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Abstract 

 

The purpose of the study is to gain a deeper understanding of how sham and- guilt problems and 

coping strategies against shame and guilt are related to female abuse and addiction treatment. 

The study conducted five qualitative interviews with women who had previously been addicted 

to alcohol and / or drugs but had been drug-free for at least five years. The data were conducted 

were analyzed from a social constructionist perspective, as well as with stamping theory and 

genus theory. The result showed that, according to their statements, the women had a greater 

tendency to feel shame and guilt for their addiction. The women expressed a discrepancy 

between perceived demands on the "good woman and modern" and women in addiction. 

The hidden abuse occurred often, being an outsider and marked as addictive woman and mother, 

created a destructive process of a negative self-image, filled with shame and guilt. The coping 

strategies against shame and guilt, were the perception of alcohol and drug dependence as a 

disease. The communities in women's groups and in 12-step programs, where women share their 

life experiences had contributed their recovery. 
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Sammanfattning 

 

 Denna studies syfte är att får en djupare förståelse för hur skam- och skuldproblematik och 

copingstrategier mot skam och skuld ser ut i relation till kvinnors missbruk och 

missbruksbehandling. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med kvinnor som tidigare 

varit beroende av alkohol och/eller droger, men varit missbruksfria i minst fem år. Studiens data 

analyserades med hjälp av socialkonstruktionism som perspektiv, samt med stämplingsteori och 

genusteori. Resultatet visade att kvinnorna, enligt deras utsagor, hade en större benägenhet att 

känna skam- och skuldkänslor för sitt missbruk. Kvinnorna uttryckte en diskrepans mellan 

upplevda krav på den ”goda kvinnan och modern” och kvinnor i missbruk. Det dolda missbruket 

förekom ofta, att vara avvikare och stämplad som missbrukande kvinna och mamma, skapade en 

nedbrytande process av en negativ självbild, fylld av skam och skuld. Copingstrategier mot skam 

och skuld var den egna förståelsen om att alkohol- och drogberoende är en sjukdom. 

Gemenskapen i kvinnogrupper och i 12-stegsprogram där kvinnor delar med sig av sina 

livserfarenheter beskrevs som bidragande till tillfrisknande.  

 

Nyckelord: Skam, skamresiliens, skuld, kvinnomissbruk, copingstrategier 
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Jag vill tacka min handledare, Inger Linblad, för sitt lärorika stöd och engagemang som jag fått 
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1. Inledning 

Idén om detta uppsatsämne för examensarbetet på socionomprogrammet väcktes när jag 

gjorde min praktik på Missbruksenheten öppenvård i Södertälje kommun. Jag fick möta 

kvinnor med alkohol- och drogproblematik, som gick på behandling eller hade erhållit 

andra insatser, t.ex. stödboende.  Jag observerade att en del kvinnor som befann sig i 

missbruk och försökte ta sig ur, bar på skam- och skuldkänslor för sitt sätt att leva. Det 

fångade mitt intresse för att studera skam, skamresiliens och skuld i relation till 

kvinnors missbruk och missbruksbehandling. Jag har valt att undersöka kvinnors 

skamproblematik, utifrån individnivå, gruppnivå- och med utgångspunkt från 

samhällsnormer såväl som samhällsstrukturer. Social exkludering och utanförskap är 

relaterade till denna problematik, där kvinnor i missbruk kan känna sig stämplade. Jag 

har även valt att, utifrån kvinnornas utsagor, studera vilka behandlingsstrategier och 

vilket stöd som enligt dem varit positiva i riktning mot skamresiliens, minskad 

upplevelse av skuld och ökad självkänsla. Kvinnorna som intervjuats och alltså ingår i 

studien, är fria från sitt missbruk, sedan minst fem år tillbaka. Utifrån etiskt 

hänsynstagande, blev det viktigt att tillräckligt lång tid gått efter det att missbruket 

avslutats. 

 

1.1 Bakgrund 

 Lander (2003) beskriver hur många kvinnor som befinner sig i ett missbruk bär på en 

skamproblematik som har sitt ursprung av sättet att leva utanför samhällets normer och 

regler om hur en kvinna bör vara. Relationer till närstående, som familj och barn, 

kanske har försummats och väcker känslor av skam. Relationer till män, eller andra 

kvinnor, har ofta varit komplicerade och konfliktfyllda, vilket kan ha skapat dessa 

känslor av skam.  Lander framhåller att kvinnor genom olika behandlingsprogram eller 

via socialt stöd och gemenskap i föreningar och i frivilligorganisationer kunnat stärka 

sina inneboende resurser och tillgångar genom att de bygger upp en skamresiliens, d.v.s. 

ett slags motståndskraft mot skam. Därmed har de kunnat ges möjlighet att minska den 

egna upplevelsen av skuld. De som tar sig ur dessa känslor kan hitta copingstrategier för 

att kunna leva vidare med en större självkänsla och en större tillit till sig själva (ibid.).  
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Föreliggande studie tar sin utgångspunkt från kvinnors egna upplevelser och 

erfarenheter av bemötande, attityder och den behandling som de genomgått tidigare i 

livet.  

 

Att undersöka skam- och skuldproblematiken kring före detta missbrukande kvinnor 

och låta kvinnor själva beskriva sådant de tidigare gått igenom, kan förhoppningsvis 

vara betydelsefullt för att öka kunskapen om vad kvinnor behöver för stöd, bemötande 

och behandling för att bygga upp självkänsla och copingstragier mot skam och skuld. 

Vid missbruksbehandling och myndighetsutövning inom socialtjänsten är det viktigt att 

medvetandegöra kvinnors skam- och skuldproblematik för att kunna ge bästa möjliga 

behandling, ett bra bemötande och ett bra stöd. I socialt arbete är det även angeläget att 

veta hur kvinnor upplever värderingar och normer kring det egna missbruket i 

förhållande till utanförskap och social exkludering (Lander, 2003; Trulsson, 1998, 

2000). 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera skam- och skuldproblematik hos 

missbrukande kvinnor och hur det kan vara möjligt att stärka deras inneboende resurser 

genom lämplig behandling, stöd och ett gott bemötande. För att besvara syftet kommer 

följande frågeställningar vara utgångspunkt i studien:  

 

 Hur beskriver kvinnor med ett tidigare missbruk sin upplevelse av skam och 

skuld relaterat till alkohol- och/eller drogproblematik? 

  Hur beskriver kvinnorna att de behandlingsstrategier och/eller annat socialt stöd  

      som skapat skamresiliens och copingstrategier mot skam- och skuldkänslor varit 

      utformade?       

 Hur resonerar kvinnorna kring social exkludering och utanförskap i relation till 

sitt missbruk?  

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Min tanke var från början att jag förutom ovanstående problemställning även skulle 

göra kvalitativa intervjuer med personal som utför behandling med kvinnor med 
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alkohol- och drogproblematik. Eftersom det fanns en uppenbar risk att studien skulle bli 

alltför stor så beslutades i samråd med min handledare att jag enbart skulle koncentrera 

mig på före detta missbrukande kvinnors upplevelse av skam och skuld i samband med 

missbruksproblematik.  Kvinnorna som ingår i studien är missbruksfria sedan minst fem 

år tillbaka. Jag följer etiska riktlinjer gällande informanternas självklara rätt att inte lida 

skada av att delta i studien. Jag inser även att kvinnor som tidigare varit i missbruk 

behöver tid för att få distans till sitt missbruk och komma till insikt om vad det gett för 

konsekvenser samt kunna se klart på vad upplevelser av skam och skuld innebär både 

för sin egen skull, men även i förhållande till studiens kvalitet.  

 

 

1.4 Begreppsförklaringar 
 

Här nedan beskrivs studiens mest centrala begrepp. De definitioner som ges är 

beskrivningar på hur jag valt att använda begreppen i studien. 

 

Anonyma alkoholister (AA) 

AA – Anonyma alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina 

erfarenheter av alkoholism. De är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har 

sin grund i Minnesotamodellen, där den ideologiska och teoretiska grunden är att 

alkoholism är en sjukdom, som ska hanteras och kontrolleras för att befria alkoholisten 

från den moraliska stämpeln (Trulsson, 2006). 

 

Anonyma narkomaner (NA) 

NA – Anonyma narkomaner är en förening av män och kvinnor för vilka droger blivit 

ett allvarligt problem. Det finns endast ett villkor för att bli medlem, och det är en 

önskan att sluta använda droger. NA är en fristående förening, som är självförsörjande 

genom frivilliga bidrag. Budskapet är att alla som har ett beroende, kan sluta använda 

droger, bli av med önskan om att använda droger och hitta nya sätt att leva 

(nasverige.org., 2017). 

 

Copingstrategier 

Coping, är ett begrepp främst inom psykologisk forskning, som innebär att man 

försöker förstå hur individer hanterar hotfulla situationer i livet. Yttre och inre krav som 

ställs mot de resurser och den förmåga individen har. Det innebär en strävan och kamp, 
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genom ständiga, anpassade kognitiva och beteendemässiga ansträngningar, för att klara 

av de krav som ställs, så kallade copingstrategier. I begreppet coping, ingår även 

förmågan att lyckas, hur framgångsrikt man når fram till något (Rydén & Stenström, 

2008).  

 

Drug Addicts Anonymous (DAA) 

DAA, startades i Sverige 1997 och är en så kallad 12-stegsgemenskap som grundades 

utanför USA. Medlemmarna använder sig av AA:s ”Stora Boken”, med de tolv stegen. 

Syftet är att hålla sig drogfri och hjälpa andra narkomaner att uppnå samma frihet. Enda 

kravet för att bli medlem är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra 

”sinnesförändrade” substanser. DAA är självförsörjande genom frivilliga bidrag 

(daa.nu/programfoerklaring). 

 

Skam, skamresiliens och skuld 

Skam innebär ofta en känsla av att var värdelös och maktlös och upplevs mer av kvinnor 

än män och har visat sig vara en bidragande orsak till missbruk (Hernandez & Mendoza 

2011). Bilden av den missbrukande kvinnan kännetecknas ofta av dålig självkänsla, 

starka känslor av värdelöshet och en nedvärdering av sig själv som kvinna (Lander, 

2003). Tidigare forskning har visat att skam ofta hänför sig till flera problem i livet, där 

individen mår dåligt över sig själv, medan däremot skuld hänför sig till att må dåligt 

över ett specifikt beteende som kan förändras genom anpassning (Dearing & Stuewig, 

2005). 

 

Resiliens är ett begrepp som används för att beskriva ett dynamiskt samspel mellan 

nedbrytande psykosociala livserfarenheter och andra sidan de skydds- eller 

kompensatoriska mekanismer som kan finnas. Det som man i folkmun kallar 

”Maskrosbarn” är ett exempel på detta (Goldberg, 2010). I uppsatsen används begreppet 

skamresiliens, vilket hänsyftar till resiliens mot skam. 

 

 

Social exkludering 

Exklusion kan beskrivas som en utestängdhet, som något som ligger bortom den 

exkluderades kontroll. Social exkludering kan beskrivas som att vara utestängd från det 

etablerade samhället, vilket tar sig utryck bristfällig utbildning, arbetslöshet och i vissa 
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fall hemlöshet (Lander, 2003). Kärnan i social exkludering utgörs av olika 

uteslutningsprocesser som är ofrivilliga och ligger utanför individens eller gruppens 

möjlighet att få kontroll över. Individen har begränsade möjligheter till att delta i 

samhällslivet och saknar materiella resurser. På samhällsnivå innebär det att grupper 

utesluts på grund av en försvagning av den sociala sammanhållningen, som följd av att 

tillgången på varor, tjänster och resurser ser ojämnlik ut (Davidsson & Petersson, 2016). 

 

Socialkonstruktionism 

En teoretisk utgångspunkt i studien är socialkonstruktionism, som lägger stor vikt vid 

att verkligheten skapas med hjälp av sociala konstruktioner. Människan handlande 

tolkas i första hand utifrån sociala relationer och att det är i samverkan med andra 

människor som verkligheten skapas. Enligt Rokenes och Hanssen (2014) intresserar sig 

det som kallas social konstruktivism främst för individens psykologiska konstruktion av 

verkligheten i form av inre, mentala tankeprocesser. Då jag i studien även studerar 

sociala samspel så har jag valt begreppet konstruktionism framför konstruktivism.  

 

SRT - en teoretisk modell om motståndskraft 

SRT-modellen (Shame Resilience Theory), är en teori om motståndskraft, som kan 

minska känslan av att känna sig instängd, isolerad och maktlös genom att arbeta med 

vissa strategier och processer som ökar medvetenheten och förståelsen om skam och de 

sociokulturella förväntningar som utlöser den (Hernandez & Mendoza, 2011) 

 

Stigma 

Goffman (2014), beskriver stigma som avvikandets roll och identitet.  Stigma är en 

egenskap som är djupt misskrediterande, bestående av en verklighet där individen 

utvecklas från en fullständig och vanlig människa till en märkt och utstött människa. 

 

 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 
Denna uppsats består av sex kapitel. Under detta första kapitel inledning, beskrivs 

bakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt begreppsförklaringar. Kapitel 

två, tidigare forskning, beskriver hur litteratursökning har genomförts samt presenteras 

tidigare relevant forskning på området. I kapitel tre, teoretiska utgångspunkter, 
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presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för empirin. I kapitel fyra, 

forskningsmetod, redogörs intervjuguide, tillvägagångssätt vid urval, datainsamling och 

analys, etiska ställningstaganden och uppsatsens trovärdighet i form av validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitel fem består av resultat och analys, där empirin 

presenteras tillsamman med analys för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I 

kapitel sex, diskussion, presenteras en sammanfattning och diskussion av studiens 

viktigaste resultat, följt av en resultatdiskussion och en metoddiskussion och kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel redogörs för hur jag gått tillväga vid litteratursökning gällande tidigare 

forskning. Därefter presenterar jag den forskning som jag anser vara relevant utifrån det 

syfte och de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av den tidigare forskning som presenterats. 

 

2.2 Litteratursökning 

För att utforska kunskap angående kvinnors benägenhet att känna skam, skamresiliens 

och skuld i samband med en alkohol- och drogproblematik har jag sökt efter tidigare 

forskning på det aktuella området. 

 

Jag har sökt litteratur efter tips från föreläsningar, i referenslistor i vetenskapliga arbeten 

om närliggande ämnen och i studentuppsatser. Jag har gått igenom relevant litteratur 

från tidigare kurser i socionomutbildningen och även sökt relevant litteratur via 

högskolans bibliotekskatalog. Detta gjordes för att få en övergripande bild av 

kunskapsläget, där fanns även referenser som författarna ofta återkommer till i form av 

böcker och avhandlingar. Vetenskaplig litteratur har jag även sökt via 

forskningsdatabaserna Discovery, Soc index, Taylor & Francis Online och US National 

Library of Medicine./ National Institute of Health. Nyckelord har varit shame, guilt, 

alcohol abuse, drug abuse, alcohol, drugs, shame, resilience, substance abuse, treatment, 

woman, psycho education. Urval har gjorts i sammanställningen av det 

forskningsmaterial som framkom, för att det skall motsvara studiens syfte och 

frågeställningar. Utifrån sammanställningen har jag skapat följande fyra teman: 

Kvinnors beskrivning och upplevelse av skam och skuld, copingstrategier mot skam och 

skuld, kvinnomissbruk relaterat till social exkludering och stigmatisering samt 

genusperspektiv på kvinnomissbruk och behandling. 

 

2.3 Kvinnors beskrivning av upplevelse av skam och skuld  

Hernandez och Mendoza (2011) menar att SRT-modellen (Shame Resilience Theory) är 

en motståndskraftsteori som kan minska känslan av att känna sig instängd, isolerad och 

maktlös. Genom att arbeta med vissa strategier och processer ökar medvetenheten och 

förståelsen om skam och de sociokulturella förväntningar som utlöser den. Skam 
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innebär ofta en känsla av att var värdelös och maktlös och upplevs mer av kvinnor än 

män. Det har visat sig vara en bidragande orsak till missbruk. Enligt SRT- modellen kan 

effekterna av skam minskas och hanteras genom att arbeta med de fyra elementen av 

skamlöshet: erkänna skam och vad som utlöser det, öka den kritiska medvetenheten om 

skam och de kulturella förväntningar som utlöser det, nå ut till andra för att få och ge 

empati och stöd och att prata om skam för att förmedla känslor och behov. En 

pilotstudie har gjorts där 19 kvinnor i Kalifornien har genomgått ett program baserat på 

SRT och resultatet visar signifikanta skillnader gällande hälsa, depressiva symtom, 

självmedvetenhet och motståndskraft mot skam (ibid.) 

 

Dearing och Stuewig (2005) skriver att självkänsla, impulsivitet och skam har ett 

samband med alkohol och andra droger bland ungdomar, men kunskapen om detta är 

begränsad. Artikeln studerar den nuvarande empiriska och begreppsmässiga förståelsen 

av sambandet mellan drog- och alkoholanvändning och skam. Tidigare forskning har 

visat att skam ofta hänför sig till flera problem i livet, där individen mår dåligt över sig 

själv, medan däremot skuld hänför sig till att må dåligt över ett specifikt beteende som 

kan förändras genom anpassning. Analyser av en studie som gjorts på 

missbruksproblem relaterat till skam och skuld hos två grupper av individer, studenter 

och personer inom kriminalvård, visar att skamtendenser har samband med 

missbruksproblem, medan skuldproblematik inte har det.  Skam innebär en större 

negativ känsla av jaget som svar på vissa missförhållanden eller brister, medan skuld är 

en negativ känsla för en specifik händelse. En nedbrytande cykel av negativ påverkan 

kan leda till missbruk för att dämpa smärtsamma känslor. Resultatet visar att 

skamproblematik bör behandlas separat vid förebyggande av missbruk och vid 

missbruksbehandling (ibid.). 

 

I Landers avhandling (2010) beskrivs åtta kvinnor som befinner sig i missbruk. Enligt 

Lander formades kvinnornas självbilder av deras sociala positioner som ”missbrukande 

kvinnor” inom den egna missbrukarvärlden såväl som inom socialtjänst, missbruksvård 

och kriminalvård. Trulsson (2006) menar att när kvinnor ser sig som missbrukare så 

skapas osäkerhet, självförakt och hemlighållande av den verklighet de liver i. Lander 

menar att en koreografi utvecklas i relation till omgivningen, där en diskrepans råder 

mellan den främre och den bakre scenen, där de blir tvingade att hålla sig till olika 

diskurser, beroende om det är relationer till myndigheter eller likasinnade. Samhällets 
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mer fördömande attityd mot missbrukande kvinnor, i jämförelse med män, menar hon 

leder till stigmatisering och psykiska problem. Missbrukande kvinnor har enligt Lander 

fler depressioner än män och de talar i större utsträckning än män om att de känner sig 

värdelösa och vill begå självmord. En del kvinnor har i barndomen varit utsatta för 

sexuella övergrepp och missbruk. Våld och sexuellt utnyttjande följer ofta med kvinnors 

väg in i vuxenlivet. De lever i större utsträckning än män tillsammans med en 

missbrukande partner och prostitution förkommer hos en del.  Svårigheten att finna sin 

egen identitet kan utmynna i närmast symbiotiska relationer till män, där kvinnan låter 

sig styras och ofta tar över mannens missbruksvanor (ibid.).  

 

Droger kan ge en kortvarig lättnad att klara av skuld och skam över missbruket 

(Trulsson, 1998, 2006). Diskrepansen mellan den egna vardagsverkligheten med dess 

sociala utsatthet och förnedring i förhållande till de krav som samhället ställer i form av 

egna och omgivningens förväntningar av idealbilden av kvinnan, resulterar till skuld, 

skam och dålig självkänsla (Trulsson, 2000). 

 

Enligt Lander (2003) är moderskapet den aspekt där missbrukande kvinnor riskerar att 

fråntas sin respektabilitet och med det sin identitet som goda kvinnor. Om förlusten av 

ett eget barn sker med tvång blir det en skam för kvinnan, vilket i vissa fall medför att 

även kvinnan själv skapar bilden av sig själv som en dålig, icke respektabel kvinna och 

mor (ibid.). Enligt Trulsson (2006) väcks skamkänslor av att inte kunna leva upp till den 

traditionella rollen som kvinna och mamma. Låg självkänsla, skuld och skam är vanligt 

förkommande. Samtidigt försöker kvinnan dölja sitt missbruk av rädsla från 

myndighetsingripanden, då barnen kan bli omhändertagna. Att skiljas från barnen kan 

bli en brytpunkt till att leva ett liv ännu längre från samhällsgemenskapen ute i 

marginalen och skammen gör upplevelsen till ” det onämnbara”, som inte ens går att 

prata om. Degraderingen till ”dålig mamma” blir ett faktum och reaktionen blir i många 

fall att döva sina känslor genom ett eskalerande missbruk. Att inte leva upp till idealen 

som förälder bidrar till sämre självkänsla, skam och skuld (ibid.).  

 

Kvinnans och moderns liv kan enligt Trulsson (1998) bli en stängd missbrukarvärld, en 

okänd kultur på grund av skam och rädsla där hon befinner sig i utkanten av samhället. I 

den positionen tvingas hon vara lyhörd och anpassa sig för hur överordnade grupper 

med tolkningsföreträde och makt tänker och agerar. Sorgeprocesser hos modern vid 
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skilsmässa från barn, leder i många fall till ökad social misär, förtvivlan i form av ilska, 

självförakt, oro för barnen, tomhet, övergivenhet och ett ökat missbruk (Trulsson, 

1998). 

 

2.4  Copingstrategier mot skam och skuld 

Goldberg (2010) skriver att behandling bör bygga på individens egen vilja att förändras 

och ge henne verktyg för att förbättra självbilden, bygga upp ett nytt socialt nätverk, 

hitta nya aktiviteter och utforma alternativa copingstrategier.  Förändringar i den sociala 

miljön som ett fungerande familjeliv och ett socialt nätverk i kombination med 

medlemskap i självhjälpsgrupper efter behandling kan vara ett viktigt stöd, menar han. 

Goldberg (2010) framhåller att frivilligorganisationer som Bryggan i Vantör och MR- 

Musketörerna i Rågsved har en ersättande funktion i förhållande till social- och 

missbrukarvården, där personalen engagemang beskrivs som specifikt, utan byråkrati 

och paragrafer. Musketörerna i Rågsved betonar det positiva, en tilltro på att människor, 

som när de får verka i en omgivning som präglas av respekt, värme och omtanke, 

tålamod och meningsfulla aktiviteter, har en inneboende kraft för att skapa sig ett bättre 

liv. Grundidén är att man först får hjälp av andra, sedan hjälper man andra att hjälpa sig 

själv (ibid.). 

 

 Enligt Trulsson (2006) har rena kvinnogrupper varit framgångsrika copingstrategier. 

Grupper med enbart kvinnor har skapat större självkänsla, gett möjlighet till 

återhämtning i lugn och ro och erbjudit gemenskap med andra kvinnor, där man kan 

dela sina erfarenheter. Trulsson framhåller att det finns ett behov att i behandling ta tag i 

kvinnors bristande dåliga relationer till andra och deras ofta negativa sexuella 

upplevelser. Genom gemenskapen i kvinnogrupper kan kvinnor utveckla sin självkänsla 

och identitet som kvinna.  Kvinnogrupper kan vidare utveckla förmågan och styrkan för 

att hantera drogberoendet, en självständig relation till män och utveckla nära relationer 

med andra kvinnor (ibid.). 

 

I Trulssons studie (2006) beskriver kvinnor att de efter omhändertagande av och 

skilsmässa från barn, blir lämnade åt sitt öde. Trulsson menar att det behövs ökade 

stödinsatser för denna grupp kvinnor, med familjeperspektiv där föräldrarna blir viktiga 

för sina barn. EWA- kliniken, en öppenvårdsmottagning för kvinnor med 

alkoholproblem har genom studier visat gynnsamma socialiseringsprocesser, genom 
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individuell terapi, gruppstöd och aktiviteter som berör kvinnors behov och vardag. 

Enligt Trulsson (2006) beskriver kvinnorna vissa hörnstenar som är viktiga vid 

behandling. En av hörnstenarna är individuella samtal för att i början kunna tala om 

missbrukarlivet, sexualitet och föräldraskap. En annan hörnsten är gemenskap med 

andra kvinnor i kvinnogrupper att dela sina livserfarenheter med och finna sin identitet. 

Ytterligare hörnstenar av vikt är att det finns en tolerans vid återfall, att inte bli 

övergiven vid misslyckanden och till sist att det finns en långsiktighet i behandling och 

eftervård (ibid.). Andra behandlingsinslag är att bearbeta konfliktfyllda relationer till 

familj och nätverk och att under eftervårdstiden delta i AA/NA-grupper. Kvinnors 

förmåga att etablera ett nära förhållande till signifikanta andra betonades i slutet av 

behandling vara avgörande för ett positivt resultat. Kvinnorna var positiva till 

individuella samtal för stöd, bearbetning och att för att stärka självkänslan för att 

motarbeta skam och skuld (Trulsson, 2000). 

 

Det sociala stödet, bestående av informella kontaktnät som föräldrar, syskon och barn 

bör även betonas. Samtidigt som de professionella här har en viktig funktion för att 

hjälpa till att lösa konflikter och reparera tidigare avbrutna kontakter med det informella 

nätverket. Viktigt är att de professionella genom behandling, försöker stärka 

missbrukande kvinnors självkänsla genom tilltro och motivationsarbete att utveckla sitt 

kulturella och sociala kapital. Ett utvecklat socialt stöd behövs i samband med uppbrott 

från missbruk och vid föräldraskap.  Det finns ett behov av att prata om sorg, skuld och 

skam. Moderskapet måste ses som en drivkraft för uppbrott ur missbruk, som bör tas 

tillvara. Det ställer krav på motivationsarbete, hopp om möjliga vägar ut ur missbruk 

och socialt stöd (Trulsson, 1998, 2006). 

 

Vänner är för kvinnorna drogfria vänner och stödet finns utanför missbrukarvärlden. 

Hos missbrukarkompisar finns ingen solidaritet, allt handlar om droger. Behandlare 

inom olika typer av frivillig vård kan till viss del fylla igen ett bristfälligt kontaktnät. 

Social support, innebär att problemfokus flyttas från egenskapsbrister till 

relationsbrister mellan individer, där mobilisering av informella nätverk ges som stöd 

(Trulsson, 1998).  

 

Sanders (2011) gör en feministisk analys av kvinnor som går på behandling genom 

programmen Anonyma alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA).  Både den 
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feministiska rörelsen och den som arbetar med återhämtning har ställs inför stora 

utmaningar gällande den diskriminering som kvinnor med missbruksproblematik utsetts 

för.  I analysen kommer Sanders fram till att trots att det finns uppenbara skillnader 

mellan kvinnorna i de olika programmen, så finns det något genomgående gemensamt 

och det är deras ständiga känsla av skam och stigmatisering. Vändpunkten för 

återhämtning är att övervinna skam (ibid.). 

 

2.5 Kvinnors missbruk relaterat till social exkludering och stigmatisering 

 Lander (2003) beskriver kvinnornas levnadsvillkor och handlingsutrymme utifrån 

social exkludering och stigmatisering. Hon använder sig av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, där föreställningar om den missbrukande kvinnan är avhängigt genus- och 

avvikelsekonstruktioner. Med social exkludering menar Lander (2003) att kvinnorna var 

utestängda från det etablerade samhället, vilket innebar arbetslöshet, brister i utbildning, 

ibland hemlöshet och begränsat handlingsutrymme. Hennes utgångspunkt är att sociala 

problem och avvikelse är resultat av sociala processer där en viss grupp i samhället 

tolkar vissa beteenden, förhållanden eller personer som problem. Exkluderingsprocesser 

som de beskrivna kvinnorna utsattes för var bl.a. myndighetsingripanden med 

tvångsplaceringar och fängelsevistelser. Enligt kvinnornas berättelser förstärkte de deras 

självbild och deras sociala position som den ”missbrukade kvinnan”. De upplevde det 

som det inte fanns någon väg in i samhället, de var ständigt bedömda och bemötta som 

avvikare, utanförskapet fanns där även om de skulle sluta ta droger. De var märkta, utan 

självaktning och stigmatiserade på grund av att deras sociala och symboliska kapital var 

begränsat. De kände sig rättslösa och misstänkliggjorda i egenskap av narkomaner, vid 

kontakt med myndigheter som socialtjänst och polis. Upplevda kränkningar förekom 

från polis som tillslag i deras hem på kvällar, så grannar stördes. Kvinnorna beskrev 

upplevda kränkande kroppsvisiteringar, där rätten till människovärde saknades. 

Bakgrunden till kvinnornas levnadsförhållanden och möjliga handlingsutrymmen 

hänger samman med strukturella faktorer som sociala exkluderingsmekanismer och 

kvinnornas underordnade ställning i samhället, där den normativa femininiteten blir 

symbol för den ”goda kvinnan” (Lander, 2003). 

 

Trulsson (1998) skriver i sin avhandling Det är i alla fall mitt barn om sin definition 

och syn på missbruksbegreppet. Definitionen av missbruk och missbrukare är sociala 

konstruktioner menar hon, där det definieras vad som är normalt och följer en social 
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ordning. Missbruk hotar den sociala ordningen eller ekonomiska intressen. De sociala 

konstruktionerna innebär enligt Trulsson (1998) ett utpekande och en utdefiniering av 

de som är undantagna från normalitet och ordning. Den missbrukande modern stämplas 

av omgivningen även för egenskaper, som att vara en lösaktig och dålig mor som inte 

bryr sig om barnen (ibid.), vilket leder till ytterligare utanförskap och marginalisering. 

Kvinnor i missbruk har även större stötestenar att kämpa med i vägen tillbaka till 

samhället. Icke missbrukande män som vill leva med en kvinna som tidigare varit i ett 

missbruk är svårt att hitta. Det är svårt att få tillbaka sina omhändertagna barn och det är 

svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det sociala nätverket har glesnat efter ett 

långvarigt missbruk och många känner sig isolerade från människor i omgivningen. Det 

finns en avsaknad av närstående och många relationer är förbrukade. Släkt och vänner 

som inte missbrukar har kanske tagit avstånd. Ibland är det bara socialsekreterare och 

missbruksvänner som finns kvar (Trulsson, 1998). 

 

2.6 Genusperspektiv på kvinnors missbruk och behandling 

Föreställningen om den missbrukande kvinnan, beskriven av Lander (2003) har 

samband med genus- och avvikelsekonstruktioner om vilka förväntningar som finns vad 

som representerar den godtagbara kvinnan i förhållande till den dåliga kvinnan. Kvinnor 

med missbruksproblematik försöker leva upp till den normativa feminiteten där 

relationen till en man blir identitetsskapande och hindrar rädslan för ensamhet, trots 

ibland inslag av misshandel. Drogbruket är inte huvudproblemet för kvinnorna, utan det 

är de svåra sociala förhållandena som de lever under, vilket har strukturella förklaringar, 

där kvinnan domineras och mannen är den som dominerar, men naturligtvis spelar även 

andra sociala och ekonomiska levnadsvillkor en avgörande roll. Konstruktioner av ”den 

missbrukande kvinnan” är konstruktioner av genus och avvikelse. Kvinnornas 

berättelser om sig själva, beskrivna av Lander (2003) handlar om att avvika som kvinna 

där de själva tagit på sig värderingar, och där drogbruket betraktades som ett bevis för 

denna avvikelse.  

 

Trulsson (1998) beskriver fenomenet genuskoreografi. Det innebär att könsroller i 

missbrukargrupper är extrema, då kvinnan blir mer exploaterad än i mer normala 

gruppkonstellationer. En del kvinnor riskerar att utplåna sig själva i en närmast 

symbiotisk relation till män, där sexualiteten spelar en viktig roll, vilket ofta förknippas 

med drogmissbruk. Det skiljer sig dock här, då unga kvinnor med en 
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missbruksproblematik vittnar om en annan bild av våld och misshandel från unga män 

(ibid.).  

 

Mattson (2010) gör en kritisk studie över genusperspektivet i missbrukarvården, Genom 

en intersektionell analys av missbrukarvården vill hon belysa att kön görs i samspel med 

sexualitet, klass och etnicitet och institutioner kan vara upprätthållande och 

återskapande av ojämlika relationer. Hon anser att det inom forskningen skapas 

stereotypa bilder av kvinnor som missbrukar, där de beskrivs som passiva, socialt 

otillräckliga och saknar kontroll över sina liv. Det behövs istället en mer mångfacetterad 

bild av kvinnor och missbruk, där de inte genomgående beskrivs som avvikande, utan 

även som kvinnor som är självständiga, aktiva, självförsörjande och strukturerade 

(ibid.). Trulsson (2000) skriver om genuskontraktet, som är beroende av vad som 

förväntas av män och kvinnor kulturellt, med andra ord idealbilden, som måste 

synliggöras i missbruksbehandling för att tillgodose kvinnors behov av att bli fria från 

missbruk.  

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis så kan jag utifrån tidigare forskning, konstatera att kvinnors 

missbruksproblematik beskrivs som mångfacetterad och präglad av de sociala normer 

som är gällande utefter den tidsanda som kvinnor lever i. Föreställningar om ”den goda 

modern” och hur en kvinna ska vara för att var socialt acceptabel, lever fortfarande 

kvar. En diskrepans uppstår då kvinnor som är eller har varit i missbruk inte passar in. 

Det dolda missbruket finns här, det finns en rädsla för att söka hjälp och att barn ska tas 

ifrån kvinnorna. Genomgående beskrivs behovet av stöd för kvinnor under graviditet 

och som förälder, då det finns en större öppenhet och önskan om förändring till ett liv i 

missbruksfrihet. Kvinnogrupper och enskilda samtal i början av behandling och senare 

kontinuerliga möten i självhjälpsgrupper och frivilligorganisationer har visat sig vara 

viktiga vägar till skamresiliens, att bygga upp självkänsla och stärka sin identitet, för att 

bli från sitt missbruk. I uppsatsen används tidigare forskning vid analys av empirin vid 

de olika teman som beskrivs. Där analyseras likheter och eventuella skillnader mellan 

tidigare forskning med mitt resultat av empirin. Tidigare forskning kommer att 

tillsammans med teoretiska utgångspunkter, i kapitel tre, att utgöra grunden för analys 

av empirin. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Kapitlets disposition  

I detta kapitel beskrivs och förklaras uppsatsens teoretiska utgångspunkter som 

tillsammans med tidigare forskning utgör en grund för att kunna analysera och tolka 

uppsatsens empiri. Jag inleder kapitlet med en motivering av socialkonstruktionism som 

ett teoretiskt perspektiv som i samråd med stämplingsteori och genusteori används som 

teoretiska analysverktyg i uppsatsen.  Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur jag 

använder de teoretiska utgångspunkterna i analysen av studiens empiri.  

 

3.2 Val av teorier  

Uppsatsens fokus är kvinnor med missbruksproblematik och skam- och skuldkänslor. I 

uppsatsen används socialkonstruktionism som teoretiskt perspektiv, samt även 

stämplingsteori och genusteori. De teoretiska utgångspunkterna har jag valt eftersom jag 

i studien undersöker ett socialt problem om kvinnor med missbruksproblematik och 

deras sätt att hantera och arbeta mot skamkänslor, negativ självbild och skuldkänslor. 

Sociala konstruktioner, som leder till avvikelse- och genuskonstruktioner förklaras här 

genom dessa teoretiska utgångspunkter (jfr. Lander, 2005; Burr, 2015).  Stämplingsteori 

belyser den avvikandes roll och identitet, då stigmatisering och utanförskap blir ett 

faktum (jfr. Goffman, 2014). Det har i studien betydelse att undersökningsgruppen är 

just kvinnor och hur föreställningar om genus bidrar till deras identitet, förmåga och 

motståndskraft. Genusteori ökar förståelsen och medvetenheten för könsmässiga 

konstruktioner (jfr. Sohlberg & Sohlberg). 

 

3.3  Socialkonstruktionism 

Jag har i studien valt att utgå från socialkonstruktionism som är ett teoretiskt perspektiv. 

Socialkonstuktionism behandlar hur sociala fenomen konstrueras till sociala problem 

genom sociala processer. Skam- och skuldproblematiken hos den missbrukande kvinnan 

är ett sådant socialt problem. De sociala processerna påverkar hur den missbrukande 

kvinnan ser på sig själv.  

 

Berger och Luckman (1991) ser verkligheten som socialt konstruerad. Verkligheten 

skiljer sig mellan olika grupper/olika individer i samhället. Burr (2015) beskriver att 

kunskap skapas genom en social process genom interaktioner mellan människor. 
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Kunskap och social handling kan relateras till varandra. Personen kan beskrivas av 

summan av subjektiva positioner av diskurser som den för närvarande lever under. Det 

faktum att de subjektiva positionerna är flyktiga eller i ett stadium av ett ständigt flöde, 

betyder att vår identitet aldrig är fast, vi är alltid under en förändringsprocess. De 

subjektiva positionerna som vi befinner oss i medför en struktur av rättigheter och 

skyldigheter. De legaliserar vad den kategori eller typ av person kan eller inte rimligen 

kan göra eller säga. De subjektiva positionerna begränsar och formar vad vi gör, men 

även psykologiskt ger det oss självförståelse, formar idéer och metaforer som hur vi 

tänker och de självförklaringar vi använder för att prata och tänka på om oss själva 

(Burr, 2015).  

 

Personlig och social förändring är allmänt förbunden med att personen har viss 

förhandlingsstyrka och handlingsutrymme, vilket innebär en förmåga att kunna välja 

och vara en förhandlare av sin egen identitet. Socialkonstruktionism på makronivå 

upplever mänskliga subjekt som sekundära och produkter av de diskurser som 

strukturerar deras liv. Den alternativa synvinkeln, socialkonstruktionism på mikronivå, 

skapar möjligheter för personlig och social förändring genom vår förmåga att 

identifiera, förstå och motstå diskurserna som vi också är föremål för (Burr, 2015). 

 

Rokenes och Hanssen (2014) beskriver hur upplevelser av meningssamband och vår 

förståelse av oss själva, andra och världen skapas i den sociala interaktionen. Det som 

verkar sant och begripligt skapar den enskilda i samverkan med andra och de sociala 

konstruktionerna uppstår till följd av den horisont och förförståelse som vi möter nya 

erfarenheter med. Den intersubjektiva interaktionen med andra i en social gemenskap är 

avgörande för vår identitetsuppfattning och för att vår självförståelse ska kunna 

utvecklas. Meeuwisse och Swärd (2013) menar att socialkonstruktionism är sociala 

fenomen som belyses genom kollektiva definitionsprocesser och att fokus är på hur 

denna process leder fram till att vissa fenomen kommer att förklaras som sociala 

problem. Men kan genom detta förstå sociala problems uppkomst, utveckling och 

upphörande.  

 

3.4 Stämplingsteori 

Stämplingsteori belyser hur samhället ser på olika grupper och på hur människor blir 

stämplade till att tillhöra en viss grupp av individer som inte passar in enligt samhällets 
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normer. Becker (2006) menar att för att fenomen ska ses som avvikande, måste de ses 

som avvikande av andra sociala grupper i samhället. Avvikare är en följd av att andra 

grupper, vilkas sociala ställning ger dem makt, tillämpar regler och sanktioner på 

”överträdare”. Becker fokuserar på hur grupper i samhället anses som avvikare eller 

kriminella och studerar hur människor och samhälle regerar på ett kriminellt beteende. 

Avvikelse är en interaktionsprocess som utvecklas genom och beroende av andra 

människors reaktion på vissa beteenden genom att se dessa som avvikande. Hemligt 

avvikande kan beskrivas som att en icke acceptabel handling begås, utan att någon 

märker eller reagerar på den, vilket individer med missbruksproblematik är exempel på, 

när de försöker dölja sitt missbruk inför andra. Medlemskap i avvikargrupper befäster 

och stärker avvikaridentiteten och avvikarcykeln kan vara svår att vända då 

omgivningen gärna behåller sina värderingar kring den avvikande individen, exempel 

på det är uttrycket ”en gång knarkare, alltid knarkare” (ibid.).  

 

Goffman (2014) beskriver stigma som avvikandets roll och identitet.  Stigma är en 

egenskap som är djupt misskrediterande, bestående av en verklighet där individen 

utvecklas från en fullständig och vanlig människa till en märkt och utstött människa. 

Individen får en insikt om att det är något skamligt med att ha de egenskaper hon 

besitter, vilket kan resultera i självhat och självförakt vid kontakt med ”normala 

personer” eller vid kontakt med sin egen spegelbild. Goffman, fokuserar på hur den 

”stigmatiserade” hanterar hur hon ska bemöta samhällets stereotypa krav och 

förväntningar. Goffmans analys ger förståelse för sambandet mellan samhällets normer 

och den konflikt- eller kampsituation som de avvikande tvingas leva under. Genom att 

studera problemgrupper i samhället har han lyckats hitta en minsta gemensamma 

nämnare, stigmatiseringen, som är en politisk akt.  I en typ av stigma beskriven som 

”fläckar på karaktären”, ingår alkoholism eller annat beroende (ibid.).  

 

Goffman skiljer på att vara en misskrediterad individ och en misskreditabel individ. Den 

misskrediterade individen tar för givet att det är uppenbart eller allmänt känt att hon 

skiljer sig från andra. Den misskreditabla individen har föreställningen att omgivningen 

varken känner till saken eller omedelbart lägger märke till att hon skiljer sig från andra, 

hon försöker dölja och undvika att hennes brister upptäcks, den verkliga identiteten 

skall hindras från att bli känd (ibid.) 
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Goldberg (2010) skriver att makt är ett centralt begrepp i stämplingsteoretikernas 

förklaring av avvikelse. Avvikaren gör en karriär där olika beteenden inte uppkommer 

över en natt, utan utvecklas i olika steg som leder till en utveckling bort från samhället, 

som sedan upprätthålls när det väl börjat. Regler om vilka individer och vilket beteende 

som anses godtagbara skapas av grupper vars sociala ställning ger dem makt. I 

skapande av självbilden är det de signifikanta andra, som i första stadiet är föräldrarna 

som är det grundläggande. Den första stämplingen kommer från föräldrar, samhällets 

stämpling är det andra stadiet, då stämplingen löper stor risk att fortsätta utanför 

hemmet. Det tredje stadiet är sekundär avvikelse som etableras när den negativa 

självbilden blir dominerande och sker ofta under puberteten, då individen är medveten 

om att hon bryter mot kulturella normer (ibid.).  

 

En person med en negativ självbild har enligt Goldberg (2010) lärt sig genom 

upprepade negativa reaktioner från omgivningen att hennes personliga egenskaper och 

beteenden, överensstämmer dåligt med samhällets ideal. Hon bekräftar den negativa 

självbilden hellre än att orsaka inkongruens genom handlingar som uppmuntrar andra 

att ge positiva reaktioner som skapar chanser till förbättring av självbilden. Motverkan 

till den negativa självbilden i form av stöd, hjälp och resurser är mer framgångsrika ju 

tidigare de sätts in. Det fjärde stadiet, avvikelsespiralen, består av fyra delar, 

stämplingsreaktioner ger upphov till en negativ självbild, som leder till sekundär 

avvikelse, det leder till ett misslyckande enligt de samhälliga normerna, vilket leder till 

mer stämpling. Varje misslyckande har sin bakgrund till tidigare motgångar och bidrar 

till nästa bakslag (ibid.). Enligt Sohlberg och Sohlberg (2014) kan sociala identiteter så 

småningom införlivas i den stämplade människans självbild och kan sedan ligga till 

grund för framtida handlingar och levnadsvillkor. 

 

3.5 Genusteori 

Genusteori beskrivs här utifrån ett feministiskt perspektiv på kvinnors livssituationer 

och livsvillkor. Via ett feministiskt perspektiv fokuseras på samhällets syn på kvinnor 

och hur en kvinna bör vara för att vara socialt accepterad och svårigheter för kvinnor 

med missbruksproblematik att passa in i den sociala världen. Genusteori (Sohlberg & 

Sohlberg 2014) studerar hur kvinnlighet och manlighet konstrueras socialt och hur det 

sociala könet används för att organisera samhällen. Den sociala verkligheten innehåller 

ett starkt inslag av könsmässiga konstruktioner.  
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Karlsson och Piuva (2012) framhåller att den feministiska rörelsen beskrivs inom 

filosofin som en rörelse som härstammar från socialkonstruktionism som teoribildning. 

Den tredje vågens feminism ifrågasätter antaganden som tas för givna och analyserar 

hur vedertagna tankemönster förhindrar förståelsen av oss själva och av hur sociala och 

politiska förhållanden påverkar oss. Analysen har det vetenskapliga ordet 

dekonstruktion, när självklara antaganden skärskådas, som t.ex. kulturella normer om 

hur kvinnor och män skall uppträda och att man ser på de två könen som orubbliga 

kategorier. Genus kan ibland härledas till ”det sociala könet”. Genusbegreppet i 

feministisk teoribildning fokuserar på den relationella betydelsen mellan könen, den 

personliga upplevelsen av genus, format av den omgivande kulturen genom fostran och 

sociala villkor, men även den strukturella dimensionen med könssegregerade strukturer. 

Det finns även en symbolisk dimension som utrycks via språket. Den manliga 

dominansen upprätthålls genom att kulturellt och språkligt upprätthålla skillnader 

mellan det ”manliga” och det ”kvinnliga”(Karlsson & Piuva, 2012). 

 

3.6 Hur teorierna används i uppsatsen 

Teorier syftar på ett sammanhängande och förhållandevis abstrakt sätt att beskriva, 

förklara eller förstå ett visst fenomen och ger en analytisk blick. Det hjälper mig att 

tolka empirin, där jag utgår från ovanstående perspektiv och de aspekter som lyfts fram. 

Teorierna fungerar därmed som en vägledning för att tolka de olika fenomen (jfr. Ahrne 

& Svensson, 2016).  

 

Socialkonstruktionism har relevans för kvinnomissbruket som ett socialt problem. 

Sociala konstruktioner skapar människors identiteter utifrån de subjektiva positioner av 

diskurser vi befinner oss i. Genom att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

vill jag ge en bild av vilka sociala konstruktioner som är bakgrunden till skam och 

skuld. Vid analys av kvinnor med missbruksproblematik kommer begreppen, 

utanförskap, stigmatisering och avvikare att användas i uppsatsen, genom den teoretiska 

utgångspunkten, stämplingsteori (jfr. Becker, 2006; Goldberg, 2010). Genusteori kan 

öka förståelsen vid min analys av könsmässiga konstruktioner, hur manlighet och 

kvinnlighet konstrueras socialt.  I denna studie kommer dessa konstruktioner och 

sociala villkor lyftas fram och synliggöras, utifrån missbrukande kvinnors perspektiv 

(jfr. Sohlberg & Sohlberg, 2014).  
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De teoretiska utgångspunkter som presenterats i detta avsnitt utgör tillsammans med 

tidigare forskning grunden för analys av empirin i kapitel fem. Hur teorier och tidigare 

forskning används framgår i själva analysen och diskussionen av empirisk data.  
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4. Forskningsmetod 

4.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel redogörs för den kvalitativa forskningsmetod som använts i studien, vilka 

urval som gjorts, studiens datainsamling och analys, vilka etiska ställningstaganden som 

använts. Kapitlet avslutas med studiens trovärdighet i form av validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

 

Jag har använt mig av kvalitativ metod utifrån ett abduktivt angreppssätt. Det innebär 

att jag utgått från empiriska data, där tolkning och analys fått växa fram efter det 

material som följer.  De teoretiska utgångspunkterna får vara med från början i studien, 

tillsammans med tidigare forskning.  Enligt Ahrne och Svensson (2016) kombinerar det 

abduktiva angreppssättet induktion med deduktion, det blir ett växelspel där generella 

teorier hjälper forskaren att göra observationer på fältet. Det empiriska materialet kan i 

sin tur hjälpa forskaren att anpassa och specificera de generella teorierna. Den 

kvalitativa metoden utgår från intervjuer, observationer eller analyser av texter (ibid.).  

 

4.2 Intervjuguide 

Jag har genomfört halvstrukturerade intervjuer med en intervjuguide som utgångspunkt. 

Den har bestått av teman (frågeområden) med relevanta samtalsämnen som är kopplade 

till syfte och problemställningar. Den halvstrukturerade intervjun, försöker få 

beskrivningar i intervjupersonens livsvärld för tolkning av meningen bakom den 

beskrivna empirin (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

Till varje temaområde har kopplats ett antal öppna frågor som är mer allmänna och 

inledande, som följer av mer specificerade frågor. Uppföljningsfrågor har ställts utifrån 

varje tema för att få så uttömmande empiri som möjligt. I slutet av intervjun har 

utrymme funnits för informanten att ta upp saker som informanten anser var av vikt för 

att tillföra studien ytterligare empiri.  En intervjuguide har skrivits som utgår från syfte 

och frågeställningar, som kommer att finnas som bilaga i studien. Studien består av fem 

intervjuer. Tidsåtgång för varje intervju var ca: 45-60 minuter. Intervjuerna har spelats 

in, transkriberats och analyserats. Det är kvinnornas egna berättelser, som varit de 

centrala.  Ibland har informanten svävat ut i sina svar, som inte har varit relevanta för 

studien, då har det varit aktuellt att återkoppla till intervjuguiden med de aktuella 
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frågeställningarna igen. Transkriberingen av intervjuerna som spelats in resulterade i ett 

omfattande empiriskt material. 

 

4.3 Urval och etiska ställningstaganden 

Urvalet för intervjuerna består av fem kvinnor, varav tre är äldre, 50-60 år och två är 

yngre, i 30-årsåldern. Samtliga kvinnor i urvalet har en missbruksbakgrund av alkohol 

eller droger, eller varit blandmissbrukare. Kvinnorna har varit fria från sitt missbruk i 

minst fem år och en del arbetar nu eller har arbetat som mentor/support eller vägledare 

inom föreningar eller frivilligorganisationer inom missbruk.  

 

Motivet till urvalet är att dessa kvinnor efter minst fem år som drogfria har fått en 

distans till sitt missbruk och haft möjlighet att bygga upp sin självkänsla och stärka sin 

identitet. Min förförståelse är att kvinnor som tidigare varit i missbruk behöver tid för 

att få distans till sitt missbruk och komma till insikt vad det gett för konsekvenser och 

kunna se klart på vad upplevelser av skam står för. Det finns etiska skäl att inte 

intervjua kvinnor som befinner sig i ett missbruk, eller precis nyligen kommit ur det, då 

dessa kan vara mer sköra och känsliga för att prata om skam och skamresiliens, stärkt 

självkänsla och tilltro till sig själv. Av etiska skäl har urvalet inte varit kvinnor som 

befinner sig i ett missbruk, eller precis nyligen kommit ur det på grund av den skada 

som det kan orsaka.  I Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av etiska frågor, 

behandlas frågan om konsekvenser av en kvalitativ studie gällande den skada som 

deltagare kan lida. Jag har i arbetet med uppsatsen strävat efter att följa den etiska 

principen att ”göra gott”, vilket innebär att risken för att intervjupersonen lider skada 

ska vara så liten som möjligt. Enligt etiska riktlinjer så har jag övervägt möjliga 

konsekvenser till att intervjupersonerna skall lida skada av att bli intervjuade, eftersom 

de är en utsatt grupp av att tidigare ha befunnit sig i ett missbruk. Jag har sett potentiella 

fördelar för deltagarna av föra sin kunskap och erfarenheter vidare genom att vara med i 

studien (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Jag har använt mig av snöbollsurval, när jag hittat lämpliga informanter för intervjuer. 

Det innebär att jag intervjuat en person som jag fått kännedom om som sedan har haft 

ytterligare kontakter som jag har kunnat använda för intervju enligt de urvalskriterier 

som krävdes (jfr. Ahrne & Svensson, 2016). Jag har följt Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2014).  Informanterna har delgivits dessa etiska 

forskningsetiska principer via ett informationsblad innan intervjun, samt även muntligt. 

Jag har informerat informanterna vad syftet med studien är, att de måste samtycka till 

att bli intervjuade och när som helst har rätt att avbryta intervjun eller dra sig ur. De har 

informerats om anonymitet, att identiteten inte kommer att röjas, enligt 

konfidentialitetskravet. Utifrån den empiri som samlats har jag utlämnat vissa ord, 

utryck, namn på behandlingshem, städer eller andra geografiska platser, för inte röja 

personens identitet. Kvinnorna har fått fingerade namn och kön och ålder på eventuella 

barn har utelämnats.  

 

Allt datamaterial kommer att förstöras när studien är avslutad, så att ingen information 

kommer att vara tillgänglig. Enligt nyttjandekravet kommer det insamlade materialet i 

studien bara att användas i denna studie. 

 

 

4.4 Datainsamling, forskningsprocess och analys 

Platsen för intervjuerna fick informanterna själva välja. Det var antingen på offentliga 

lokaler där föreningsverksamhet bedrevs eller i deras hemmiljö. Intervjuerna utgick från 

en intervjuguide med frågeställningar utifrån olika teman, enligt studiens syfte. 

Följdfrågor ställdes och nytt empiriskt material som var väsentligt för studien framkom. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet, för att i sin tur kunna återge 

fullständiga ordagranna återgivningar genom citat i studiens resultatdel. Det empiriska 

materialet färgkodades utifrån olika teman som motsvarade syfte och de olika 

frågeställningarna.  Genom färgkodningen kunde olika mönster urskiljas i kvinnornas 

berättelser som sedan kunde sammanföras under de olika teman som studien bestod av.  

 

Att ordna, sortera och göra material från intervjuer begriplig och greppbar ingår i de 

som kallas för analys (Ahrne & Svensson, 2016). Empirin analyserades med hjälp av 

tidigare forskning och de teorier som använts som referensram. Liknelser och 

motsägelser i empirin analyserades mot tidigare forskning samt teori. Vid analysen 

kontrollerades fortlöpande att den hade relevans med studiens syfte och frågeställningar. 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2014)  bedriver forskaren analytiska konstruktioner som 

är avsedda för att analysera och förstå sociala företeelser. 
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet står för giltigheten i studien. Hur väl undersöker man det som avses att 

undersökas? Är det relevant i sammanhanget?  Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

består validitet av hantverksskicklighet och trovärdighet hos forskaren. Den baseras på 

kvaliteten i hennes tidigare forskning på området. Tonvikten läggs även på kontrollen 

under studiens alla stadier och om de är försvarbara. Inom kvalitativa studier handlar det 

om att beskriva forskningsprocessen, transparensen eller genomskinligheten i studien. 

Hur man samlat in och bearbetat empiriskt data på ett systematiskt sätt. Min avsikt var 

att studien skall var så transparent som möjligt, genom att redovisa, reflektera och 

förklara för läsaren varför jag gjort vissa urval och avgränsningar. 

 

Reliabiliteten står för tillförlitligheten i studien. Får man samma resultat vid en ny 

studie under samma förutsättningar? Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

reliabiliteten som konsistensen och tillförlitligheten i en forskningsrapport. Kan ett 

resultat upprepas vid andra tidpunkter eller av andra forskare?  Det är svårt att svara på, 

eftersom varje person är unik och har sin speciella livshistoria att berätta.  

 

Generaliserbarhet, innebär om denna studie skulle kunna användas på andra personer 

eller i andra sociala miljöer och liknande resultat skulle uppnås. Kvale och Brinkmann 

(2014)  beskriver generaliserbarhet som i vilken utsträckning ett resultat i en situation 

kan generaliseras till andra situationer, kontexter och undersökningspersoner.  För att 

kunna generalisera i en studie behövs ett större urval av kvinnor som befunnit sig i 

missbruk, där man kan laborera med likheter och olikheter eller att man jämför sin egen 

studie med andra liknande studier (Ahrne & Svensson, 2016).  Jag bedömer däremot att 

det finns en möjlighet till att nå en analytisk generalisering vilket innebär att man gör en 

bedömning i vilken grad resultaten från en studie kan appliceras och ha en funktion av 

vägledning för möjligheterna för liknande situationer.  Analytisk generalisering bygger 

på en analys av likheter och olikheter mellan olika situationer, mellan ursprungliga och 

aktuella fall. Man analyserar relevansen av de jämförda egenskaperna hos de olika 

fallen (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom uppsatsens empiri, består av kvalitativa 

intervjuer av en mindre grupp kvinnor har jag strävat efter att få så täta och 

informationsrika beskrivningar som möjligt via direkta citat. I tidigare forskning och 

med förankring i teorin, har jag vid analys till vissa delar funnit vissa likheter med 

studiens resultat, som påvisar den analytiska generaliserbarheten.  
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5. Resultat och Analys 

5.1 Inledning av kapitlet 

Under detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Resultatet har 

delats upp i fyra olika teman, vilka utgörs av (1)  kvinnors beskrivning och upplevelse 

av skam och skuld, (2) copingstrategier mot skam och skuld, (3) kvinnors missbruk 

relaterat till social exkludering och stigmatisering samt (4) genusperspektiv på kvinnors 

missbruk och behandling. Innehållet presenteras närmare under varje tema.  

Temat copingstrategier mot skuld och skam har delats upp i underrubriker, efter 

kategorier som har varit viktiga för att strukturera och analysera resultatet och för att få 

fram ytterligare reflektioner och synpunkter från kvinnorna som intervjuats. I 

kvinnornas berättelser framgick dessa ytterligare kategorier som: vändpunkter, barnens 

betydelse för tillfrisknande, copingstrategier inom missbruksbehandling och synpunkter 

på förbättringar. De teoretiska utgångspunkterna som använts vid analysen är 

socialkonstruktionism, stämplingsteori och genusteori. Resultatet diskuteras även till 

tidigare forskning, vilket innebär att resultat och analys presenteras tillsammans i 

föreliggande kapitel.  

 

5.2 Presentation av intervjupersoner 

De fem intervjupersonerna är kvinnor som varit fria från missbruk i minst fem år. Tre 

kvinnor är äldre, i 50-årsåldern och början av 60-årsåldern. Två kvinnor är i 30- 

årsåldern. Fyra kvinnor har egna barn och några har barnbarn. Alla kvinnor har tidigare 

haft en missbruksproblematik av alkohol, eller av ett blandmissbruk av både alkohol 

och droger. De fem kvinnorna har de fingerade namnen Lena, Vera och Therese som 

tillhör de äldre kvinnorna och Sara och Sofia som är de två yngre kvinnorna. 

 

5.3 Kvinnors beskrivning och upplevelse av skam och skuld 

Under intervjuerna har de framkommit att flera kvinnor har upplevelse av skam- och 

skuldkänslor in för sitt missbruk som blir ännu mer uttalat som missbrukare och kvinna. 

Kvinnorna har i sina berättelser beskrivet skammen av att vara kvinna och mamma och 

hur de ibland stämplat sig själva som misslyckade kvinnor, som inte lever upp till 

normen i samhället. Enligt Hernandez och Mendoza (2011) är skamkänslor mer utbrett 

bland kvinnor i relation till missbruk. Att se sig som missbrukare skapar en negativ 

självbild, osäkerhet och ett hemlighållande, det blir lätt ett dolt missbruk, där samhällets 
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fördömande attityd leder till ytterligare stigmatisering (jfr. Trulsson, 2006). Veras 

beskrivning av känslan av skam och skuld: 

 
Jag skämdes ju för mig hela tiden. Jag ville inte att någon skulle veta det, jag ville hålla 

det hemligt så gott jag kunde. Jag tänkte att om bubblan spricker då, så är det kört för 

mig. Jag var alltid rädd för att inte duga, jag hade alltid dålig samvete för mina barn och 

för att barnen skulle tas ifrån mig, alltid, alltid (…) Jag försökte dölja för alla. Helst ville 

jag långt ut i skogen i en husvagn och supa. Då är det ingen som skulle säga, men Vera 

vad du dricker (…) jag hade en tanke att jag skulle isolera mig fullständigt ifrån 

omvärlden och bara dricka. Det var hemskt, men så var det, för att jag inte ville skada 

någon annan.(Vera) 

 

Therese gör en liknande beskrivning när hon beskriver känslan av skam och skuld i 

relation till missbruk och sina barn: 

 
Alkoholen hade tagit över mitt liv och det var det som kom först, jag kunde inte välja, 

mina barn kom i andra hand, Det var mycket skam och skuld i det, att jag liksom 

försakade mina barn, det är ju fruktansvärt att det blir så (…) när det började eskalera, 

att jag liksom började dricka dagen efter, på morgonen och drack mycket på de här 

skam- och skuldkänslorna. Mitt äldsta barn fick ju ta mycket ansvar för sitt mindre 

syskon, för jag var inte där (…) jag tyckte illa om mig själv, det här självföraktet, fy 

sjutton vad hemskt det var.(Therese) 

 

Sara, en av de yngre kvinnorna som har ett yngre barn, har använt sig mycket av 

självförnekelse; hon knarkade på sina egna villkor för att skydda sig ifrån känslorna av 

skam, men hon hade hela tiden sitt barn med sig i missbruket som var fyllda av 

ångestperioder, när hon inte hade tillräckligt att döva sig med. Värst blev ångesten och 

skuldkänslorna när hennes barn blev placerat: 

 
Just det här att jag borde tänka på barnet i första hand och varför kan jag liksom inte 

göra det? När man får de tankarna vill man fly ännu mer. När mitt barn blev placerat var 

första gången som jag insåg att jag hade problem. Det var första gången som jag ärligt 

ville sluta använda och upptäckte att jag inte klarade det. (…) Kvinnors missbruk är mer 

destruktivt och jag tänker att det gäller framförallt om man har barn, för att de krävs så 

stora mängder för att döva, för att man egentligen har modersinstinkten som är ganska 

stark egentligen, men beroendet är starkare (…) Är man mamma, så skall men ju vara 

den här perfekta mamman, som går med barnvagnen och latte i den andra i den andra 

handen (…) Man hade ju bara folk runtomkring sig som missbrukade, andra tog avstånd, 

man blir ju väldigt ensam (…) man blir väldigt isolerad och man blir ju avskärmad, alltså 

parkbänken i vardagsrummet.(Sara)  

 

Lena som är en av de äldre kvinnorna med ett långvarigt drogmissbruk bakom sig, 

skiljer sig ifrån de andra genom att hon inte fått några barn, beskriver en slags 

förnekelse att hon inte ville blanda sig med narkomaner och hemlösa. Hon ville inte bli 

registrerad som knarkare och trodde att hon var bättre än någon annan. Lena hade en 

jättesorg när hon blev drogfri i början: 
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Jag var i simhallen och de hade sina barn där och jag blev gråtfärdig. Jag var jätte, 

jätteledsen på mig själv att jag hade knarkat bort allt det där. Men idag har jag vänt det 

där till något bra, jag har inga barn som fått lida av mitt missbruk, men jag kan känna en 

tagg i bröstet än idag.(Lena) 

 

Gemensamt för dessa kvinnor är deras beskrivning av skam och skuld, men framför allt 

framträder en stor sorg, som ofta är relaterat till barn, antingen en upplevelse av att 

barnen försummats eller av avsaknaden av barn. Det finns inslag av stigmatisering, där 

kvinnorna får en känsla att det är skamligt med att ha de egenskaper de har, vilket kan 

resultera i självförakt och negativ självbild. Det dolda missbruket finns även här 

beskrivet som kan relateras till samhällets normer och värderingar om hur en kvinna och 

mamma bör vara. Stämplingsteori beskriver det dolda missbruket och den 

stigmatisering det innebär (jfr. Becker, 2006; Goffman, 2014; Sohlberg & Sohlberg, 

2014).  Här kan man vid analys utgå från socialkonststruktionism som förklarar sociala 

fenomen, som genom kollektiva definitionsprocesser, blir till sociala problem 

(Meeuwisse & Swärd, 2013). 

 

5.4 Copingstrategier mot skam och skuld 

Kvinnorna beskriver en mångfald av copingstrategier för att förhindra känslor av skam 

och skuld i relation till sitt missbruk. Detta tema har jag valt att dela upp i 

underteman/underrubriker, efter de nya kategorier som framkom vid intervjuerna av 

kvinnorna. Dessa underteman är: vändpunkter, copingstrategier inom 

missbruksbehandling och synpunkter på förbättringar och barnens betydelse för 

tillfrisknande. 

 

5.4.1 Vändpunkter 

Sanders (2011) skriver just att vändpunkten för återhämtning är att övervinna skam och 

att skam och stigmatisering är något genomgående för kvinnor i missbruk. Gemensamt i 

de här kvinnornas berättelser är att få förståelsen att alkohol- drogproblematik är 

förknippat med en sjukdom, vilket varit en viktig vändpunkt. Insikten om det tar bort en 

del av skam- och skuldkänslorna. Vera hade tidigare sökt hjälp för sitt missbruk på 

socialmedicinskt centrum, där de påstod att hon inte var alkoholist, var frisk och kunde 

sluta dricka om hon bara ville. Hon undrade då vad det var för fel på henne eftersom 

hon inte klarade av att sluta.  Hon tänkte på hur framtiden skulle bli, hon hade 

fortfarande hem, jobb och familj kvar, men kände att det var en tidsfråga då inget skulle 
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finnas kvar och hon var ute på gatan. Vera tog kontakt med psykiatrin och fick hjälp av 

en läkare för avgiftning och fick sen komma till behandling i en kvinnogrupp på en 

beroendemottagning under tre veckors tid. Vera beskriver vändpunkten så här: 

 
Jag bestämde nu är det liv eller död som gäller, jag vill inte dö i det här, jag vill inte bli 

tokig eller galen. Jag har mitt liv att leva för, jag måste finnas till för mina barn (…) För 

första gången jag kom till den här kvinnobehandlingen så säger de så här, du är 

alkoholist. Oj, tänkte jag, äntligen någon som ser det. Det har jag fattat för länge sedan. 

Jag blev bemött som, det här är en sjukdom och jag fick inga skuldkänslor, ingenting. För 

man tänker ju att jag är sinnessjuk, det är något fel i skallen på mig, varför måste jag 

dricka, det måste ju vara en karaktär eller vad fasen som helst eller? Det är ju faktiskt en 

sjukdom, Jag var riktigt, riktigt sjuk alltså. Den här sjukdomen den är dödlig (…) det var 

ingen som gav mig skuldkänslor för första gången i mitt liv (…) Idag har jag inte skam 

längre, jag släppte det ganska tidigt, för jag har skämts så många år för mig själv, så jag 

sa, det ska jag sluta med omedelbart. Jag har accepterat den här skulden för barnen, det 

är något jag får leva med, man gråter inombords många gånger (…) Det som vände mig, 

var att jag verkligen vill leva och jag tyckte att jag var värd ett bättre liv och det har ja 

verkligen fått, jag har ett helt annat liv med en tillit till mig själv.(Vera) 

 

Lena som är en av de äldre kvinnorna och som inte har några barn, beskriver att hon 

efter att ha knarkat i 30 år, kapitulerade när hon var ute och letade och letade efter sin 

katt. Efter flera vändor på anstalt så fick hon tillgång till behandling på en 

kvinnoverksamhet när hon hade fotboja. Där fick hon lära känna sig själv och 

undersöka sitt sociala nätverk och lära sig känna igen när hon höll på att hamna i 

återfall. Hon kom även under denna tid med i en förening, MR - Musketörerna. Hon 

beskriver vändpunkten så här:  

 
Jag förstod nog inte hur sjukt det var hela grejen förrän jag kom in i de här 12-

stegsrummen och såg att det var en sjukdom jag led av. Då var det precis som om 

paletten trillade ner. Jag hade bara sålt knark, fixat knark, knarkat i 30 års tid.(…) När 

jag tog beslutet, hade jag kvar mitt eget hem, jag hade min trygghet redan, jag vet inte 

om jag klarat det här annars, om jag skulle börjat ända från början, på härbärgen och 

boenden, jag vet inte, den värsta resan. (…) Så kom ju det här med Musketörerna i rätt 

tid också. Jag trodde jag behövde ett socialt sammanhang, en gemenskap. 12-

stegsgemenskapen och Musketörerna är ju det som har räddat mig(…) jag fick de rätta 

verktygen för förändring, bitarna föll bara på plats.(Lena) 

 
Therese, en av äldre kvinnorna hade eskalerat i sitt missbruk, och provat 

öppenvårdsbehandling i kvinnogrupp på Maria, men hon drack på helgerna. 

Vändpunkten kom när hon fick åka bort på behandling i tre månader. Hon kände att hon 

behövde komma någonstans, hon klarade inte att sluta annars. Det yngsta barnet blev 

placerat hos en familj under tiden och hon kände sig usel. Therese beskriver 

vändpunkten så här: 
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Det som jag kände blev en vändning för mig, det var nog sjukdomsinsikten (…) jag har ju 

en sjukdom, det är inte mitt fel att jag har de så här. Javisst, jag har ansvar för min 
nykterhet, men jag har inte ansvar för min sjukdom, jag kan inte ändra det som varit, jag 

inte slå på för mig själv för det. Det ända jag kan göra, det är att ta ansvar för min 

nykterhet Det kändes som en lättnad. (…) Man får förlåta sig själv, det är ju det de 

handlar om egentligen alltså.(Therese) 

 

En av de yngre kvinnorna, Sofia, beskriver att vändpunkten kom när hon lämnade sin 

son som var bebis, ensam uppe i lägenheten, för att hon skulle festa, hon kände att det 

inte var hållbart, att det inte passade ihop att lämna barn ensamma och festa. Här 

kommer barnens betydelse in för att hitta copingstrategier. Det kommer jag att ta upp i 

delen: barnens betydelse för tillfrisknande. Gemenskapen i kvinnogrupper och 12-

stegsprogram och föreningar där man kan dela upplevelser med andra är viktiga för 

tillfrisknande. Det kommer jag att beskriva ytterligare i nästa del, copingstrategier inom 

missbruksbehandling och synpunkter på förbättringar. 

 

5.4.2 Copingstrategier inom missbruksbehandling och synpunkter på 

förbättringar 

Vid analysen av kvinnors berättelser har de viktigaste copingstrategierna mot skam och 

skuld varit att hitta gemenskapen i kvinnogrupper och 12-stegsprogram, där man får 

ventilera och hitta likheter med andra kvinnor med liknande missbruksproblematik. En 

del kvinnor har haft stort stöd i en sponsor för individuella samtal eller en 

samtalsterapeut, där man kan prata om mer känsliga och privata problem för att hitta 

lösningar. Genomgående är det en lång resa att göra för att bli från ett alkohol- eller 

drogberoende. Sara beskriver hur hon fick kämpa innan hon fick hjälp för sitt missbruk. 

På beroendemottagning försökte hon få någon samtalskontakt, när hennes barn var tre år 

och hade blivit placerad, men inga insatser sattes in runt Sara. Hon hade önskat att hon 

fått information från socialsekreterare om vilka hjälpinsatser som fanns, som 

stödgrupper t.ex., så att hon och andra inte hade behövt köra sig ända ner i botten: 

 
När jag frågade om det här med behandling och sköterskan på beroendemottagningen sa, 

att jag inte hade tillräckligt med problem, det finns de som behöver det bättre. (…) Att 

säga så till en mamma som precis hade fått sitt barn placerat. Det var en konstig 

prioritering, jag stod ju där och bad om hjälp liksom.(…) Jag fick ta Antabus och lämna 

prover, för att jag tänkte att jag skulle få tillbaka min dotter. Vilket inte skedde.(…) Jag 

försökte ju få 12-stegsbehandling, men de tyckte inte att jag hade tillräckligt med problem. 

(…) Sedan hann jag ju bli av med både jobbet och lägenheten. Sedan kom jag faktiskt på 

ett stödboende, även om det inte var någon behandling där.(…) Då kom jag i kontakt med 

12-stegsmöten av en slump, för att en boende drog med mig och nu är jag kvar. Det fanns 

någonting där(…) Det är ju liksom en ryggsäck som man tömmer liksom och sen gäller 

det att fylla på med bra saker. Idag kan jag använda det som varit, även om jag inte är 
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stolt över det, till att hjälpa andra att de skall få känna igen sig, att jag kan använda det 

till något bra. (…)Jag behöver hjälpa mig fortfarande. Jag har ju pågående gottgörelse 

att göra till familj och till mitt barn.(Sara) 

 

Behandling bör bygga på individens vilja att förändras och ge henne verktyg för att 

förbättra självbilden. Medlemskap i självhjälpsgrupper och frivilligorganisationer har en 

ersättande funktion i förhållande till missbruksvård (Goldberg, 2010). Sofia tog kontakt 

med sociala myndigheter och fick åka på ett behandlingshem för kvinnor med 12-

stegsbehandling Hon tycker efteråt att hon behövde det och det var det bästa som hon 

gjort, det var där livet började. Efter fyra månader där, träffade hon en kille och började 

dricka under två år, sedan kom som tidigare beskrivits vändpunkten, när hon lämnade 

sitt barn ensam för att festa. Då slutade hon att dricka och började gå på möten inom 12-

stegsprogrammet. Hon beskriver att hennes sponsor, där man har enskilda samtal och 

går igenom vad man känner skam för, hjälpt henne mycket. Sofia beskriver även vikten 

av att hjälpa andra som en copingstrategi: 

 
När jag hjälper andra, så slipper jag se mig själv. Man kliver ju ur sin egen bubbla, 

genom att hjälpa, jag gör ju mycket på möten också, för att visa att det fungerar, för att 

andra tjejer också ska få det här, som man har fått. Ja skulle vilja ruska om varenda 

människa, och visa att det fungerar, Det är ju liksom, jag bär på en lösning, jag kan ju 

inte behålla den för mig själv, jag vill inte behålla den för mig själv. Det är väl det som är 

så positivt med de här 12-stegen, att man skall dela med sig till andra. Man hjälper sig 

själv genom att hjälpa andra. (…)Och ärlighet är ju också någonting som jag lärt mig, 

som får bort min skam, att vara ärlig hela tiden. Ja, det är ju medvetenheten också. 

Genom att vara ärlig, så blir jag ju medveten om hur det verkligen är. Att man inte 

försöker dölja. Man ska leta efter likheter, istället för skillnader, för de är det som man 

känner igen sig på och kan reflektera till sig själv genom liksom.(Sofia) 

 

Kvinnors förmåga att etablera ett nära förhållande till signifikanta andra, genom att 

delta i t.ex. AA/NA-grupper är av görande för att få ett positivt resultat, men även 

individuella samtal för stöd och bearbetning för att stärka självkänslan för att 

motverka skam och skuld (Trulsson, 2000). I kvinnornas berättelser kan man här se 

hur viktig 12-stegsbehandling kan vara för att bygga upp självkänslan mot skam och 

skuld, men även den funktion en sponsor har med individuella samtal. Lena, som blev 

drogfri efter 30 år, berättar att kvinnorna som höll i kvinnobehandlingen var 

fantastiska. De satt i grupp, det var lite KBT och lite 12-steg, det var jätteintressant 

och det var väldigt givande. Man fick ta kontakt med sitt sociala nätverk som man 

hade försummat. Hon tror att kvinnor behöver göra sin egen behandling. 12-

stegsmöten har varit viktiga för henne och är hon går idag på flera möten i veckan, 

utan dem skulle hon inte kunna hålla sig drogfri. Idag har hon ett jobb där hon får 



 

31 

 

chansen att hjälpa folk, det tycker hon är en gudagåva. Hennes egna ord om 

copingstrategier mot skam: 

 
Prata, lägg grejorna på bordet, ut med det man känner, ventilera på möten eller genom 

samtalsterapeut. Att man får prata om det, för delad glädje är dubbel glädje och delad 

sorg är lättare att bära liksom.(Lena)  

 

På frågan om vad hon tycker skulle förbättras inom missbruksvården idag säger hon: 

 

Det skulle behövas mer tillgängliga samtalsterapeuter. (…) Det är också tråkigt att alla 

skall var stöpta i samma form, för det passar inte alla, samma det här med öppenvården. 

En del behöver komma ifrån stan och få lite under fötterna, liksom. Nu är det 

öppenvården som alla ska pröva, att åka bort finns inte på kartan, att åka på 

behandlingshem.(Lena) 

 

Rena kvinnogrupper har varit framgångrika, enligt Trulsson (2006). De har skapats 

större självkänsla och ger möjlighet till återhämtning i lugn och ro. Gemenskapen med 

andra kvinnor är viktig, där man kan dela sina erfarenheter och stärka sin självkänsla 

och identitet som kvinna. Individuella samtal är viktiga för att i början kunna tala om 

missbrukarlivet, sexualitet och föräldraskap. I kvinnornas berättelse framgår att 

kvinnogrupper var viktiga, men även individuella samtal i form av en sponsor. 12-

stegsbehandling och få chans att hjälpa andra, har varit väldigt viktigt för en del, för att 

kunna dela med sig av de man fått i självkänsla och i sitt tillfrisknande. Bristen på 

möjligheter idag att få åka på behandlingshem och få rätt insatser i tid, blir här tydlig i 

vissa berättelser, medan andra har haft turen att få den rätta insatsen. Therese fick åka 

på behandlingshem i tre månader. Hon beskriver hur positivt de var med att träffa 

kvinnor, som varit där längre och hon såg att de mådde mycket bättre och vuxit: 

   

Man vet vad som kan hända, att det kan gå så där bra, så det kände jag var en jättesporre 

för mig. Att jag blev nyfiken och ville ha de där som hon hade fått. Gud, kan man må så 

där bra? Och de glömmer jag aldrig, för att det kommer jag ihåg, när vi satt i grupp en 

gång (…) och terapeuten frågade mig, ja vad tänker du, när du lyssnar på henne? Att jag 

vill ha det som hon har fått, sa jag bara så där. (…) Sen hade det gått någon månad och 

då sitter vi i grupp och då frågade terapeuten någon annan kvinna där och jag hade 

pratat och då sa hon samma sak om mig, jag vill ha det hon har. Det glömmer jag aldrig, 

att det har hänt saker med en.(Therese) 

Therese anser att det borde finnas mer inriktad behandling, separerat kvinnor och män. 

Det är svårt att få komma på behandlingshem idag, hon tror hon var en av de sista som 

fick de genom sin arbetsgivare. Trulsson (2006), skriver att kvinnogrupper kan utveckla 

förmågan och styrkan till att hantera drogberoendet och utveckla nära relationer och 

hitta en gemenskap med andra kvinnor och dela sina livserfarenheter med. Genom 
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gemenskapen kan kvinnorna utveckla sin självkänsla och identitet och lära sig hantera 

en självständig relation till män. Therese tycker även att mer resurser skulle behövas för 

att fånga upp de som behöver hjälp, att det är jättesvårt att be om hjälp själv och att 

orosanmälningar från nära anhöriga skulle behöva tas mer på allvar och följas upp. 

 

5.4.3 Barnens betydelse för tillfrisknande 

Vid analysen av kvinnornas berättelser, har det genomgående framkommit att barnen 

beskrivits ha en avgörande betydelse för tillfrisknande i fyra av de fem kvinnornas liv. 

Barnen har samtidigt inneburit mycket skam, skuld och sorg, när kvinnorna beskriver 

sig som dåliga mödrar, som ibland inte kunde sätta sina barn i första hand på grund av 

sitt alkohol- och drogberoende. Mycket skam och skuld är nu borta efter tillfrisknandet, 

men mycket sorg och sorgbearbetning finns kvar.  Att förlåta sig själv, att inte fortsätta 

slå på sig själv, bygga upp förtroende och tillit sina barn och andra närstående är centralt 

för att kunna leva vidare i ett nyktert och drogfritt tillstånd. Flera kvinnor säger att det 

arbetar med pågående gottgörelse som tillhör 12-stegsprogrammet, för att utveckla 

strategier mot skam, skuld och sorg.  Lander (2010) skriver om att just moderskapet är 

den aspekt där missbruket leder till att kvinnan betraktar sig själv som en icke 

respektabel, god kvinna och mor. Trulsson (2006) menar att skamkänslor väcks av att 

inte kunna leva upp till den traditionella rollen som kvinna och mamma, vilket skapar 

låg självkänsla.  

Kvinnors missbruk är även dolt för att det finns en rädsla för myndighetsingripanden, då 

barnen kan bli omhändertagna. En eventuell skilsmässa från barnen gör att 

degraderingen till dålig mamma blir ännu mer tydlig och en del dövar känslor av skam 

och skuld med ett eskalerande missbruk (Trulsson, 2006). Moderskapet måste ses som 

en drivkraft för uppbrott ur missbruk, som bör tas tillvara, det ställer krav på 

motivationsarbete och socialt stöd, som kan ge hopp om möjliga vägar ut ur missbruk.  

Kvinnor beskriver att de efter omhändertagandet av sina barn blir lämnade åt sitt öde, 

men att istället behövs ökade stödinsatser som har ett familjeperspektiv där föräldrarna 

blir viktiga (Trulsson, 1998, 2006). Detta är något som även Vera, mamma till fyra barn 

beskriver. Vera berättar om sina skuldkänslor för barnen och deras betydelse för 

tillfrisknande: 
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Barnen var det viktigaste, jag har inga skuldkänslor för någon annan. (…) Jag har 

accepterat den här skulden för barnen, det är något jag får leva med. (…)Jag har ju 
förstått att mina barn har ju bromsat den processen mycket. Hade jag inte haft barn, så 

vet jag inte hur det hade gått.(…)Man vill ju ge dem de bästa, så kan man inte det, för 

man har en hemsk sjukdom som jag hade. Det drabbar dem också, det är även en 

familjesjukdom. Jag känner skuld för det.(…) Jag har inte behövt lämna bort mina barn, 

tack och lov.  Jag tror faktiskt det inte hade varit så bra om jag varit tvungen att gör det, 

då hade jag nog fullständigt, jag hade inte orkat fortsätta kämpa. Det hade varit det 

värsta som hade kunnat drabba mig, då hade de ju inte haft mig kvar 

överhuvudtaget.(Vera)  

Therese mamma till två barn, ger sin syn på hur barnen varit stödjande och stärkande i 

tillfrisknandet:  

Mina barn har varit stödjande, verkligen, så det är ju fantastiska måste jag säga. De 

verkligen dömer inte mig, utan de är så himla kärleksfulla och stolta över mig, ja de 

hjälper ju till. För de är inte alla som, jag vet ju flera som liksom, där barnen har vänt 

ryggen och inte vill ha kontakt och sådär. För det är klart, det tar lång tid också. (…)Nu 

är jag mamma idag liksom, jag finns där för mina barn och barnbarn och de uppskattar 

det jättemycket. Det tar lång tid givetvis, för de tog ju lång tid för dem att tro och känna 

tillit.(Therese) 

Sofia, en av de yngre mammorna, som har tre barn ser på sitt drogberoende, som att hon 

är medveten om att sjukdomen alltid kommer att vara starkare är hennes barn, så om 

hon inte tar hand om den, så tar hon droger eller gör någonting annat. Men hennes 

drivkraft har varit hennes barn, ”så fort jag har varit nära att ta ett återfall igen, så har 

jag sett mina barn, jag har spelat hela filmen”. 

Sara är mamma till ett barn som placerades hos hennes syster när hon var några år 

gammal. Hon är ändå tacksam för att hon har så bra kontakt med sitt barn idag och de 

träffas regelbundet, minst varannan helg. Det är en fördel att hen bor inom familjen. För 

Sara är det viktigaste att hennes barn har det bra och känner sig trygg i sin miljö, men 

hon har en dröm att få ta hem hen en dag, men det måste vara på hennes barns villkor:  

”Jag tror det blir bra för mitt barn, sen kan ju jag ibland få, då kommer de här 

skuldkänslorna, att hen tycker att jag övergett hen, men så är det ju inte, för vi träffas 

hela tiden, så jag tror inte att det är så”.(Sara) 

Sammanfattningsvis beskriver kvinnorna att deras barn är en viktig del i deras liv 

oavsett om de bor hemma eller inte, är vuxna eller fortfarande små och att det påverkat 

deras tillfrisknande. Socialkonstruktionism och genusteori belyser just hur sociala 

konstruktioner och avvikelse- och genuskonstruktioner, befäster svårigheter för kvinnor 

med en missbruksproblematik att bli synliggjorda för att få rätt stöd och behandling. Att 

inte leva upp till den traditionella rollen som kvinna och mor leder till mer skam och 

skuld (jfr. Meeuwisse & Swärd, 2013; Sohlberg & Sohlberg, ) 
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5.5 Kvinnors missbruk relaterat till social exkludering och stigmatisering 

Kvinnorna beskriver i sina berättelser att missbruket leder till utanförskap, dels genom 

att man upplever sig själv som en dålig kvinna och moder och har skam - och 

skuldkänslor för detta, men även för att kvinnorna försöker dölja missbruket så långt det 

är möjligt. Trulsson (1998) menar att den sociala exkluderingen blir ett faktum när 

kvinnorna på grund av sitt missbruk inte kan leva upp till de sociala normer som 

existerar.  Det sociala nätverket har minskat och många av släktingarna och vännerna 

har tagit avstånd. Barn som blivit omhändertagna och placerade, kan ibland var svåra att 

få tillbaka och många känner sig ensamma och isolerade (ibid.) Tilliten från barnen kan 

ta tid att bygga upp och det gäller att hitta nya sociala nätverk och kontakter utanför 

missbruksvärlden. Therese uppfattning om utanförskapet: 

 Jag tycker fortfarande att det är så, att man ser ner mer på kvinnor som missbrukar är 

på män. Det har blivit mycket bättre, men fortfarande så är det ju lite så. Så tror jag att 

man kanske lägger skulden, kanske mer på sig själv också, än man kanske behöver och 

tror att folk tänker och tycker mycket mer faktiskt.(…)Jag kan känna att de här sociala 

myndigheterna är dömande mot kvinnor, faktiskt. De borde ha mer insikt om hur den här 

sjukdomen fungerar. Att det är en sjukdom.(…)Alla socialsekreterare borde gå någon 

utbildning vad det gäller missbruk, eftersom det är mycket missbruk som de har hand om 

och människor som missbrukar.(Therese) 

Lena som har haft ett tidigare drogmissbruk under 30 års tid beskriver sin tid i 

missbruket, hur hon upplevde utanförskapet: 

Det var en skam, liksom, det var jobbigt att fejsa folk.(…) Jag gick helst ut på nätterna, 

jag orkade inte titta folk i ögonen. Gå ut på dagen det gjorde man inte gärna, framförallt 

inte titta på någon, för då tittade man ner i backen. Och sen när man är inne i ett 

missbruk, så tror man att alla andra vill en illa. Alla som inte är missbrukare själva är 

fiende liksom. Man är som en igelkott, med taggarna rätt ut. Man kunde ju komma in på 

socialkontoret och hon sa en första mening och man missuppfattade den och slog igen 

dörren och gick. Kärring, tänkte man och så knarkade man lite extra på det. Så var det 

ju, man trodde att alla andra vill en illa och så tyckte man att det var alla andras fel det 

som hände, man såg inte sin egen del.(Lena) 

Lander (2003) menar att social exkludering innebär att kvinnor med 

missbruksproblematik, stängs ute från det etablerade samhället vilket innebär 

arbetslöshet, brister i utbildning, ibland hemlöshet och begränsat handlingsutrymme.  

De är ständigt bedömda och bemötta som avvikare, de är märkta, utan självaktning och 

känner sig rättslösa vid kontakt med myndigheter och polis (ibid.). Idag upplever Lena 

ändå att de har blivit mer upplyst i samhället om missbruk. Hon tycker att det blivit en 

bättre förståelse, det finns ju inga som kommer undan, det är ju så utbrett i samhället. 

Hon har bara upplevt en positiv respons från grannar och andra i sitt arbete i föreningen. 



 

35 

 

Vera beskriver utanförskapet, som att kvinnor har lättare för att känna en stor skam och 

skuld, man skäms så fruktansvärt att man döljer det mycket längre än en man: 

 För att det är ju det här med barnen, vet du. Det är skräcken liksom, de tar bort barnen 

ifrån mig. Det är den stora skräcken. (...)Man är skyddslös, sen är det väl, när man 

dricker så här, så skapar det ju en fruktansvärd ångest, då måste man dricka för 

ångesten, så det blir som en ond cirkel. Och jag menar, att man dricker och drogar, det 

är bara ett symtom på något annat.(Vera) 

Vera beskriver även det tidiga utanförskapet som började redan som barn, då hon 

upplevde att hon inte fick visa känslor hos sina föräldrar. Locket skulle läggas på och 

man fick inte prata om obehagliga saker, man fick inte vara för glad eller ledsen. Vera 

upplevde att hon blev behandlad som det svarta fåret i släkten: ”Jag brukar säga, jag 

kommer inte ifrån ett missbrukarhem, men jag kommer från ett dysfunktionellt hem”. 

Här kan man koppla Veras beskrivning till stämplingsteorin. Goldberg (2010) talar om 

vid skapande av självbilden, är det de signifikanta andra, som i första stadiet är 

föräldrarna, som är det grundläggande. Den första stämplingen kommer från föräldrar 

och det andra stadiet är samhällets stämpling, eftersom de finns en påfallande risk att 

stämplingen fortlöper utanför hemmet. Den sekundära avvikelsen byggs upp när den 

negativa självbilden grundläggs och är den tredje stämplingen, då individens egenskaper 

och handlingar inte överensstämmer med samhället normer och ideal. Det sista stadiet i 

processen är när det uppstår en avvikelsespiral, där varje misslyckande leder till mer 

stämpling (ibid.) I Veras beskrivning, finns just den negativa självbilden med och den 

skam det innebär att ständigt känna sig misslyckad och inte duga, ett utanförskap först 

som barn och sedan som kvinna. 

5.6 Genusperspektiv på kvinnors missbruk och behandling 

I kvinnornas berättelser beskrivs hur de upplever gällande normer om kvinnor och 

missbruk, både från omgivningen och från myndigheter. Kvinnorna säger sig känna en 

större skam och skuld och man försöker dölja missbruket. Vera berättar några 

situationer hon upplevt: 

En man kan ju komma på fredag från jobbet och slänga upp en flaska Koskenkorva mitt 

på bordet, det gör ju inte en kvinna, utan den gömmer man nog någonstans. Jag och en 

manlig AA-kompis till mig, vi skulle berätta om våra liv för ett gäng socialarbetare. och 

jag får frågan, men vad, du drack, tog de inte barnen ifrån dig? Fick de inte placeras? 

Nej, jag blev så paff. Den frågan ställde de inte till honom och han hade fyra barn han 

också. I dagens läge hade jag svarat, de hade en pappa, det skulle han aldrig gått med 

på. Precis som min AA-kompis hade en mamma till sina barn. Men det är just för att jag 
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var kvinna. Jag blev jättekränkt av den frågan.(…) När jag blev misshandlad av en man 

som jag hade ett förhållande med och det var rättegång, så säger hans försvarare, men 

du hade ju druckit själv. Hur många öl hade du druckit? Det har ju inte med saken att 

göra. Det var kränkande. Man känner lite grann att man får skylla sig själv, som beter sig 

så. Den här perioden, då jag hade ett förhållande som var så destruktivt, alla såg, men 

jag hade behövt någon som verkligen kom dit och hämtade mig. Jag hade behövt 

handling, istället för ja, ja, men du får skylla dig själv som är med honom. Du är ju dum i 

huvudet ungefär.(Vera) 

Sara ger sin version av det dolda missbruket hos kvinnor, som inte får synas, speciellt 

inte när man är mamma, vilket är förknippat med skam och skuld: 

Jag umgicks med mammor som var likasinnade, innan mitt barn blev placerat och då 

kommer jag ju ihåg tillfällen som vi alltså, vi hade varit och handlat på bolaget. Vi gick 

in på en allmän toalett för att svepa i oss det där som vi köpt eller så fick man hålla en 

sådan där sportflaska eller någonting. Det är mer ett dolt missbruk för kvinnor. Män som 

går, då gör de det mer öppet om de har tänkt dricka någonting, när de har sitt barn 

liksom. För de ses inte på samma sätt. Man blir ju väldigt isolerad och man blir ju 

avskärmad (…) man känner sig inte bekväm, man känner sig inte fräsch och då vill man 

inte vara ute bland folk.(…) Jag tänker att kvinnor är mycket bättre på att dölja det och 

hålla fasaden uppe. För det är inpräntat att man ska liksom vara duktig. Medan om man 

är kille, så kanske man inte ens bryr sig, då går man ut ändå, som man är.(Sara) 

Utifrån ett genusperspektiv, beskriver Sofia och Lena om kvinnomissbruket. Sofia anser 

att det är lättare för en kille eller pappa och punda, än det är för en mamma. Hennes 

beskrivning som mamma är: ”Jag har ju alltid varit den som varit drogfri och han har 

hållit på”. Samtidigt så ger hon som en av de yngre kvinnorna annan bild, när hon 

berättar, att hon har några kompisar som har blivit av med sina barn, vars pappor tar 

hand om dem idag. När Lena ser på sitt missbruk ur ett genusperspektiv, säger hon att 

hon är glad att hon inte såg bra ut, för de for mycket mer illa. Många kan inte säga nej 

till killar, så hon är glad, att som hon själv tycker, aldrig var vacker på det viset. Lena 

hade en egen stark vilja och har kunnat säga ifrån.  

 Lander (2003) talar om att föreställningen om den missbrukade kvinnan har samband 

med avvikelse- och genuskonstruktioner, där hon försöker leva upp till den normativa 

femininiteten, men istället upplever sig avvikande, där drogbruket är ett bevis för detta. 

Genuskoreografi och genuskontrakt är två begrepp som Trulsson (1998,2000) använder 

sig av. Genuskoreografin, beskriver hur kvinnorna inom missbruksvärlden kan bli mer 

exploaterade, könsroller blir mer extrema och många väljer att leva ett närmast 

symbiotisk förhållande till män, med ibland inslag av misshandel och sexuella tjänster. 

Genuskontraktet, är beroende av vad som förväntas av rollen som kvinna och man, på 

ett kulturellt plan. Det finns en idealbild av kvinnan som behöver synligöras inom 

missbruksbehandling, för att kvinnor ska få rätt behandling och stöd. Mattson (2010) 
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påtalar att det inom forskningen skapas stereotypa bilder av kvinnor med 

missbruksproblematik. Hon vill lyfta fram kvinnors styrka, självständighet och 

oberoende, i motsats till offerbilden som den avvikande kvinnan. Vid analys framgår 

det här med utgångspunkt från genusteori, att sociala och könsmässiga konstruktioner, 

ökar förståelsen och medvetenheten om kvinnor med en missbruksproblematik. Genom 

genusteori, belyses hur ”kvinnligt” och ”manligt” konstrueras socialt (jfr. Karlsson & 

Piuva, 2012; Sohlberg & Sohlberg, 2014). 
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6.  Diskussion 

6.1 Kapitlets disposition 

I föregående kapitel redovisades studiens data och tolkningar.  Jag har i detta kapitel 

valt att strukturera diskussionsdelen kring studiens viktigaste resultat som följs av en 

resultatdiskussion. Resultaten diskuteras i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar, vilka i sin tur kopplas till teori, tidigare forskning och alternativa 

tolkningar. Efter det förs en metoddiskussion och kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

 

6.2  Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 

I kvinnornas berättelser återkommer upplevelsen av att känna skam- och skuldkänslor 

för sitt missbruk. Genus- och avvikelsekonstruktioner om hur kvinnan skall var enligt 

de gällande normer som finns, gör att det skapas en diskrepans mellan upplevda krav på 

den goda kvinnan och modern och kvinnor i missbruk.  Av berättelserna framgår det att 

det dolda missbruket förekommer i hög grad, där kvinnorna försöker undvika att det 

skall synas utåt, hur illa det är ställt Det finns en ständigt underläggande rädsla för att 

barnen skall omhändertas om man söker hjälp hos sociala myndigheter, det gör att 

kvinnornas missbruk blir mer dolt. Att vara avvikare och stämplad som missbrukande 

kvinna och mamma, skapar en nedbrytande process av en negativ självbild, fylld av 

skam och skuld. Kvinnorna vittnar om utanförskap och stigmatisering. Gemensamt för 

de flesta kvinnorna är en stark sorg, för de personer som man har försakat på grund av 

sitt missbruk. Barnen som kommit i andra hand, där missbruket har varit starkare.  

 

En viktig vändpunkt för att hitta copingstrategier mot skam och skuld har i kvinnornas 

berättelser varit förståelsen att alkohol- och drogberoende är en sjukdom.  Gemenskapen 

i kvinnogrupper och i 12-stegsprogram där kvinnorna delar med sig av sina 

livserfarenheter har enligt kvinnorna bidragit till tillfrisknande. Att ha en sponsor eller 

en samtalsterapeut att prata med om svåra frågor, har beskrivits som stärkande av 

självkänsla och identitet. Flera kvinnor fortsätter sin kamp för ett drogfritt liv genom att 

fortsätta att gå på möten inom 12-stegsprogram och andra föreningar. Det upplevdes 

som skamfyllt att be om hjälp och en del av kvinnorna hade önskat insatser och stöd 

tidigare innan det gick så långt att barn fick omhändertas och bostad och arbete hann 

försvinna. Kvinnorna menar att bättre kunskap om kvinnor i missbruk behövs, för att 
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kunna bemöta dem på rätt sätt, där den normativa idealbilden av kvinnan, skapad av 

sociala konstruktioner behöver synliggöras. Sociala myndigheter upplevs ibland som 

mer dömande mot kvinnor i missbruk, vilket bidrar till skam- och skuldkänslor. Att få 

åka bort på behandlingshem har idag blivit svårare samtidigt som kvinnorna vittnar om 

att det ibland är enda utvägen ur missbruk. En mer inriktad behandling efterlyses där 

man separerar kvinnor och män för att hitta styrkan, stärka sin identitet i gemenskapen 

med andra kvinnor som man kan dela sina livserfarenheter med. Av kvinnornas 

berättelser framgår att barnen har en stor betydelse för tillfrisknande, kvinnorna 

beskriver att de har något att kämpa för och flera vittnar om att de idag har pågående 

gottgörelse mot sina barn och andra närstående.   

 

6.3 Resultatdiskussion 

 Hur beskriver kvinnor med ett tidigare missbruk sin upplevelse av skam och 

skuld relaterat till alkohol- och/eller drogproblematik? 

 

Resultatet visar enligt kvinnornas utsagor att de hade en större benägenhet att känna 

skam- och skuldkänslor för sitt missbruk i jämförelse med män. Genus- och 

avvikelsekonstruktioner om hur kvinnan skall vara enligt de gällande normer som finns, 

gjorde att det skapades en diskrepans mellan upplevda krav på den goda kvinnan och 

modern och kvinnor i missbruk. Det dolda missbruket förekom i hög grad, där 

kvinnorna försökte undvika att det skall synas utåt, hur illa det var ställt. Att vara 

avvikare och stämplad som missbrukande kvinna och mamma, skapade en nedbrytande 

process av en negativ självbild, fylld av skam och skuld (jfr. Hernandez & Mendoza, 

2011; Lander, 2003). Kvinnorna tyckte illa om sig själva och det fanns ett självförakt. 

Stämplingsteorin överensstämmer här med mina tolkningar, gällande kvinnorna 

upplevelse av att vara avvikare och stigmatiserade, vilket kan resultera till självhat och 

självförakt (jfr. Goffman, 2014; Goldberg, 2010). Värst blev ångest och skamkänslor 

när barn kommer i andra hand och missbruket i första eller barn blev placerade. De 

beskrev att kvinnors missbruk är destruktivt, för att dämpa skam- och skuldkänslor för 

barnen. Ensamhet, isolering och avskärmning från det sociala livet blev resultatet av det 

dolda missbruket, när andra tagit avstånd och kvar fanns bara missbrukarvänner (jfr. 

Trulsson, 1998, 2006).  Med utgångspunkt från tidigare forskning och det valda 

teoretiska perspektivet, socialkonstruktionism, kan resultatet tolkas som att sociala 

processer konstruerar sociala problem, där kvinnornas identitet skapas genom 
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subjektiva positioner av diskurser.  Utifrån genusteori, som belyser hur kvinnlighet och 

manlighet konstrueras socialt kan resultatet tolkas som att kvinnornas större benägenhet 

att känna skam och skuld för sitt missbruk har anknytning till de kulturella och sociala 

normer och värderingar som råder om hur en ”riktig” kvinna och mor bör vara (jfr. 

Karlsson & Piuva, 2012). 

 

 Hur beskriver kvinnorna att de behandlingsstrategier och/eller annat socialt stöd 

som skapat skamresiliens och copingstrategier mot skam- och skuldkänslor varit 

utformade? 

 

En viktig vändpunkt för tillfrisknande från alkohol- och drogberoende har enligt 

kvinnorna varit att få en förståelse för att deras missbruk är förknippat med en sjukdom. 

Insikten om det tog bort en del av skam- och skuldkänslorna. Sanders (2011) anger just 

att vändpunkten för återhämtning är sjukdomsinsikten. Skulden och sorgen för barnen 

fanns dock kvar hos en del kvinnor och är någonting som man har lärt sig att leva med, 

men man måste ändå kunna förlåta sig själv, för att fortsätta orka hålla sig nykter och 

drogfri. Gemenskapen i kvinnogrupper och i 12-stegsprogram där kvinnorna delar med 

sig av sina livserfarenheter har enligt dem bidragit till tillfrisknande och 

copingstrategier mot skam och skuld. Att ha en sponsor eller en samtalsterapeut att 

prata med om svåra frågor, framträder som stärkande för självkänsla och identitet. Flera 

kvinnor fortsätter sin kamp för ett drogfritt liv genom att fortsätta att gå på möten inom 

12-stegsprogram. Det gäller att tömma sin ryggsäck och sedan fylla på med bra saker 

(jfr. Goldberg, 2010; Trulsson, 2000, 2006). Andra copingstrategier har varit att inom 

12-stegsprogram eller föreningar hjälpa andra. Man hjälper sig själv genom att hjälpa 

andra. Man bär på en lösning till ett liv i missbruksfrihet, som man vill dela med sig till 

andra. Att hitta gemensamma likheter som är igenkännande gör att man kan reflektera 

till sig själv. 

 

I kvinnornas berättelser framkom en önskan om en mer inriktad behandling där man 

separerar kvinnor och män genom att ha kvinnogrupper och mansgrupper i behandling. 

Mer tillgängliga samtalsterapeuter skulle behövas och kritik väcktes mot att det är 

öppenvården som skall gälla för alla idag, en del behöver komma bort ett tag på 

behandlingshem. En del av kvinnorna beskriver just det nödvändiga av att åka bort på 

behandlingshem för att de skulle bli fria från sitt missbruk. Det har varit skamfyllt att be 
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om hjälp i kombination med att det funnits en ständig rädsla för att barn skall 

omhändertas, vilket bidragit till det dolda missbruket. En del av kvinnorna hade önskat 

insatser och stöd tidigare innan det gick så långt, att barn fick omhändertas, bostad och 

arbete hann försvinna. Här efterlyser kvinnorna att socialsekreterare och andra inom 

socialt arbete, tar orosanmälningar på allvar och följer upp dem och att man blir tagen 

på allvar när man söker hjälp. Bättre kunskap om kvinnor i missbruk behövs, för att 

kunna bemöta dem på rätt sätt. Trulsson (1998, 2006) skriver om att ett utvecklat socialt 

stöd behövs i samband med föräldraskap och uppbrott från missbruk. Det finns ett 

behov av att prata om skam, skuld och sorg och moderskapet bör ses som en drivkraft 

för uppbrott ur missbruk (ibid). 

 

Det blir tydligt att barnen har haft en stor betydelse för kvinnornas tillfrisknande i fyra 

av de fem kvinnornas liv. Mycket skam, skuld och sorg har funnits här, men är nu till 

viss del borta. Mycket sorgbearbetning finns dock kvar. Att bygga förtroende och tillit 

till sina barn och andra närstående har varit viktigt för att fortsätta kunna leva ett nyktert 

och drogfritt liv. Det är en pågående gottgörelse som det kallas i 12-stegsprogrammen.  

Med utgångspunkt från tidigare forskning, socialkonstruktionismen som teoretiskt 

perspektiv och genusteori är min tolkning att kvinnorna med missbruksproblematik har 

en lång väg att gå för att deras behov av rätt behandling och stöd ska bli synliggjorda.  

Sociala konstruktioner och genuskonstruktioner om hur en ”riktig” kvinna och mor ska 

vara har bidragit till ett dolt missbruk, där kvinnorna stoppats för att be om hjälp i rätt 

tid. Kvinnorna vittnar även om en önskan att bli tagen på allvar när man söker hjälp och 

att kunskapen om kvinnor i missbruk behöver förbättras. Rätt insatser i rätt tid och på 

rätt plats kräver, enligt mina tolkningar en större kunskap om kvinnor i missbruk hos 

politiker, myndigheter och hos personal som arbetar inom socialt arbete. Framförallt 

behövs det ett större intresse för denna målgrupp (jfr. Burr, 2006; Sohlberg & Sohlberg, 

2014). 

 

 Hur resonerar kvinnorna kring social exkludering och utanförskap i relation till 

sitt missbruk?  

Kvinnorna upplevde att missbruket ledde till utanförskap, dels för att man upplevde sig 

själv som den dåliga kvinnan och modern och dels för att missbruket var dolt i större 

bemärkelse än för män. En del kvinnorna beskriver, att man ser mer ner på kvinnor som 

missbrukar, att de sociala myndigheterna är mer dömande mot kvinnor. Trulsson (1998) 
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skriver att definitionen av och synen på missbrukare är avhängigt sociala 

konstruktioner, som innebär ett utpekande och utdefiniering av de som är undantagna 

från de som betraktas som normalt och följer social ordning. Kvinnor i missbruk får 

egenskaper som lösaktig och en dålig mor som inte bryr sig om sina barn, vilket leder 

till utanförskap och marginalisering (ibid.).  I ett fall av kvinnomisshandel upplevde 

kvinnan att skulden lades på henne då hon hade druckit, vilket den aktuella kvinnan 

beskrev som kränkande, som att hon fick skylla sig själv. Istället hade hon behövt 

kvalificerad hjälp. Föreställningar om den missbrukande kvinnan har samband med 

genus- och avvikelsekonstruktioner, där kvinnan upplever sig som socialt exkluderad 

och avvikande, genom att inte leva upp till den kvinnliga normen. De rådande kvinnliga 

normerna behöver synliggöras och lyftas fram inom missbruksvård, för att kvinnor ska 

få rätt behandling och stöd (jfr. Lander, 2003; Mattson, 2010).  Enligt min tolkning av 

resultatet, med stöd av tidigare forskning och stämplingsteori, beskriver kvinnorna att 

de upplever sig som ”dåliga kvinnor”, som inte duger, enligt de normer som finns i 

samhället. I sina berättelser skildrar de utanförskap, att vara fyllda av skamkänslor för 

att vara ”dåliga mammor” och deras arbete med att hitta sin identitet och stärka sin 

självkänsla. Det dolda missbruket, att inte upptäckas, ett så kallat hemligt avvikande 

beskrivs hos flera kvinnor. Den negativa självbilden finns där, ständigt närvarande, som 

en slags stämpling och för en del finns den kvar efter många missbruksfria år (jfr. 

Becker, 2006; Goffman, 2014). Resultatet kan tolkas, med stöd av genusteori, att de 

enligt kvinnornas berättelser finns eventuella skillnader i bemötande från myndigheter, 

de beskrivs som mer dömande mot kvinnor i missbruk, i jämförelse med män (jfr. 

Karlsson & Piuva, 2012; Sohlberg & Sohlberg, 2014). 

 

 6.4 Metoddiskussion 

Jag har i studien valt en kvalitativ intervjumetod, för att få svar på frågeställningar, 

utifrån mitt syfte att beskriva och analysera skam- och skuldproblematiken kring den 

missbrukande kvinnan och hur man kan stärka kvinnors inneboende resurser mot skam 

och skuld. Jag valde att utforma en halvstrukturerad intervjuguide, för att på så sätt 

lämna utrymme för informanten att ge så informationsrika beskrivningar som möjligt 

utifrån deras erfarenheter och upplevelser (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Följdfrågor 

har ställts och det är kvinnornas egna berättelser, som varit de centrala.  Empirin 

redovisades sedan tillsammans med analys i kapitlet, ”Resultat och analys”, utifrån de 

aktuella teman som valts. De kan vara en nackdel att empiri förs samman med analys, 
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att empirin hamnar lite i skymundan, men de många citat som presenteras hoppas jag 

uppväger det. Förhoppningsvis finns det tydliggjort för läsaren vad som är resultat och 

vad som är analys. 

 

Begränsningarna med en kvalitativ studie är det inte går att redovisa objektiva, 

kvantifierade resultat. Det är kvinnornas subjektiva upplevelser som redovisas. Urvalet 

gjordes genom snöbollseffekten, där en eller två kvinnor, kände till ytterligare kvinnor, 

som skulle vara intressanta att intervjua och som tackat ja till detta (jfr. Ahrne & 

Svensson, 2016). Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om urvalet gått till på ett 

annat sätt. Framför allt hade det varit intressant och önskvärt med ett större antal 

kvinnor att intervjua med olika sociala och etniska bakgrunder i olika åldrar. En fördel 

var att kvinnorna som intervjuades var väldigt positiva till att delge sin berättelse och 

sin upplevelse av vara kvinna med en alkohol- drogproblematik i relation till skam och 

skuld. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Jag hoppas att min studie kan bidra till att öka intresset för kvinnors alkohol- och 

drogproblematik och deras benägenhet att känna skam och skuld för detta. Kvinnor med 

missbruksproblematik behöver synliggöras för att kunna ge dem rätt behandling, stöd 

och bemötande som de efterfrågar. Det är intressant att veta vad kvinnorna har för 

upplevelse av skam, skuld och vilka copingstrategier som fått dem att öka sin 

självkänsla och självrespekt. För de som arbetar socialt med kvinnor med 

missbruksproblematik, kan det vara intressant att veta vad som skapar skamresiliens och 

minskar upplevelsen av skuld utifrån kvinnornas upplevelse. Vidare forskning inom 

detta område skulle vara intressant, med studier av många fler kvinnor från olika sociala 

miljöer, kulturella bakgrunder och i olika åldrar för att få en rikare kartläggning. 

 

Det är också viktigt att fokus riktas mot forskning om hur samhället värderar och ser på 

kvinnor med missbruksproblematik. Då tänker jag på samhällets normer i stort men 

även hur sociala myndigheter och institutioner bemöter dessa kvinnor och vilka attityder 

och förutfattade meningar som kan finnas. Den ideala bilden av kvinnan och modern 

behöver lyftas fram för att synliggöra rådande genuskonstruktioner och för att kunna se 

vilka normer som gör dessa kvinnor till avvikare, där skam och skuld bidrar till det 

dolda missbruket. Intressant är även Mattsons (2010) iakttagelse att det inom 
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forskningen skapas stereotypa bilder av kvinnor med missbruksproblematik. Det hade 

varit intressant att följa fortsatt forskning om hur kvinnor i missbruk kan utvecklas till 

starka, självständiga och oberoende individer och hur de lyckas bygga upp 

copingstrategier mot skam och skuld.  Det vore även intressant att undersöka huruvida 

kvinnorna, genom att identifiera, synliggöra och motstå diskurser som de är föremål för, 

gällande att vara kvinna och missbrukare, kan bli mer fria från skam och skuld. 
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Bilaga 1: Information till dig som informant  

 

Jag studerar vid socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. Jag går termin sex och ska 

nu skriva mitt examensarbete som bygger på en intervjustudie. 

Syftet med studien är att beskriva och analysera skam- och skuldproblematiken kring 

den missbrukande kvinnan och hur man kan stärka kvinnors inneboende resurser och 

tillgångar genom rätt behandling, stöd och bemötande. Detta kommer jag att undersöka 

utifrån kvinnors perspektiv med en tidigare missbruksproblematik. 

Du som intervjuas kommer att vara anonym i examensarbetet dvs. det kommer inte att 

framgå vem som deltagit i studien.  Din medverkan är frivillig och om du vill kan du 

när som helst avbryta. Det material som jag samlar och spelar in kommer bara att 

användas i mitt arbete och raderas så fort som uppsatsen är publicerad. När jag skrivit 

klart examensarbetet kommer den att publiceras på Internet. Om du skulle vilja läsa 

examensarbetet när det är klart kan jag delge dig information om vart den finns att 

laddas ner. 

För mig är det viktigt att utforska och synliggöra kvinnors problematik kring missbruk, 

skam och skuld. Jag ser det även som väsentligt att kvinnor med en 

missbruksproblematik får göra sin röst hörd genom att lyssna till kvinnors upplevelser 

och erfarenheter av skam och skuld och de strategier som finns för att få en stärkt 

självkänsla. 

Om du har några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. 

Med vänliga hälsningar,  

Pia La Motte 0708-593216  

ofk14ple@student.hig.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Tema: Skam och skuld relaterat till alkohol- och/eller drogproblematik 

 Hur upplevde du det att vara kvinna och leva med ett alkohol- och/ eller 

drogberoende? 

  Hur ser du på sambandet mellan kvinnors benägenhet att känna skam och 

skuld och ha en alkohol- och/eller drogproblematik? 

 Hade du upplevelse av att känna skam och skuld under din missbruksperiod 

och hur hanterade du det? 

  Var det något speciellt som du upplevde var förknippat med att känna skam 

och skuld? 

 Vad var det som gjorde att du kunde bygga upp din självkänsla och stärka 

din identitet?  

  Hur upplever du dina känslor av skam och skuld idag? 

 

 

      Tema: Copingstrategier mot känslor av skam och skuld 

 Fanns det några copingstragier mot känslor av skam och skuld? Vilka var 

bra och vilka var mindre bra? 

 Hur upplever du den behandling som du genomgått mot ditt missbruk? 

 Har du upplevt att det funnits behandlingsstrategier som varit stödjande och 

identitetsstärkande? 

 Hur ser du på bemötandet mot dig som kvinna i missbruksbehandling? 

            Skiljer det sig mot män och iså fall på vilket sätt? Saknades något? 

 Vad anser du vara bäst för kvinnor för att arbeta med känslor av skam och 

skuld, att vid behandling vara i grupp eller att ha enskilda samtal? 

 Finns det nätverk som föreningar eller organisationer som varit stödjande för 

att hitta copingstrategier mot känslor av skam och skuld? 

 Finns det privata nätverk som familj vänner eller barn som varit stödjande?  

 Vad skulle du behöva mer stöd av idag? 
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Tema: Kvinnomissbruk relaterat till social exkludering och stigmatisering 

  Hur ser du på att kvinnor i missbruk kan bli socialt utestängda och känna 

utanförskap? 

 Har du upplevelse av att bli socialt utestängd eller känt utanförskap under ditt 

missbruk? 

 Hur ser du på vissa normer och värderingar när det gäller kvinnor och missbruk? 

Kan du beskriva hur du tycker att det ser ut? 

 Hur tycker du att du blivit bemött som kvinna av din omgivning under ditt 

missbruk? 

 Om du haft någon kontakt med sociala myndigheter under ditt missbruk, hur 

upplever du att du blivit bemött som kvinna? 

 

Exempel på följdfrågor 

 Kan du berätta mer? 

 Kan du ge exempel? 

 Kan du ge en mer detaljerad beskrivning? 

 Varför tror du att det är så? 

 Hur kommer det sig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


