rättigheter.
76

 Men det finns fortfarande många sfärer 

där ojämlikhet råder. Ett exempel på detta är inom arbetet då kvinnor ofta är underbetalda 

                                                 

72 Hirdman Y, 2001. Genus- om det stabilas föränderliga former. Sida 80-82. 
73 Hirdman Y, 2001. Genus- om det stabilas föränderliga former. Sida 83. 
74 Hirdman Y, 2001. Genus- om det stabilas föränderliga former. Sida 80-82. 
75 Hirdman Y, 2001. Genus- om det stabilas föränderliga former. Sida 93. 
76 Connell R.W. 2002. Om genus. Sida 97-98. 



   37 

 

trots att de utför samma arbetsuppgifter som männen. Denna ojämna, genuspräglade 

fördelning medför skillnader när det gäller såväl inkomst men också den allmänna 

möjligheten till karriär som domineras av männen. Dock menar Connell att det är upp till 

kvinnorna att förändra denna sviktande maktstruktur mellan kvinnor och män genom att delta 

och ha större inflytande i fackföreningar.
77

 

7.3 Avvikande beteende 

Att vara missbrukare kan innebära känslor av utanförskap och avvikelse från övriga 

”normala” samhället. Någon som fördjupar sig på ämnet avvikandets sociologi är den 

amerikanske sociologen Howard S. Becker. Han förklarar i sin bok ”Utanför- avvikandets 

sociologi” att olika grupper i samhället uppkommer med olika regler och normer om hur man 

ska bete sig och leva för att passa in. Den som bryter mot detta upprätthållande av regler ses 

som avvikare. Det är alltså först när denne person blir betraktad och dömd av andra som 

personen i fråga blir en avvikare. Becker förklarar även att den som ses som avvikare av 

andra, inte nödvändigtvis ser sig själv som avvikare utan istället ser den som dömer personen 

i fråga, som den utanförstående eller avvikande parten. Vilken part som har den legitima 

rätten att döma den andra är dock osagt och förblir en tolkningsfråga. Becker ger just 

missbrukare som ett exempel på den grupp som ofta kan uppleva dessa känslor av ambivalens 

inför den som har den dömande rollen gentemot deras missbruk.
78

  

I stor del av boken utgår Becker ifrån en undersökning om marijuanaanvändare. För att kunna 

analysera olika former av avvikande beteende har Becker framställt en ”sekventiell modell”. 

Modellen skiljer mellan ”lydigt”- och ”regelbrytande beteende”. Lydigt beteende följs av två 

olika utomstående uppfattningar om, huruvida beteendet är avvikande eller inte. Faller 

personens handlande under lydigt beteende, upplevs denna antingen som ”avvikare” eller inte. 

Upplevs denne som avvikare, trots att personen inte brutit mot några regler, menar modellen 

att detta är ett ”falskt anklagande”. Upplevs personen inte som avvikande är detta enligt 

Beckers modell ett ”konformt beteende”. Detta innebär att personen följer regler och också 

utifrån sett upplevs göra detta. Faller å andra sidan personen i fråga under regelbrytande 

beteende, och ses utifrån som avvikande påvisar modellen att beteendet är ”rent avvikande”. 

                                                 

77 Connell R.W. 2002. Om genus. Sida 98-99. 
78 Becker S. Howard. 2006. Utanför- avvikandets sociologi. Sida 17-18. 
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Det innebär att personen bryter mot regler och också upplevs göra detta utifrån. Upplevs 

denne inte som avvikare utifrån trots att personen handlat ”olagligt” anses beteendet vara ett 

”hemligt avvikande”. Becker påvisar alltså genom denna modell att det är helt avgörande hur 

personen upplevs utifrån sett, oavsett om personen har agerat avvikande eller inte, som det 

avgörs om denne har ett avvikande beteende eller inte.
79

  

 

 

 Lydigt beteende Regelbrytande beteende 

Upplevs som avvikande Falskt anklagande Rent avvikande 

Upplevs inte som 

avvikande 

Konformt Hemligt avvikande 

                                                                                      *En sekventiell modell över avvikande beteende.       

 

Becker förklarar också något som kan kallar för ”avvikarkarriärer”. Detta innebär den process 

som en avvikare genomgår från det att denne till en början bryter mot någon form av lag, till 

att personen söker sig till en grupp med likasinnade, en ”avvikargrupp”. En av de viktigaste 

och mest avgörande delarna i processen är att avvikaren undviker att bli upptäckt eller 

offentligt ”påkommen” som en avvikare. Blir personen upptäckt leder detta till en ”stämpling” 

eller ”etikettering” av personen som till exempel ”knarkare” eller ”psykopat”. Detta innebär 

att personen kommer att behandlas annorlunda.
80

 I sin tur kan detta ge negativa konsekvenser 

för avvikaren som får försämrad självbild och social förmåga. Personen upplever sig inte 

passa in i samhället och kan inte leva upp till de normer om hur denne ska bete sig för att 

accepteras. Det är då vanligt att denne söker sig till en avvikargrupp där personen kan känna 

tillhörighet och gemenskap med likasinnade. Det faktum att personen tar steget in i en sådan 

grupp och accepterar detta, har en stark påverkan på personens självbild. Det är först då som 

personen inser hur pass stark problematiken denne besitter faktiskt är; exempelvis problem i 

                                                 

79 Becker S. Howard. 2006. Utanför- avvikandets sociologi. Sida 31-32. 
80 Becker S. Howard. 2006. Utanför- avvikandets sociologi. Sida 39. 
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form av ett drogberoende. Avvikargruppen skapar i många fall ett självförsvar och legitimerar 

sitt beteende. Detta försvar ger upphov till att individen övertalar sig själv att det är 

acceptabelt och korrekt att fortsätta på det levnadsspår som denne påbörjat. Den avvikande 

personen lär sig också i gruppen hur denne ska genomföra sina avvikande handlingar på rätt 

sätt för att inte bli upptäckt. Detta ger tyvärr ofta den avvikande personen motivation och 

inspiration till ett fortsatt avvikande beteende.
81

 

7.4 Utsatthet relaterat till missbruk- en diskussion 

För att sammanställa de olika teorierna som nämns ovan, kan detta göras genom begreppen 

genus och avvikande beteende. Könsroll och den rådande genusordningen är båda en del av 

genus, som alla innefattas inom samma teoretiska område. Normen om vad som är kvinnligt 

påverkar de missbrukande kvinnorna eftersom de genom denna ställer olika krav på kvinnan. 

Helst ska de ha en framgångsrik karriär, vara en bra fru, vän och mamma. Ta hand om 

hemmet och sköta planering av familjens aktiviteter är också något som en kvinna förväntas 

ha kontroll över. Men en kvinna är som mannen mänsklig och kan även hon falla under ett 

missbruk av droger eller alkohol. I många fall kanske just på grund av den hårda press som 

ställs på henne. Hon behöver något som ger henne energi eller kanske rentav stänger av vissa 

känslor. Allt för att upprätthålla bilden av den starka kvinnan. En kvinna som då befinner sig i 

ett missbruk försöker fortfarande upprätthålla den bilden, då hon upplever att det inte skulle 

accepteras att hon som kvinna inte längre har samma kontroll på grund av missbruket. 

Kvinnan blir genom detta utsatt i flera bemärkelser, dels att hon som kvinna förväntas leva 

upp till en viss roll men också det faktum att hon genom sitt missbruk hamnar i en utsatt 

position. Den rådande genusordningen förstärker också denna situation då kvinnan förväntas 

vara den omhändertagande och duktiga, där hon på detta sätt hamnar på en nivå under 

mannen.  

Att vara en missbrukande kvinna försätter henne i en utsatt position som är direkt relaterad till 

missbruket. Hon ställs inför situationer och problem som en icke missbrukande kvinna inte 

tvingas bemöta. Kvinnorna som lever i ett missbruk tillhör en låg samhällsklass och blir också 

ofta utnyttjade. Risken att utsättas för våld och sexuellt utnyttjande ökar och vardagen ter sig 

på ett sätt som gör att kvinnan är i en ständigt utsatt position. Kvinnorna står utanför samhället 

                                                 

81 Becker S. Howard. 2006. Utanför- avvikandets sociologi. Sida 43-44. 
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och ses som annorlunda och avvikande. De passar inte in och genom sitt missbruk så bryter de 

mot de rådande normerna och uppfattningarna om vad kvinnlighet innebär. Utav samhället så 

ses de inte längre som kvinnor utan som missbrukare. Utsattheten gäller även bemötande av 

socialtjänst och andra myndigheter som ofta tar ifrån kvinnorna deras barn för att de måste se 

till barnets bästa. Relationerna i en missbrukande kvinnas liv blir lidande och många har inte 

någon kontakt alls med sina barn. Socialtjänsten står för det ekonomiska stöd som en 

missbrukande kvinna ofta behöver då hon inte är kapabel till att försörja sig själv, eller sina 

barn. Hon blir hela tiden utredd och sedd med misstänksamma ögon då missbruket tar all 

fokus från vem kvinnan egentligen är. Hon försätts i och med sitt missbruk automatiskt i en 

offerroll som gör henne utsatt i samhället på flera olika sätt. Både när det gäller hur hon 

upplevs av övriga samhället men även av männen som i flera fall utnyttjar kvinnans svagare 

position. Så man kan säga att det faktum att kvinnan ses som avvikare förstärker de rådande 

meningar som finns om hur en kvinna bör vara. Idéerna och normerna om hur en kvinna bör 

vara och vad kvinnlighet innebär, förstärks och ses tydligare när en kvinna som missbrukar 

helt och hållet bryter den förväntade bilden av vad kvinnlighet innebär. Kvinnans utsatta 

position och offerroll förstärker även den rådande genusordningen där mannen är överordnad 

kvinnan, då han utnyttjar det faktum att den missbrukande kvinnan befinner sig i en offerroll 

och blir ett enkelt ”byte”. Dessa yttre uppfattningar påverkar kvinnan psykiskt och hon tror till 

slut inte själv att hon är värd mer än ett liv som missbrukare. Hon anser även sig själv inte 

längre vara värd något då hon inte längre upplevs vara en ”riktig kvinna”.  

Det vi kommit fram till under vår undersökning är att utsatthet är vanligt förekommande för 

en missbrukande kvinna. Utsatthet innebär de komplexa och problematiska delarna av en 

missbrukande kvinnas liv och hur hon upplever detta. De delarna vi undersökt i detta arbete 

handlade om hur kvinnorna upplevde samhällets insatser, ekonomi, relationer, psykisk/fysisk 

hälsa/sjukdomar, våld, maktskillnad mellan män och kvinnor och sexuellt utnyttjande. Vi 

frågade även om hur kvinnorna upplevde sin identitet och självbild under missbrukets period. 

Resultatet visade att utsattheten genomsyrade alla dessa delar i mer eller mindre stor 

utsträckning och var svår att undvika med tanke på att deras missbruk styrde. Vi valde därför 

att ha utsatthet som vår kärnkategori i denna undersökning. Vi anser att denna kärnkategori 

sammanbinder de övriga kategorier som vi valt; våld, sexuellt utnyttjande, dolt/öppet 

missbruk, identitetsbild och barn. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuerna med dessa kvinnor att de upplevde en 

utsatthet under sitt missbruk. Det som är den väsentliga punkten och som går att koppla 

samman med denna utsatthet inom alla ovan nämnda delar är just missbruket. Kvinnorna har 

själva börjat missbruka droger/alkohol och med detta också försatt sig själva i denna utsatta 

situation. Så begreppet utsatthet går att diskuteras på flera olika sätt. Är kvinnorna utsatta när 

de själva försatt sig i denna situation, eller är det en tidigare utsatthet innan missbrukets 

period som lett till att de börjat missbruka? Detta kan spekuleras i och omformuleras på 

diverse vis, dock hade vi för avsikt med denna undersökning att undersöka kvinnornas 

upplevelser endast under missbrukets period. Detta för att vi ansåg det vara ett obelyst och 

tabubelagt ämne, där kvinnornas egna upplevelser inte lyfts fram.  

Berättelserna och upplevelserna som dessa kvinnor delade med oss genom intervjuerna var 

otroligt gripande och svåra att förstå. Att exempelvis ha levt med ett eget missbruk och all 

skuld och skam som detta bär med sig, samtidigt levt ihop med en missbrukande man som 

kontinuerligt misshandlat en är ett levnadssätt som är svårt att få ett tag om. Att få prata med 

dessa kvinnor var oerhört intressant, berörande och berikande. Styrkan och modet hos dessa 

kvinnor att ha tagit sig ur sitt missbruk gjorde oss högst tagna och berörda. De levde idag ett 

bra liv och var inspirerade att hjälpa andra kvinnor i samma situation som de själva en gång 

befunnit sig i. Under arbetets gång blev vi mer och mer förundrade över det faktum att fler än 

vi trott lever i ett dolt missbruk. I inledningen av undersökning hade vi en förutfattad mening 

och förförståelse om att de missbruken är den som syns offentligt. Det var också denna 

förförståelse vi utgick ifrån när vi skapade intervjumallarna. Dock var det cirka hälften av 

kvinnorna som under sitt missbruk levt öppet tillsammans med andra missbrukare, medan den 

andra hälften dagligen kämpat med att dölja sitt missbruk för omgivningen. Detta fann vi 

intressant och vi blev förvånade över våra egna förutfattade meningar gällande missbrukare.  

Utsattheten visade sig vara ett problem som genomtränger flera skikt i dessa kvinnors liv till 

en högre grad och bredd än vi någonsin kunde förutsätta i inledande fas av undersökningen. 

Dock har vi också kommit fram till att självbild och identitet är något som är en avgörande bit 

av kvinnornas liv och levnadsval. Ofta har de i barndomen blivit utsatta för våld och 

övergrepp, därmed aldrig haft möjlighet att bygga upp sin självkänsla. Det blir då som en ond 

cirkel där kvinnorna går in i ett missbruk på grund av en svag identitetsbild och självkänsla, 

där den ytterligare försämras och bryts ned. Ofta försämras de också då i form av våld och 
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förtryck. Vi är därmed också högst imponerande och fascinerande att dessa kvinnor idag är 

starka och har ett fungerande liv. De tycks nu ha möjligheten att sakta men säkert bygga upp 

den tidigare obefintliga självkärleken och självrespekten.  Vi har med detta besvarat vår 

frågeställning och vårt syfte i denna undersökning som var att ta reda på före detta 

missbrukande kvinnors upplevelser av sin livssituation, där vi kom fram till att utsattheten är 

en övergripande problematik. Att lyfta upp detta ämne till ytan för att ta reda på hur dessa 

kvinnor lever och vad de anser om deras situation ansåg vi vara viktigt. Vi ville med denna 

undersökning få fram kvinnornas egna tankar och reflektioner gällande detta. 

7.5 Resultat i förhållande till teori 

Yvonne Hirdmans teorier gällande makt, genus och genusordningen går ut på det faktum att 

mannen sedan lång tid tillbaka i historien ansetts vara mer värd än kvinnan. Hon skriver om 

hur kvinnan understödjer mannen och därmed också underhåller den rådande ordningen.
82

 

Kvinnorna i vår undersökning förklarade att de kände sig utsatta i den mening att de ofta 

upplevde att de befann sig i ett underläge gentemot männen och att de ofta var som ett sorts 

bihang att ”visa upp”. Det faktum att kvinnan stod bredvid sin man utan att protestera gjorde i 

sin tur att hon accepterade att leva på detta sätt och upprätthålla denna situation. Hirdman 

talar också om könsroller och de rådande normer om hur en kvinna och en man bör vara. Det 

läggs större fokus på hur en person bör vara i stället för på vem denne är. Kvinnan förväntas 

vara den som står för hushållet och för reproduktionen av familjen då hon är den som föder 

barn.
83

 Kraven på kvinnan att upprätthålla detta kan leda till press och ångest. Flera av de 

kvinnor vi talade med förklarade att de under sitt missbruk förväntades sköta de dagliga 

hushållssysslorna och hämta/lämna barnen på förskola/skola. Detta medförde en ständig press 

på dessa kvinnor som samtidigt fick strida mot sitt missbruk och all skuld och skam som detta 

medförde. Detta medförde att kvinnorna var mer utsatta än män i sin roll som missbrukare då 

de förväntades ha kontroll och kunna hantera flera olika situationer, för att det ansågs göra det 

en mamma ”bör göra”. Flera av kvinnorna menade att som kvinna är det mindre accepterat att 

vara missbrukare på grund av att det ställs högre krav på kvinnor än på män. De trodde även 

att det dolda missbruket kunde ha sin grund i detta.  

                                                 

82 Hirdman Yvonne., Åström G. 1992. Kontrakt i kris. Sida 8-9. 
83 Hirdman Y, 2001. Genus- om det stabilas föränderliga former. Sida 80-82. 
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Connell skriver också han om genus och förväntade könsroller hos man och kvinna. Han 

skriver att mannen exempelvis förväntas vara det mer aggressiva könet och kvinnan den mer 

omhändertagande.
84

 Vissa av kvinnorna vi talade med berättade att för att klara sig ute i den 

hårda missbrukarvärlden så blev de tvungna att ”tuffa till sig” och ”bli mer som en kille”. 

Med detta menade de att de fick använda hårda ord och ibland våld för att hävda sig. 

Utsattheten är då tydlig i och med detta eftersom de menar att för att klara sig måste de 

upprätthålla en annan genusform än den de egentligen står för. Det kvinnliga räckte inte till 

för att klara sig och underordningen är åter ett faktum.  

Både Hirdman och Connell menar att det är mycket på grund av att kvinnan upprätthåller den 

rådande genusordningen som den är möjlig, och det är därför också mycket upp till kvinnan 

att förändra den. Det kan upplevas som ett enkelt uppdrag, men att i detta fall leva med ett 

missbruk försätter kvinnorna i en mer utsatt position än som ”bara” kvinna. Det kretsar hela 

tiden kring drogen och det övriga runt omkring som har med underordning och maktskillnad 

att göra tycktes inte vara något som kvinnorna i större grad reflekterade över under sitt 

missbruk, utan det skedde först efter det kommit ur det.  

Beckers teori gällande avvikandets sociologi bygger på att en person av omgivningen ses som 

avvikande grundat på att personen utför icke regelrätta handlingar. Det kan dock vara så att 

personen som av omgivningen ses som avvikande, inte alls ser sig själv på samma sätt. I 

stället ser denne personen de som dömer honom/henne som de avvikande. Becker tar upp 

missbrukare som ett exempel på dessa avvikande personer.
85

 Missbrukare innefattas i 

kategorin avvikare och detta leder till att de befinner sig i en utsatt position. Kvinnorna vi 

intervjuade förklarade att de ofta kände sig utpekade och sedda på ett speciellt sätt på grund 

av att de var missbrukare. De yttre omständigheterna dolde vem de egentligen var, vilket 

egentligen var precis som alla andra, men de blev dömda utefter fasaden som missbrukare. 

Fördomar och förutfattade meningar gällande missbrukare ledde till att de ofta blev följda av 

vakter i butiker och hade ett ”extra öga på sig”, trots att de inte hade stulit någonting. Becker 

förklarar i sin teori om avvikarkarriärer att stämplingen som dessa personer får av 

omgivningen som i detta fall då är ”knarkare” eller ”pundare”, leder till en känsla av 

utanförskap. Att personen behandlas annorlunda kan ge upphov till försämrad självbild, som 
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85 Becker S. Howard. 2006. Utanför- avvikandets sociologi. Sida 17-18. 
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flera av de kvinnorna vi talade med berättade att de upplevt. Att vara en avvikare leder till en 

känsla av utsatthet och för att finna en trygghet och få bekräftelse söker sig ofta missbrukaren 

till likasinnade, det som Becker kallar för avvikargrupper.
86

 De kan då i detta fall vara andra 

missbrukare. Flera av kvinnorna berättade att de under missbruket endast umgicks med andra 

missbrukare och att de tog avstånd från gamla vänner och sin familj. De förklarade att de inte 

längre fick något utbyte av dem eftersom de inte accepterade deras avvikande beteende. Det 

var alltid drogen som var det mest väsentliga. Andra missbrukande hade samma behov av 

drogen och de förstod då varandra. Dessa avvikargrupper kan dock förstärka det avvikande 

beteendet, i detta fall då missbruket, då den ger en känsla av samhörighet och acceptans.
87

 

Dessa grupper får de också att känna sig mindre utsatta och mer delaktiga. Kvinnorna vi 

talade med förklarade att för att sluta med sitt missbruk var det tvungna att slå sig fria från 

den tidigare umgängeskretsen (avvikandegruppen) där missbrukade rådde, och skapa nya 

kontakter. De blev tvungna att konfrontera sitt missbruk och den utsatthet som det innebar, för 

att bli kvitt sin missbruksproblematik. 

7. 6 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

I ett tidigare avsnitt där vi nämnde och berättade om den tidigare forskningen så framkom det 

att vi använt oss av fem stycken artiklar som alla handlade om missbrukande kvinnor på olika 

sätt. I tidigare forskning kom vi fram till fyra kategorier och dessa är: våld, sexuellt 

utnyttjande, sjukdomar och barndom. Vi har även kunnat koppla ihop den tidigare 

forskningen med de intervjuer vi själva har gjort. Dessa kategorier ville vi undersöka, det 

enda vi inte hade plats för var barndom. Detta skulle ha krävt att uppsatsen hade ett större 

omfång och djup. Det finns inte mycket forskning om missbrukande kvinnor och speciellt inte 

om de är mammor.  

En del i sin undersökning som Panchanadeswararn lyfter fram är om kvinnorna i denna 

undersökning känt sig som offer eller inte, och om missbrukande kvinnor som även var 

mammor kände sig som offer.
88

 Denna studie belyser även kvinnor som har fått socialt stöd 

och hjälp eller inte, och hur denna kvinna då klarar sig i sitt missbruk och hur kvinnan 

kommer från missbruket. De kvinnor vi intervjuade har alla på något sätt fått stöd och hjälp 

                                                 

86 Becker S. Howard. 2006. Utanför- avvikandets sociologi. Sida 39. 
87 Becker S. 2006. Howard. Utanför- avvikandets sociologi. Sida 43-44. 
88 Panchanadeswaran Subadra. 2007. 
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att komma från sitt missbruk och även fått hjälp av sociala myndigheter att upprätthålla hyra, 

räkningar och annat. Detta sociala stöd framkom i Panchanadeswarans undersökning vara 

viktigt för kvinnorna, det har även vi kommit fram till i intervjuerna vi har utfört. Socialt stöd 

från statlig myndighet kan hjälpa kvinnan att bygga upp nya och bredare nätverk med andra 

personer som inte har något förflutet som missbrukare. Något som fler undersökningar och 

som även vi kommit fram till är att våld är vanligt förekommande i missbruksvärlden. 

Missbruket leder även till att kvinnorna blir isolerade i sina hem, och detta resultat har vi även 

fått från våra respondenter. Det resulterar i ett dolt missbruk, för att kvinnan vill behålla den 

ideala mammarollen som samhället har skapat. Undersökningen har valt social status som en 

viktig del att undersöka bland missbrukande kvinnor. Även vi har kommit fram till att det är 

en avgörande faktor för en kvinna var de kommer från och hur de har levt, om de blir 

missbrukare eller inte. Undersökningen har kommit fram till att bästa sättet att hjälpa dessa 

kvinnor med sitt missbruk är att från staten bygga upp fler verksamheter och även att få 

kvinnorna att känna sig trygga. Detta ansåg våra respondenter vara viktigt, då de inte tyckte 

att samhället gör tillräckligt för dem som missbrukar. De får hjälp med ekonomin och hur de 

ska sköta barnen, men blir inte erbjudna hjälp att sluta med sitt missbruk, även om det har 

varit det dessa kvinnor mest har velat.  

Vaddiparti beskriver i sin undersökning som handlar om hur barndomen påverkar kvinnorna 

till att blir missbrukande kvinnor, hur barndomen har påverkat alla kvinnor som medverkat i 

denna undersökning.
89

 Vi kan även se att det finns ett koppling mellan barndom och 

missbruk, det har flertalet av våra respondenter framfört i intervjuerna. Kvinnorna i 

Vaddipartis undersökning hade i sin barndom varit utsatta för misshandel, övergrepp och hade 

föräldrar som missbrukade. Detta bekräftade några av de kvinnor vi intervjuade, att de var 

”födda till att missbruka”. Flera av kvinnorna som vi intervjuade blev under missbrukets tid 

utsatta för sexuella övergrepp och författaren till denna undersökning har även kommit fram 

till att sexuella övergrepp i barndomen och i missbruket hänger ihop.  

El- Bassel skriver i sin undersökning att våld förekommer i relation till intima relationer och 

att det oftast är mannen som misshandlar kvinnan.
90

 Våra respondenter håller delvis med om 

detta och delvis motsäger de detta. Flera av kvinnorna vi intervjuade berättade att det var 

                                                 

89 Vaddiparti Krishna. 2006. 
90 El-Bassel Nabila. 2005. 
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mannen kvinnan levde med som misshandlade henne, men att det kunde vara så att kvinnan 

provocerade mannen till den gräns att han inte visste vad han skulle göra för att få kontroll på 

ilskan och då slog han henne. Här har denna författare även kommit fram till att det finns en 

relation mellan våld och psykisk ohälsa, och detta har våra respondenter bekräftat. Att 

misshandeln var psykiskt påfrestande, och att det missbrukande preparatet påverkade detta. 

Kvinnorna som författaren har intervjuat har relaterat våldet till isolering i hemmet. Detta 

medgav alla våra respondenter, men de ansåg att det mest handlade om att de ville dölja sitt 

missbruk så långt det gick.  

Bogart har utfört en undersökning som vi har använt oss av i tidigare forskning. Denna 

undersökning berör missbrukande kvinnors relation till barnen, hur de agerade som mamma 

under missbruket.
91

 Alla kvinnor vi intervjuade hade minst ett barn, dock såg relationen 

annorlunda ut och om de hade vårdnaden om barnen eller inte. Av våra respondenter så var 

det fyra som hade vårdnaden om sina barn och fyra stycken som helt eller delvis hade mist 

vårdnaden om barnen. Kvinnorna som vi intervjuade och delvis hade förlorat vårdnaden om 

sina barn hade inom en kort tidsrymd fått tillbaka vårdnaden om dem. Det som krävdes var att 

kvinnorna slutade med sitt missbruk. De flesta av kvinnorna vi intervjuade hade på något sätt 

kontakt med de sociala myndigheterna, då det gällde ekonomin eller barnen. Bogarts 

undersökning visar samma resultat som vårt, att det är svårt för en missbrukande kvinna att ta 

hand om sina barn, då denne känner sig skamfylld och kräver att få tillgång till drogerna för 

att fungera ”normalt”. Det författaren kommit fram till är att när missbrukande kvinnor blir 

mammor så vill de dölja sitt missbruk så mycket det går, vilket då blir till ett dolt missbruk 

även om det har varit öppet tidigare. Detta sa även respondenterna i våra intervjuer, att när de 

blev mammor så ville de hålla missbruket dolt, då allt kretsade om att få behålla barnen. Det 

var även för att ingen skulle komma på kvinnan med vad som egentligen pågick, då hon redan 

hade skuldkänslor och var skamfylld.  

Gollub har gjort en undersökning som handlar om missbrukande kvinnors syn på risken att 

smittas av HIV. Detta är en vanlig åkomma bland missbrukande kvinnor, speciellt inom 

injektionsmissbruket.
92

 Delvis bekräftade våra respondenter detta men förnekade också detta 

                                                 

91Bogart John. 2005. 
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 Gollub Erica. 2008. 
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på ett sätt. Flera av kvinnorna som vi intervjuade som hade ett injektionsmissbruk, berättade 

att de inte reflekterade över om drogen eller sprutan var smittad av HIV eller annan sjukdom. 

Detta gällde även vid sexuell kontakt med andra personer, de reflekterade över det först när de 

kommit ur sitt missbruk. Undersökningen som författaren till artikeln gjorde handlade inte 

endast om HIV utan även om andra infektioner som kan smitta bland missbrukare, såsom 

hepatit. Många av våra respondenter bekräftade att det förekom smittor och sjukdomar när de 

missbrukade men det hade kvinnorna varken lust eller tid till att fundera över för då skulle de 

aldrig orka med vardagen som var nog problematisk. Det finns även motsägande svar i 

intervjuerna vi gjorde att många av kvinnorna vi intervjuade berättade att de aldrig blev sjuka 

då preparatet de missbrukade bröt ner bakterierna.  

Vi har under undersökningens period funnit likheter och skillnader mellan vårt resultat och 

tidigare forskningsresultat. Mycket av det vi kommit fram till har även bekräftats av den 

tidigare forskningen. Det kvinnorna vi intervjuade berättade för oss har även andra forskare 

kommit fram till. Det finns många saker som hänger samman med varandra såsom, missbruk, 

våld, sexuellt utnyttjande med flera.  

7.7 Reflektion och förslag till framtida forskning  

Det finns i samhället normer om hur en kvinna ska vara och hur hon skall agera. Att kvinnan 

ska vara på ett sätt om hon är singel, gift eller mamma. Det läggs speciell vikt från samhället 

på kvinnor som är mammor, att de ska ta hand om sitt barn. Men om man är missbrukande 

kvinna och dessutom mamma är det mycket svårt att sätta barnet i första hand och inte 

drogerna. Hur ska kvinnan ha möjlighet till det när det är drogerna som styr hennes liv? Detta 

är något som en del av den tidigare forskningen vi har med i denna uppsats belyser men 

mycket mer forskning skulle kunna läggas på hur man kan hjälpa missbrukande kvinnor att ta 

avstånd från drogen och speciellt om de har blivit mammor. Det är flertalet av kvinnor som 

missbrukar som känner sådan skuld och skam. De sätter sig själva och missbruket främst, 

därmed brister kvinnans mammaroll och då blir barnet/barnen lidande. Kvinnan är medveten 

om detta, och det behövs då inte läggas mer forskning på detta område, utan fokus bör läggas 

på vad man kan göra för kvinnan för att hon inte ska behöva uppleva dessa känslor. 

Kvinnorna vi intervjuade i detta arbete har bekräftat att det ligger en sådan skuld och skam på 

dem, då de inte kan upprätthålla denna samhällsnorm för hur en kvinna ska vara. För 

kvinnorna går det åt så mycket energi till att dölja missbruket istället för att söka hjälp. Det är 
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också viktigt att lyfta fram samhällets syn på missbrukande över huvudtaget men speciellt 

missbrukande kvinnor. Även upplysa kvinnorna som söker ekonomiskt bistånd vad de har för 

rättigheter och möjligheter att ändra sitt beteende på. Det bör även göras mer undersökningar 

som gynnar missbrukande kvinnor att se sig själva som mammor, men även att man tar upp 

barnen som lever till missbrukande föräldrar, hur de känner sig och vilken syn dessa barn har 

både på sig själva och sina föräldrar. Många av dessa kvinnor vi intervjuade och som vi läst 

om i den tidigare forskningen ville inget hellre än att deras barn ska få en bra uppväxt och en 

bra barndom. Det är en av anledningarna till att kvinnan väljer att dölja sitt missbruk istället 

för att söka hjälp. Fler av de vi intervjuade menade att de inte visste om att det 

överhuvudtaget fanns hjälp att få. Detta bör framtida forskning undersöka, hur man kan göra 

det bättre för missbrukande kvinnor.  

Det förekommer i missbruksvärlden mycket infektioner och HIV. Vad staten kan göra för 

denna utsatta grupp för att minska spridningen och hur kan man stoppa denna spridning? 

Detta har en av de tidigare nämnda artiklarna redan tagit upp, men det finns så mycket kvar 

som samhället kan göra för dem, där bör forskningen också läggas. Det är även vanligt med 

höga krav och normer på kvinnor som lever i dagens samhälle, men om dessa krav skulle 

kunna sänkas skulle betydligt fler kvinnor få en starkare psykisk hälsa. Detta skulle hjälpa 

missbrukande kvinnor att vara öppna för sitt missbruk och göra så att de vågar söka hjälp för 

den problematik som finns. Det den framtida forskningen bör undersöka är vad kvinnor som 

missbrukar anser om det resurser som redan finns för dem som missbrukar. Även hur dessa 

kvinnor ställer sig till de behandlingar som finns och hur detta kan förbättras. Att lägga 

forskning på detta kan göra att det upptäcks tidigare, så det inte hinner gå så långt i 

missbruket och att kvinnorna på ett annat sätt vågar söka hjälp för sin missbruksproblematik.     

I inledande fas av denna uppsats hade vi i åtanke att undersöka missbrukets problematik ur 

både män och kvinnors perspektiv och göra en jämförelse mellan könens upplevelser. 

Begränsningar i denna uppsats medförde att vi inte kunde inrikta oss på båda könen utan 

valde då kvinnan som utgångspunkt. Vi uppmuntrar till vidare undersöka i detta 

genusperspektiv gällande framtida studier.  

7.8 Reflektion om metod 

Som tidigare nämnts har vi använt Grundad teori. Detta har varit en bra metod för vårt syfte 

och det vi hade för avsikt att undersöka. Att ha en frågemall inför intervjuerna var bra, men 
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det var även bra att det blev som ett öppet samtal då det växte fram följdfrågor och det blev en 

djupare intervju. Under intervjuernas gång har det växt fram en kärnkategori som blev 

utsatthet. Vi upplevde detta som ett relevant begrepp för denna undersökning. Genom 

undersökningens gång har det varit en ständigt pågående process med datamaterial som har 

sammanställts, bearbetats och till slut har det vuxit fram en kärnkategori, vilket har visat att 

processen har utvecklats och genomgått de olika faserna. Denna metod har gynnat oss då vi 

valde att göra en egen tolkning av materialet vi samlade in, och då måste materialet bearbetas 

och genomgås. Grundad teori innebär att forskaren endast använder det insamlade materialet 

som den enda källan till kunskap och teorier och detta har vi gjort då vi har intervjuat före 

detta missbrukande kvinnor. Vi har använt oss av intervjumaterialet för att kunna komma 

fram till vår kärnkategori utsatthet. Att koda materialet till de olika teorierna genus, 

genusordningen och könsroller och avvikande beteende, har varit en process som legat till 

grund till att vi kom fram till vår kärnkategori utsatthet. Det faktum att vi under intervjuerna 

förde minnesanteckningar, medförde att vi hade möjlighet att koppla samman olika delar för 

att nå fram till vår kärnkategori. Att föra minnesanteckningar är något som är betydelsefullt då 

man arbetar med Grundad teori. I slutskedet av uppsatsskrivandet har vi upplevt att Grundad 

teori varit den metod som varit mest lämpad i vår undersökning.  

Det har även funnits delar som har varit mindre bra med Grundad teori som metod. 

Exempelvis ska materialet ständigt bearbetas och genomgå olika faser. Detta kräver att man 

som forskare ständigt analyserar och begrundar sitt material. Vilket är betydligt mer krävande 

än att endast framställa materialet. Det är under tidens gång många moment som skall 

genomgås innan studien har material som är bearbetat och har genomgått dessa faser. En 

nackdel är också att det inte bara är att framföra kvinnans historia och livssituation utan att 

den skall kopplas till olika begrepp och teorier, detta bidrar till ökade krav på engagemang 

och energi hos forskaren. Något som vi upplevde som problematiskt med Grundad teori är att 

det inte får vara så beskrivande utan man ska utgå från sitt material och göra olika kopplingar 

till teorier och det insamlade materialet. Detta upplevdes både som svårt och problematiskt 

under vissa perioder. Det gäller att tänka på vad man skrivit och hur man skrivit det, för detta 

är viktigt när det gäller denna metod. När det gäller Grundad teori gäller det för 

undersökningen och författarna att komma fram till något nytt och nya teorier. Detta har 

emellanåt varit svårt då vårt resultat är likt det resultat som finns i tidigare forskning.  
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7.9 Självkritik 

Den självkritik vi kan rikta mot detta arbete är att vårt resultat genom denna undersökning 

visar liknande resultat som framgått i den tidigare forskning som vi valt att ha med. Då 

Grundad teori har för avsikt att framkomma med nya teorier och möjligheter anser vi detta 

vara mindre bra i vår undersökning. Vi har även under resultatdelen några citat som är långa 

men för att fånga helheten av det respondenten har sagt var det bättre att ha ett långt citat så 

det framgick än att korta ner och det inte framgick vad vi ville lyfta fram av citaten.  Vi vill 

även rikta självkritik mot hur vi valt att strukturera arbetet kring uppsatsen. Då vi valt att dela 

upp de olika delarna i arbetet mellan oss, och inte suttit tillsammans och skrivit. Detta har 

bidragit till att vi fått skriva om flera delar då de inte var enhetliga och skrivna på samma sätt. 

Vi ansåg då att detta tillvägagångssätt var det mest effektivaste. Vi har nu kommit till insikt 

att det varit mest lämpligt att skriva hela uppsatsen tillsammans.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledande frågor  

- Hur gammal är du?  

- Hur länge sen var det du slutade med ditt missbruk och vad var det för typ av 

missbruk?  

- Hur länge varade missbruket?  

Samhällets syn 

- Hur upplevde du samhällets insatser vi missbruk?  

-  Hur upplevde du att samhället såg på dig som missbrukare? Offer eller inte?  

- Upplevde du att du som kvinna blev annorlunda behandlad av samhället än män? 

- I så fall på vilket sätt?  

- Hur fick det dig att känna dig? 

- Hur kände du när du sökte hjälp för ditt missbruk? Var det du själv som tog tag i det?  

- Blev du respekterad och tagen på allvar?  

- På vilket sätt fick du hjälp? Och av vem?  

Ekonomiskt 

- Hur såg din inkomst ut?  

- Vad hade du för utgifter (räkningar, hyra, mm)? 

- Mat och underhåll (hygienartiklar, kläder mm)? 

- Sjukvårdskostnader? 

- Underhåll av barn? 

- Hur mycket gick till missbruket? 

Offer för våld 

– Blev du någon gång utsatt för misshandel eller verbal förnedring? 

– Var det av män eller andra kvinnor? 

- Vad ledde till att du blev misshandlad eller förnedrad?  

- Hur ofta skedde detta?  

- Var det vanligt förekommande med våld eller förnedring kopplat till missbruk? 

- På vilket sätt utspelad sig detta? 

Sexuellt utnyttjande 

- Blev du någon gång utsatt för sexuellt utnyttjande under missbruksperioden? 

- På vilket sätt skedde detta (utbyte av tjänster, husrum, drog- eller alkoholtillgång)? 

- På vems villkor skedde detta? 

- Vanligt förekommande? 

Att smittas av sjukdomar 

- Hur upplevde du risken att smittas av HIV (sprutor eller sexuellt överfört)?  

- Hade du möjlighet att utföra din dagliga hygien under denna period? 

- Om inte, vad ledde detta till (rent medicinskt)?  

- Hur upplevde du risken av att smittas av könssjukdomar? 

- Upplevde du någon näringsbrist/ undernäring eller fick du i dig mat och dryck 

ordentligt varje dag? 
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- Om inte vad ledde detta till (rent medicinskt)?  

- Drabbades du av några infektioner under missbruket? 

- Hur såg ditt immunförsvar ut? 

- Skedde det några förändringar innan och under missbruket?  

- Har du drabbats av hepatit?  

  Relationer 

- Hur såg relationen med familj och vänner ut?  

- Förändrades den mycket innan och under missbrukets process? 

- Hur såg arbetsrelationen ut under missbruket?  

- Förändrades denna relation innan och under missbruket?   

- Hur såg umgänget ut under missbruket, endast de som också missbrukade eller även 

med gamla vänner?  

- Har du några barn?  

- Hur såg den relationen ut under missbruket?  

Maktposition  

- Upplevde du någon maktskillnad mellan män och kvinnor? 

- Upplevde du att du befann dig i ett underläge gentemot männen under missbrukets 

period?  

- Iså fall, på vilka sätt upplevde du detta?  

Övriga kommentarer? 

 


