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Förord 

Vi vill börja med att tacka Högskolan i Halmstad för tre mycket lärorika år av viktig kunskap.                 

Vidare vill vi uttrycka vår tacksamhet gentemot samtliga respondenter som medverkat i vår             

studie. Kvinnornas skildringar är av största vikt och utan deras medverkan hade det inte varit               

möjligt att genomföra detta arbete. Vi har fått ta del av viktiga berättelser som lett till en                 

kännedom som öppnat våra sinnen och som motiverat oss till att slutföra uppsatsen. Även ett               

stort tack riktar vi till vår handledare, Åke Nilsén, som väglett oss i vårt arbete under våren                 

2019. Avslutningsvis vill vi även lyfta fram våra familjer och vänner, och tacka dem för deras                

stöd i skrivandet av examensarbetet.  

 

Anna Carlén och Anna Ljungqvist 

Halmstad 2019-07-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of the study is to deepen the knowledge of former female alcohol and/or drug                

users who have left the abuse behind and want to become a part of society. Groups are placed                  

outside the cohesion of today's society, suggesting a lack of sustainability. We look more              

closely at the stigma the women receive, their relationships and also highlight the             

phenomenon from a gender perspective. The central theorists in the essay are: Erving             

Goffman, Thomas J. Scheff and Yvonne Hirdman. The work has been done on the basis of a                 

qualitative method with ten semistructured interviews. The main result that has emerged is             

that has emerged is that society's treatment and expectations are quite different to women,              

than it is to men. Being a former alcohol and/or drug addict is not the most relevant, from the                   

public's point of view without motherhood. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring före detta kvinnliga alkohol- och/eller             

narkotikamissbrukare som har lämnat missbruket bakom sig och vill bli en del av samhället.              

Grupper ställs utanför sammanhållningen i dagens samhälle, vilket tyder på en bristande            

hållbarhet. Vi ser närmare på stigmat kvinnorna erhåller, deras relationer och belyser även             

fenomenet utifrån ett genusperspektiv. Centrala teoretiker i uppsatsen är följande: Erving           

Goffman, Thomas J. Scheff och Yvonne Hirdman. Arbetet är gjort utifrån en kvalitativ metod              

med tio stycken semistrukturerade intervjuer. Det huvudsakliga resultatet som framkommit är           

bland annat att samhällets bemötande och förväntningar är en helt annan mot kvinnor, än vad               

den är mot män. Att vara en före detta alkohol- och/eller narkotikamissbrukare är inte det               

mest relevanta, utifrån allmänhetens synvinkel utan moderskapet.  

 

Nyckelord: kvinnor, drogfrihet, stigma, relationer, genus, moderskap.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till ämnet 

En rad samhällsutmaningar utmärker vår tid och man försöker ta sig an situationerna världen              

över. Förenta Nationerna arbetar med ett utvecklingsprogram som består av sjutton globala            

mål för en hållbar utveckling (globalmakten.se). Även om målen främst riktar sig till             

utvecklingsländer, kan en del av dem kopplas samman med vårt valda sociologiska fenomen             

rörande före detta kvinnliga alkohol- och/eller narkotikamissbrukare. Hälsa och         

välbefinnande är ett av dem, jämställdhet och minskad ojämlikhet är två andra mål kopplade              

till vårt sociologiska fenomen, hållbara städer och samhällen är en tredje. Alla länder har              

utmaningar de måste ta sig an, men det kan skilja sig från land till land hur det tar sig uttryck. 

 

Enligt lag ska vård och omsorg tillhandahållas efter behov och på lika villkor för alla               

medborgare och socialförsäkringar ska prövas. Välfärdssamhällets skyldighet är att stödja          

alla sina medborgare, och då även de som tillhör utsatta grupper. Även om Sverige är ett                

jämställt land, lever deras medborgare under skilja livsvillkor, som präglar individens           

ekonomiska och sociala tillstånd. Det leder till brist på makt för de mest utsatta och               

kvinnorna i vår studie som före detta missbrukare räknas in i denna kategori. Den bristande               

social sammanhållningen är ett globalt problem. I studien så uppmärksammas tio stycken            

kvinnors berättelser utifrån deras synvinkel av samhällets bemötande, deras närståendes          

ställningstagande gentemot deras situation och vidare utsatthet utifrån deras avvikande          

beteende. Det visar tydligt kopplingar mellan livsvillkor, makt och sammanhållning. 

 

När man talar i termer av välfärdsstatens kris avser det den offentliga välfärdssektorns             

finansiella kris (ne.se). Utslagning, fattigdom och svårigheter för före detta kvinnliga alkohol-            

och/eller narkotikamissbrukare kan räknas in i kategorin. Det vill säga grupper som löper stor              

risk att drabbas av sociala problem ges genom välfärdsstaten särskilt stöd. Men trots stödet              

ställs avvikande grupper utanför samhället och kvinnor är särskilt utsatta. I en            

sammanfattning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, vid namn         

Drogutvecklingen i Sverige 2019, (can.se) framgår det att män dricker mer alkohol är             

kvinnor, men att könsskillnaderna har minskat. Vad det gäller narkotika har användningen            

ökat under 2000-talet, och särskilt under den senaste femårsperioden, jämfört med 1990-talet.            



 

Samhället arbetar mot personer med skilda sociala normer, som istället för att hjälpa, skapar              

konflikter. 

 

Före detta kvinnliga missbrukare utsätts för motgångar i samhället och den tidigare            

problematiken sätter spår. Vidare lever de inte upp till de traditionella normerna, som en              

kvinna förväntas uppfylla. De sociala förväntningarna från samhället och den stigmatiserande           

synen fördubblas om hon har barn och ytterligare stigmatisering förekommer på grund av att              

hon är en före detta brottsling. Allmänheten ser enbart ett misslyckande hos kvinnan från              

samhällets idealbild. Utifrån ett genusperspektiv framkommer en tydlig bild av hur män inte             

förväntas vara lika ansvarstagande i föräldrarollen, som en kvinna förväntas vara. Det för             

med sig en bristande punkt på jämställdheten i dagens Sverige. Kvinnor och män ska ha               

samma rättigheter och skyldigheter. Men vad gäller föräldraskapet år 2019 ligger fortfarande            

det främsta ansvaret på kvinnan. I debatter och media är det ett återkommande, aktuellt, stort               

och omfattande ämne. Men varför är bristen på agerande fortfarande stillastående? 

 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ aspekt. Där vi som forskare befinner oss i den sociala                

verkligheten tillsammans med kvinnorna. Vi valde den kvalitativa metoden på grund av att             

den utgår från studieobjektets perspektiv. För att fånga upp respondenternas berättelse valde            

vi att precisera en semistrukturerad intervjuguide. Metodinstrumentet står för flexibilitet när           

det kommer till intervjufrågorna och är menade att generera uttömmande svar. Som            

metodologi använde vi hermeneutiken på grund av hänsynen den tar till vår förförståelse             

delvis som forskare och privatperson samt respondenternas skildringar. Samtliga kvinnor är           

utvalda för att ha förutsättning att svara på studiens syfte och frågeställningar. Slutligen förs              

ett resonemang över etiska aspekter gentemot respondenterna, men även vad vi som forskare             

ska vara uppmärksamma på, då det är känsliga ämnen studien uppmärksammar.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att uppmärksamma livssituationen hos före detta kvinnliga alkohol-            

och/eller narkotikamissbrukare, utifrån deras egna perspektiv. Den sociala sammanhållningen         



 

mellan olika grupper är viktig för att samhället ska fungera, mellan människor med skilda              

livsvillkor, där maktdelning grundar sig i jämlikhet hos medborgarna. Vi lever dock i ett              

individualiserat samhälle där var och en är ansvarig för sitt eget liv. Kvinnorna är inget               

undantag. Men på grund av allmänhetens bemötande, kvinnornas relationer och samhällets           

förväntningar på hur en kvinna ska te sig påvisar deras utanförskap. Det lider en brist på                

kunskap från allmänheten, vilket vi vill uppmärksamma genom de före detta kvinnliga            

alkohol- och/eller narkotikamissbrukares berättelser om deras livssituationer. Om        

förändringar av samhället uppstår kan det leda till ett socialt hållbart tillstånd som är till               

fördel för alla. För att få svar på vårt syftet har vi utgått från tre frågeställningar. 

 

2.2 Frågeställning(ar) 

● Hur beskriver respondenterna deras liv utifrån deras drogfrihet?  

● På vilket sätt påverkades nära relationer av respondenternas missbruk?  

● Indikerar respondenterna ett mer särpräglat bemötande på grund av deras kön? 

 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund av det valda ämnet samt fem vetenskapliga artiklar              

som är relevanta för studien. I slutet av kapitlet jämförs, värderas och problematiseras dem. 

 

3.1 Bakgrund  

Nationellt centrum för kvinnofrid konstaterar att könsrelaterad utsatthet finns i alla grupper.            

Där sårbarheten blir en följd av exkludering och marginalisering. Detta berör till exempel             

kvinnor med före detta missbruksproblematik. Begreppet sårbarhet omfattar tre dimensioner:          

resurser, utsatthet och konsekvenser. Genom att synliggöra hur personer som skiljer sig från             

normen kan vara utsatta för diskriminering. Att uppmärksamma förövarna, när man ser till             

utsatta grupper, är av stor vikt. För att de ofta osynliggörs inom forskning. Det är även viktigt                 

att se till fenomenet från ett intersektionellt perspektiv, för att påvisa de komplexa             

maktsitueringarna i samhället. Samhället besitter även stereotypa föreställningar om sociala          

grupper som kan leda till att en del personer inte betraktas som trovärdiga. NCK förespråkar               

en ökad medvetenhet och kunskap hos professionella om dessa gruppers villkor och särskilda             



 

sårbarhet som är grundläggande för att de utsatta ska få adekvat hjälp, stöd och ett bra                

bemötande (nck.se). Vi vill även påvisa vikten av vanliga medborgares medvetande angående            

fenomenet. För att uppmärksamma skilda livsvillkor, förekommande maktstrukturer och         

främjande av social sammanhållning.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Stigma and social support in substance abuse: Implications for mental health and well-being             

(2017) är skriven av Michèle D. Birtela, Lisa Woodbs samt Nancy J. Kempac. Studien              

undersöker, genom en elektronisk enkätundersökning, hur uppfattat stigma influerar         

individerna som genomgår behandling för problematik med alkohol och droger, samt om            

internaliserad stigma och skam är mekanismer som länkas samman med socialt stöd och             

bättre mental hälsa och välbefinnande. Författarna menar på att tidigare forskning visar att             

allmänheten erhåller en stigmatiserad attityd gentemot substantiellt missbruk. Allmänheten         

distanserar sig från individerna och diskriminering mot gruppen är vanligt förekommande.           

Även ett flertal hälsoverksamheter bär på en negativ attityd när det kommer till missbrukare.              

Individer som är i behov av det sociala stödet som mest är i riskzonen att bli marginaliserade.                 

Studien visade på att uppfattad stigma av missbruk är associerat med dålig hälsa, högre              

internaliserad stigma och skam. Men genom socialt stöd av familj och vänner minskade det              

internaliserade stigmat samt skammen. Stödet resulterade även i bättre hälsa i termer av             

sömn, depression och oro samt självkänsla. Författarna förespråkar att allmänheten ska hjälpa            

de utsatta individerna och nyttja det sociala stöd som en strategi genom att bekämpa den               

negativa inverkan som internaliserad stigma och skam har på den fysiska och psykiska hälsa. 

 

Föregående artikel (2017) indikerar att stigmatiserade individer erhåller negativa         

konsekvenser när det berör personen i fråga och samhället. För att nyansera fenomenet vill vi               

även påpeka att stigma inte uteslutande måste innebära något negativt. I artikeln Does stigma              

always have negative consequences? (2018) författad av Sunil K. Verma, Pankaj Bharti samt             

Tushar Singh blir det konstaterat att detta är möjligt. Syfte med studien är att undersöka och                

förstå fenomenet av stigmatiserade och sociokulturella processer där en stigmatiserad grupp           

kan glädjas av den pågående processen av stigmatiseringen gentemot dem, genom etnografisk            

metod, där de har observerat olika stigmatiserade grupper i Indien. Studien påvisar att             

grupperna anpassat sig på så sätt att de använder deras stigmatisering som ett instrument att               



 

motta fördelar som är väsentliga för deras överlevnad. Med hjälp av deras sociala             

övertygelser skapar de en känsla av inkludering i samhället, som hjälper dem att utveckla en               

positiv syn på livet. Som före detta kvinnlig missbrukare kan det handla om att exempelvis               

genomföra föreläsningar där man skapar medvetenhet om upplevda erfarenheter, för att andra            

ska kunna undvika att hamna i samma situation. Studien visar även på att de stigmatiserade               

erhåller sociala och ekonomiska bidrag utan att tveka, för att förbättra kvaliteten på deras liv.               

Som den föregående artikeln (2017) påvisar uppstår stigmatisering när en person besitter en             

social identitet som är nedvärderande, som exempel en före detta missbrukare. Men som             

artikeln (2018) konstaterar kan de stigmatiserade individerna omvända stigmat. 

 

Om arbetslöshetens ekonomi och skam (1996) är skriven av Bengt Starrin, Ulla Rantakeis             

och Curt Hagquist berör den sociala och känslomässiga upplevelsen av de moraliska synsätt             

på arbetslösas situation. Studien är genomförd med en kvalitativ ansats samt kvantitativ.            

Artikeln påvisar att under 1800-talet mannens tydliga dominans gällande ekonomi genom           

kapitalismens utveckling. Visserligen är patriarkatet påtagligt även idag, men idag ses en            

individualistisk samtid där var och en är ansvariga för en själv till exempel om man blir                

arbetslös. Tillståndet ses som självförvållat och man har misslyckats med sin plikt som             

medborgare. Man kan uppfattas som indolent om man erhåller ekonomiska bidrag och att             

man utnyttjar systemets tillgångar. En kumulativ kedja kan uppstå på grund av arbetslösheten             

som leder till exkludering och ohälsa där skamkänslor närvarar på grund av det osäkra              

tillståndet. Den sociala otryggheten kan leda till isolering. Utifrån ett genusperspektiv är det             

mer stigmatiserande för kvinnor att vara arbetslös och leva i en skamfull miljö som kan leda                

till psykosomatiska besvär. Medans männen mer ofta bedövar sig med ökad           

alkoholkonsumtion, utan att allmänheten höjer ett ögonbryn. Med tiden kan den skamfyllda            

självbilden blekna, likaså hur andra ser på en. Men nya sociala band kan utvecklas med               

personer i samma situation som en själv som kan få den skamfyllda känslan att lägga sig.                

Stoltheten kan återkomma genom den nyfunna gemenskapen, men man är fortfarande           

utesluten från den sociala sammanhållningen. 

 

Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – en prövning av ekonomi - sociala band            

modellen (2003) är dikterad av Bengt Starrin, Marina Kalande Blomkvist och Staffan Janson.             

Studien är gjord utifrån en triangulering, där de använde sig av kvantitativt material samt ett               



 

kvalitativt intervjumaterial. Fyratusenfyrahundraåtioåtta stycken hushåll deltog i       

enkätundersökningen samt trettiofem personer i personliga intervjuerna. Därav tjugotvå         

stycken var kvinnor och tretton män. I artikeln utrönas det om hur det är att vara                

socialbidragstagare idag, och hamna i en så kallade låg social status, sammankopplat med ett              

utanförskap som kan beröra de sociala banden. Banden kan förändras lika fort som oväntade              

händelser kan uppstå, de ekonomiska livsvillkoren försämras vilket leder till att man kan få              

vänder sig till socialtjänsten. Fattigskammen och ojämlikheten kvarstår trots heterogenitet          

och mångfald som ökar och är delaktiga att forma vårt moderna kapitalistiska värdesystem.             

Socialbidragstagarna underordnas av förutfattade meningar som förekommer hos individer         

som erhåller den dominanta statusen. Dessutom ses detta som ett personligt ansvar,            

misslyckande förklaras inte via samhällsstrukturer, utan ligger i en status relaterad           

exkludering och förblir oförändrad. Förväntningar från samhället kan leda till förlorad           

identitet och vidare till ohälsa. Att känna skam är att känna sig alienerad, misslyckad, och               

förlöjligad. De sociala relationer kan upplevas på olika sätt. När vetskapen angående att             

någon lever på försörjningsstöd uppenbarar sig kan banden hänga på en skör tråd och leda till                

en skam relaterad känsla. Men sociala relationerna kan även kvarstå. Där nära och kära finns               

kvar kan de motivera och stärka socialbidragstagaren, och sakta tynar självföraktet och            

skammen bort. Vilket kan leda till att man kan säkra sig själv och de sociala banden igen. 

 

Kvinnoidentitet och missbruksbehandling (2016) är författad av Karin Trulsson. Artikeln          

påvisar en rad aspekter som borde uppmärksammas när det kommer till hur man ska bemöta               

kvinnor med missbruksproblematik utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Syftet med studien          

var att synliggöra och möta kvinnors behov av missbruksbehandling i ett terapeutiskt            

samhälle, som utvecklats utifrån ett genusperspektiv. Undersökningen är kvalitativ och          

intervjuer genomförs med en grupp kvinnor, där majoriteten är mammor med           

långtidsmissbruk. Med utgångspunkt i genussystemet måste hänsyn tas till män och kvinnors            

skilda socialisering, arbetsfördelningen mellan könen samt idealen som samhället står bakom.           

Inte förrän under 1980-talet började forskare upptäckte att kvinnorna hamnade i skymundan            

av männen. I dagens samhälle är fenomenet begränsat uppmärksammat. En förklaring till            

detta kan vara att kvinnors missbruk är mer stigmatiserande än vad mäns är. Kvinnorna lever               

inte upp till samhällets idealtyp och effekten blir känslor av skam, skuld och förnedring.              

Personerna i vår studie är dock drogfria, men de erhåller fortsättningsvis ett stigma och är               



 

påverkade av genussystemet. Men likväl som för kvinnorna i studien kan sociala band spela              

en stor roll för dem. Samtidigt kan nuvarande band kompensera för utebliven vänskap från              

ungdomen. Men det kan även utspela sig en kvinnlig hierarki, konkurrens med andra kvinnor              

om relationen till män förekommer. Utifrån uppväxten kan det ha utvecklats en negativ             

förhållande till andra kvinnor. Vidare är det en stor skillnad från kvinnor som inte hade barn                

och kvinnor med barn som värderade identiteten som moder högt. Identiteten används som en              

inspiration för att förbli drogfri. Men det har även att göra med att de fortfarande har tillgång                 

till sina barn. Fantasin om att få tillbaka barnen har ersatts med värderingar att barnen bästa                

ska vara i fokus och kvinnornas egna behov ska komma i bakgrunden. Samtidigt som              

kvinnorna måste sätta sig i första hand under behandling, vilket kan innebära en problematik. 

 

3. 3 Jämföra, värdera och problematisering av de vetenskapliga artiklarna 

Stigma and social support in substance abuse: Implications for mental health and well-being             

(2017) påvisar att allmänheten applicerar ett stigma på före detta kvinnliga missbrukare som             

avviker från “de normala”. Stigmat medför alltså negativa konsekvenser för individerna. Men            

Does stigma always have negative consequences? (2018) konstaterar att man kan använda sitt             

stigma positivt och motta fördelar. Det är viktigt att föra fram flera aspekterna av vad ett                

stigma kan medföra till individen, för att få en så bred ståndpunkt som möjligt att stå på.                 

Studien (2018) är utförd i Indien. Men oavsett land kan man omvända sitt stigma från               

någonting negativt till någonting positivt. Skillnaden är att bidragen som individerna erhåller            

i Indien hjälper dem till att förbättra kvaliteten i deras liv och känna stolthet. Medans artikeln                

Om arbetslöshetens ekonomi och skam (1996) påvisar en motsatt bild av ökad skamkänsla av              

att erhålla bidrag på grund av avvikande sociala och ekonomiska livsvillkor. Det kan bero på               

att Sverige är ett individualiserat samhälle, där man ska klara sig själv och pengar är ett                

tabubelagt ämne. För att räknas som en trogen samhällsmedborgare måste man erhålla en             

inkomst, sjukpenning, socialbidrag och arbetslöshetsersättning ses avvikande och annorlunda.         

Men den kvinnliga gemenskapen, där man delar liknande erfarenheter, är av stor vikt för              

känslor av stolthet, menar artikeln Kvinnoidentitet och missbruksbehandling (2016) på.  

 

Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – En prövning av ekonomi - sociala band            

modellen (2003) leder oss till återkommande stigmatisering av samhällets förutfattade          

meningar. Utan en tanke på att se hur det kan drabba vem som helst, en oavsett kön, dömer                  



 

samhället en kvinna hårdare än en man och speciellt om hon har barn. Maktutövning från               

samhällets sida i form av utanförskap som vidare leder till bristande sammanhållning och             

dåliga livsvillkor. Socialiseringen av män och kvinnor är olika, arbetsdelning, ekonomi,           

förväntningar utifrån genusperspektivet och så vidare. Trycket kvinnorna har på sig från            

samhället håller dem tillbaka, fast de tagit makten över sitt missbruk och återanpassar sig till               

samhället i den mån de kan. Vi anser att det är viktigt att belysa kvinnornas egna erfarenheter                 

av särbehandlingen, utifrån upplevelse av uteslutande från den sociala gemenskapen i dagens            

samhälle som blir allt mer likartat. Samtliga artiklar har båda könen i sina studier, men det är                 

trots det relevant att ta med i vår studie och lägga fokus på kvinnorna.  

 

 

4. Teoretisk och begreppslig referensram 

Tidigare forskning visar på att det nästan alltid är mer stigmatiserande för kvinnor än för män                

att begå brott. Det anses vara okvinnligt att begå brott, menar forskare, medan kriminella män               

ses som hjältar (svenska.yle). Mot denna bakgrund har vi valt att använda oss av Erving               

Goffmans stigmatisering som en av våra teoretiska utgångspunkter i studien. Vidare har vi             

även använt oss av Thomas J. Scheffs sociala band, för vi tror att banden har en stor inverkan                  

på kvinnorna att de ska förbli drogfria. Slutligen vill vi även belysa fenomenet utifrån              

genussystemet och har Yvonne Hirdmans genuskontrakt till hjälp för detta. 

 

4.1 Erving Goffman - stigma 

Goffman (2011) anser att varje samhälle har kriterier som anser vad som är normalt och               

accepterat. Termen de normala används när han beskriver människor som inte avviker på ett              

negativt sätt från de speciella förväntningarna i samhället. Bryter man däremot de normer och              

krav som förväntas av en blir dessa individer bortstötta av ovan nämnda gruppen, för att de                

avviker från samhällsnormer (Goffman 2011:12). Med tanke på att de flesta brott begås av              

män (nationalekonomi.se) blir normen bland de kriminella att vara man. Kvinnorna går            

således emot den feministiska normen genom att de börjat att missbruka. Men även att vara               

före detta missbrukare avviker från den sociala normen. Samtidigt erhåller de även oönskade             

egenskaper genom att ha begått brottsliga handlingar. Detta för med sig att kvinnorna bli              



 

trippelt avvikande vilket bland annat innebär utanförskap. Genom Goffmans (2011)          

stigmatiseringsteori kan vi få en ökad förståelse för kvinnornas ambivalenta situation. 

 

Goffman (2011) urskiljer tre typer av stigma. Den första uppmärksammar kroppsliga           

missbildningar av skilda slag. Gentemot våra respondenter kan detta stigma yttra sig både             

invändigt och utvändigt genom påfrestningar kroppen fått erhållit som konsekvenser av           

missbruk samt konsekvenser av att sluta med missbruket. Olika fläckar på den personliga             

karaktären är den andra typ av stigma. I denna kategori kan man bland annat räkna in                

viljesvaghet och lidelse som kan associeras med missbruk. Vidare tar Goffman (2011) upp             

brist på hederlighet där drogerna kan ha varit av första prioritet. Slutligen urskiljer Goffman              

(2011) stambetingade stigman som går från generation till generation. Den typ av stigma blir              

relevant i vår studie för att missbruk ofta går från generation till generation. Genom sociala               

band kan personer vara sammankopplade med en stigmatiserad individ, något som leder till             

att samhället behandlar personerna som en enhet. Följderna att förbindas med den            

stigmatiserade undviks eller avbryts (Goffman 2011:38). Kampen att förbli drogfri medan           

man tampas med familjemedlemmars stigman blir eventuella påfrestningar, samtidigt som          

man kämpar med den egna stigmatiseringen. Fallet kan även vara så att kvinnorna anser              

stigmat som en prestigesymbol (Goffman 2011:53), om de har lyckats ta sig ur sitt missbruk.  

 

Goffman (2011) menar på att den stigmatiserade kan försöka dölja sin avvikelse beroende på              

hur visible den är. Ett fysiskt stigma är svårare att dölja än om man exempelvis varit en före                  

detta missbrukare. Att dölja sin stigma kan skapa oro för att förr eller senare bli påkommen.                

Väljer man istället att berätta om stigmat kan omgivningen ta avstånd från personen. Oavsett              

strategi menar Goffman (2011) att skamkänslor är ständigt närvarande. Gemenskaper kan           

skapas av personer som besitter liknande stigma, för att bringa en slags tillhörighet. Men              

utanförskapet är trots det närvarande, då stigmat kan skapa problem hos de normala. Den              

stigmatiserade kan försöka finna sig tillrätta med situationen genom att genomgå en ‘moralisk             

karriär’ (Goffman 2011:40). Karriären innebär en utveckling av den stigmatiserade där man            

lär sig acceptera stigmat samtidigt som man följer de normala och börjar anamma             

samhällsnormerna. Den moraliska karriären kan hjälpa oss att förstå resan som kvinnorna            

gjort, från missbrukare till före detta missbrukare till en av de normala.  

 



 

4.3 Thomas J. Scheff - sociala band 

Sociala band handlar om det sociala samspelet mellan individer. De sociala banden är             

drivkraften som håller ihop kittet i samhället. Enligt Thomas J. Scheff definition menas detta              

att det finns en balans mellan närhet och distans mellan banden och därmed även mellan               

individualitet och den sociala sammanhållningen. Man måste ta hänsyn till andras känslor,            

tankar, och att vi är olika så att det kan bli en balans. I familjer kan banden vara starka men                    

de kan även vara lösa där familjemedlemmar vänder ryggen till någon eller att man isolerar               

sig och inte vill delta i någon grupp (Scheff 1994:4). När de sociala banden är intakta är det                  

en samklang mellan personerna i fråga. Men detta utesluter inte att konflikter kan uppstå. De               

kan både vara destruktiva, men även konstruktiva. När de sociala banden är intakta kan              

konflikterna vara till nytta för de förändringarna därtill även ömsesidig integration. Även om             

vrede uppstår identifierar vi vedersakaren som en person som oss själva. Ett tryggt och socialt               

band i djurens värld kräver ingen intellektuell och emotionell samstämmighet därför att            

banden är är genetiskt bestämda. Men hos människan finns inga genetiska garantier av den              

arten (Scheff 1994:7-8).  

 

Skam och stolthet (Scheff 1994:74) är markörer för de tillstånd som är inblandade i de sociala                

banden. Skam hänger samman med negativa värderingar vad gäller de sociala självet och             

stolthet med positiv värdering av det sociala självet. Scheffs (Scheff 1994:79) teorier om den              

socioemotionella världen ligger i relationer och känsloladdade kopplingar. Enligt hans          

definition menas detta att det finns en balans mellan närhet och distans och därmed även               

mellan individualitet och den sociala sammanhållningen. Då uppsatsen ligger inom ämnet           

kvinnor som är före detta alkohol och/eller drogmissbrukare finns det tydliga kopplingar till             

de sociala banden samt de två känslorna skam och stolthet. Missbruk där någon blivit ‘slav’               

under drogerna, kan leda till att de sociala banden vilar på en skör tråd. Det blir en ständig                  

kamp med sig själv och inte sällan med de närstående såsom familj, barn och vänner. Skam är                 

en av de känslor som oftast blir påträngande då känslan av den sociala relationen blir lidande.                

Den dagen missbrukaren ‘kapitulerar’ inför sitt missbruk och vill bli drogfri är det dags att               

förändra sig själv.  

 

Stolthet uppenbarar sig efter en lång process där de sociala banden kan knyta samman igen.               

Känslan att vinna tillbaka sig själv och bygga upp ens sociala band blir en ömsesidig               



 

tillhörighetskänsla. Individen blir vägledd till den mentala och emotionella samklangen med           

andra individer igen. Före detta missbrukare som har lyckat bygga upp de sociala banden              

igen känner en väl värd stolthet som är något som att kvinnorna kan växa, då det finns en                  

strävan om att nå målet. Första steget är att reparera själv först, för att sedan bygga upp tillit                  

och förtroende till andra igen. Viljan och modet att förändra sitt mönster kräver stöd. Den               

kumulativa kedjan har varit en av de anledningar vars beslut kvinnorna fått stöta på och därav                

har det uppstått rädsla inför vad som ska hända med nära och kära. 

 

4.4 Yvonne Hirdman - genussystem 

Yvonne Hirdmans ställer sig frågan hur det kan komma sig att kvinnor generellt, geografiskt              

och historiskt har ett lägre värde än män. Genom termen genussystem kan man, enligt henne,               

komma i närheten av svaret (Hirdman 1988:49). Genussystemets koncept ses som           

organisationsprocessen bakom andra system. Systemet ordnar könen i sina respektive          

kategorier och det baseras på två typer av regler. Den första regeln handlar om särskiljande               

separation. Uppdelningen kan urskiljas i praktiskt taget alla nivåer och områden i livet av              

manliga och kvinnliga kategorier. Den andra regeln berör den manliga normen, det vill säga              

hur det högre värdet nästintill alltid tilldelas manliga ting (Hirdman 1988:63).  

 

Reproduceringen av genussystemet äger rum på tre nivåer: den interpersonella nivån, den            

institutionella nivån samt den abstrakta nivån med kulturella bilder. Man kan använda sig av              

begreppet genuskontrakt för att analysera osynliga regler för vardera kön samt regler som             

bestämmer vad individer bör göra samt får göra, som verkar på samtliga nivåer. Detta              

resulterar i motstridiga kraftstrategier där mannen söker sig bort från friheten han erhåller till              

symbiosen som kvinnan besitter. Medan kvinnan rör sig bort från sin symbios till friheten              

mannen förfogar över. Genussystemets innehåll av genuskontrakt samt systemets grad av           

stelhet varierar stort i tid och rum, trots det logiska mönstret. Som en följd av olika sorters                 

kriser, bland annat ideologiska, sociala och ekonomiska, kan skiljedomsreglerna inte längre           

upprätthållas och det leder till att reglerna hotas för den manliga normen. Kvinnlig biologi              

påstås vara den stabiliserade kraften när det kommer till genussystemet, människor har den             

destabiliserande kraftens tankemönster gemensamt (Hirdman 1988:63). 

 



 

Det kan förekomma skillnader mellan kvinnliga före detta alkohol och/eller          

narkotikamissbrukare och män med samma problematik därav har vi med Hirdmans term            

genussystem. Hon påvisar skillnader mellan könen som påverkar individerna redan innan           

missbruksproblematikens utbrott. Eventuellt har skillnaderna intensifierats och mer skuld         

läggs på kvinnan än på mannen. Speciellt om barn är inblandade i bilden. Genuskontrakten              

ärvs från en generation till en annan (Hirdman 1988:54). Medvetenhet kan skapa            

uppluckringar angående vad som är feminint respektive maskulint och bidra till förbättring            

för kommande generationer genom uppmuntran att inte följa ett specifikt kontrakt.  

 

4. 4 Reflektion av teoretisk och begreppslig referensram 

De valda teorierna omfattar kvinnornas livshistoria. Vi började med att förklara den bristande             

sociala sammanhållningen med hjälp av Goffmans teori om de avvikande, och vidare med             

konsekvenser den stigmatiserade får utstå från “de normala” genom livets gång. Strategier            

angående hur man kan hantera avvikande framkommer också, men känslor av skam är trots              

det närvarande. Men Scheffs begrepp skam, men även stolthet, förekommer även i            

kvinnornas liv och präglar deras social band djupt. Vidare för att belysa studien utifrån ett               

genusperspektiv tog vi hjälp av Hirdman. Hennes resonemang över skillnaderna mellan män            

och kvinnor förklaras tydligt genom genuskontrakt, och håller tillbaka båda könen genom att             

de förväntas göra olika uppgifter i livet. För en vidare fördjupning utifrån våra intervjuer              

senare i analysen är tanken att de valda teorier skapar en tydlig bild av hur de sociala banden                  

redan från barndomen formar och präglar individen, en följeslagare av stigmatisering genom            

livet är dömande på grund av kön och tidigare kriminella handlingar. Teorierna överlappar             

varandra och en tydlig cirkel är uppenbar, som är svår att bryta sig loss från.  

 

 

5. Metod 

I detta kapitlet kommer valet av metod att presenteras. Fördelar och nackdelar kommer att              

förekomma löpande i texten gentemot den valda metoden. Vidare presenteras          

metodinstrument, metodologi följt av en förklaring av förförståelsen, urval och slutligen en            

etisk reflektion angående de kvinnliga deltagarna i studien samt hur man förhåller sig till              

forskarrollen och vad man ska tänka på när man arbetar med känsliga frågeställningar.  



 

 

5.1 Metodologi 

Hermeneutik är en tolkningslära och ett förhållningssätt med rötter inom filosofin. Dess            

ursprung finner vi inom den protestantiska kyrkan (Alvesson & Sköldberg 2017:134). Här            

tolkades texter och bibeln för att undersöka hur människor borde leva och förhålla sig. Den               

handlar om att förstå människors beteende. Vi ser bara genom vår egen horisont som bara vi                

själva kan se till att vidga. I denna förståelseprocess finner vi den hermeneutiska cirkeln där               

det behövs en delförståelse för att sedan se helförståelse (Alvesson & Sköldberg 2017:134). 

Genom förförståelse har vi en förväntan eller fördom där vi redan innan har bildat oss en                

åsikt. Vilket vi medvetet eller omedvetet har med oss hela tiden via våra egna föreställningar               

och förväntningar. ”Vår förförståelse med alla sina fördomar skapar en samlad horisont, det             

synfält som omfattar allt det som är synligt ur ett visst perspektiv” (Birkler 2012:103). Det               

sker oftast genom en process där delen, exempelvis en mening, förstås i relation till helheten,               

exempelvis en text och omvänt - den hermeneutiska cirkeln. 

 

5.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod fokuserar på en öppen, mångtydig empiri och betonar vikten av            

kategorisering. Metoden utgår från studieobjektets perspektiv (Alvesson & Sköldberg         

2007:17), vilket är anledningen till varför vi valt den kvalitativa ansatsen. Intervjufrågorna i             

studien är preciserade utifrån respondenternas upplevelse av sin livsvärld. Därav bestämde vi            

oss för att välja bort den kvantitativa metoden, för att ansatsen fokuserar på vilka dimensioner               

och kategorier som ska stå i centrum (ibid). Det finns även en chans att statistik över sociala                 

fenomen döljer tvetydigheter och sociala normer för klassificering (Alvesson & Sköldberg           

2007:19). Vi har däremot med statistik över vårt valda fenomen i form av tidigare forskning               

för att påvisa problematiken med de stigmatiserade kvinnornas tillvaro i samhället.           

Forskarens närvaro och tolkningsarbete är av stor vikt i kvalitativ ansats. Med tanke på att               

man ofta bedriver forskning med människor i utsatta situationer (Sjöberg & Wästerfors            

2008:35) ställer det stora krav på forskaren. Ambitionen är att göra kvinnornas röster hörda              

genom intervjuer och vidare komplettera dem med observationer. 

 

Intervjuerna har kompletterats med observationer för att berika insikterna som undersöks           

(Sjöberg & Wästerfors 2008:41) i vår studie. Observationens syfte var att studera, inte bara              



 

vad som sägs, utan också vad som görs under intervjuerna. Att inkorporera materiella ting              

samt att skildra de olika sätt intervjupersonerna beter sig blir information att tolka och              

analysera, precis på samma sätt som det sagda ordet i intervjuer. Hur personer uppträder              

rymmer berättelser om intervjupersonerna som kan vara betydelsefulla historier om deras           

användare. Det är den kvalitativa forskarens uppgift att vaska fram berättelserna för att berika              

sin analys (Sjöberg & Wästerfors 2008:42). 

 

5.3 Metodval 

Det finns olika alternativ hur man kan genomföra en intervju. Till exempel “öga mot öga”               

eller via telefon. Det finns konsekvenser med båda delar av intervjutyper. Intervjuer går ut på               

att skapa dialog. Att börja samtalet kan vara en utmaning, men för att starta dialogen är det en                  

god idé att be intervjupersonen att berätta om sig själv - det ger värdefulla insikter om                

personens preferenser som ger ett sammansatt och mångfacetterat underlag för analys av det             

insamlade materialet. Tar intervjun en annan vändning än vad var tänkt kan även detta vara               

värdefulla insikter om intervjupersonens preferenser och prioriteter, insikter som kan vara           

användbara i den slutliga analysen (Sjöberg & Wästerfors 2008:33).  

 

5.4 Metodinstrument 

Vi har valt att använda oss av semistandardiserade intervjuer. Varför vi valde den typ av               

intervju är för att den är flexibel. Frågeformulering samt ordningsföljden av frågornas följd             

kan variera utefter situationen. Semistrukturerade intervjuer innebär att man i förväg har            

bestämt vilka frågor som ska ställas till respondenterna. Det finns inget tvång till att det ska                

finnas en förutbestämd ordning på frågorna. Man får lov att variera ordningen på dem om               

man anser att det är lämpligt för situationen. En viktig del av den semistrukturerade intervjun               

är att man följer upp svaren på ställda frågor med uppföljningsfrågor samt uppmanar             

respondenten att förtydliga sitt svar om man anser att svaret inte är uttömmande nog              

alternativt be respondenten att utveckla sitt svar mer (Skärvad & Lundahl 2016:131–133).            

Vår ambition är att vi önskar genom våra teman få ett material som kan klargöra vårt syfte.                 

Vi anser det viktigt att erhålla nyanserade och uttömmande svar. Semistandardiserade           

intervjuer är en kombination av strukturerade- och ostrukturerade intervjuer.         

Ostandardiserade frågor är lämpliga när man vill samla in mjuka data om kvalitativa             



 

förhållanden, vilket är vårt mål. Då vi se till hur respondenterna själva beskriver sin livsvärld               

utifrån deras egna värderingar, bedömningar, handlingar och upplevelser (ibid). 

 

När man utför intervjuerna måste man ha i åtanken att vara kapabel att acceptera de olika                

synvinklar som respondenterna kan yttra sig om. Därför är det viktigt att gå in med ett öppet                 

sinnen och inte vara dömande eller låta eventuella tankar vara färgade. Våra respondenter är              

vägen till att öppna upp nya möjligheter genom att belysa mer förståelse angående deras              

livssituation som kan leda till värdefull lärdom. Respondenterna besitter information som vi            

vill ta del av via semistrukturerade intervjuer.  

 

5.5 Redogörelse av förförståelse 

Det går aldrig att frångå den förförståelse man besitter (Sjöberg & Wästerfors 2008:104).             

Med andra ord påverkar förförståelsen arbetet och med tanke på att vi är två stycken som                

arbetar med studien är det mer än en förförståelse som influerar texten. Men vår förförståelse               

skiljer sig åt när det kommer till fenomenet. En av oss har en närmare relation till företeelsen                 

än vad den andra har. Detta resulterar i en restriktion när det kommer till att inte låta                 

förförståelsen få övertaget. Men samtidigt har vi kunnat dra nytta av erfarenheterna och med              

tanke på att den andra av oss har mer distans till fenomenet försöka vi bibehålla en balans.                 

Subjektiviteten ska uppskattas för att det är på grund av den som vi vet någonting               

överhuvudtaget (ibid). Men tanken är att kunna utvidga meningshorisonten. Det gör man            

genom en tolkningsprocess där växelverkan mellan förförståelse och förståelsen i hur           

strukturen i uppsatsen utvecklar sig, bland annat med tidigare forskning och andra typer av              

material man medtager i studien för att den ska utvecklas (Sjöberg & Wästerfors 2008:105). 

 

5.6 Urval 

Det finns flera olika typer av urvalsmetod. Urvalet i vår studie är ett så kallat snöbollsurval,                

det vill säga är det icke slumpmässigt. Snöbollsurvalet innebär att vi utgått från en respondent               

som vi ombeds ge invit på lämpade respondenter vi kan intervjua för att få svar på studiens                 

syfte. Det var förutbestämt att vi ville att urvalet skulle omfatta kvinnor som var före detta                

alkohol- och/eller narkotikamissbrukare. Respondenterna var inte förutbestämda innan utan         

vi fick tillgång till dem efterhand (Skärvad & Lundahl 2016:199). Studien inkluderar tio             

stycken före detta kvinnliga alkohol- och/eller narkotikamissbrukare i varierande åldrar.  



 

 

Utifrån vår studies generaliseringsaspekter använder vi oss av “analytisk generalisering” då           

fokus ligger på begrepp och teorier för att få en djupgående sammanfattning av hur              

begreppen går att appliceras. Därav generaliseras detta av teoretiska ramverk dock får vi inte              

glömma att det bygger på ett påstående av argumentation och material för att kunna påvisa               

vårt resultat utifrån våra frågeställningar (Sjöberg & Wästerfors 2008: 130-133).  

 

5.7 Tillvägagångssätt 

Vi valde att skriva ett missivbrev, där vi presenterade oss som två sociologistudenter och              

lyfte tydligt fram vårt syfte med uppsatsen samt frågeställningarna. Missivbrev sändes ut till             

en sluten grupp på Facebook som matchade vårt valda fenomen utifrån snöbollsurvalet.            

Därefter hörde de kvinnor som var intresserade av sig och var villiga att ställa upp på en                 

intervju. Tid och plats bestämdes utifrån enskilda samtal, där vi önskade att få spela in               

samtalen med deras tillåtelse. Under tiden som intervjuerna spelades in skrev vi även             

stödanteckningar om hur vi upplevde dialogen, känslor och dylikt. Inspelningen var bra när vi              

skulle transkribera texten. Vi berättade om deras rättigheter och fick klartecken av samtliga             

respondenter att genomföra intervjuerna och använda dem till vår uppsats. Då vi utgick från              

semistrukturerade intervjuer så hade vi en intervjuguide som stöd under samtalen. En av tio              

intervjuer genomfördes över telefon, resterande ägde antingen rum hemma hos personen eller            

så kom de hem till oss. Efter insamlingen av vårt insamlade empirin, började vi att diskutera                

materialet gällande nyckelord, utifrån syfte och frågeställningar samt de teorier vi valt. 

 

5.8 Etiska aspekter 

Det råder en spänning i att erhålla kunskap och etisk omsorg. Man talar om ett etiskt                

dilemma: “forskaren vill å ena sidan att intervjun ska vara så djup och inträngande som               

möjligt med risk för att intervjupersonen kränks och å andra sidan att den ska vara så                

respektfull mot intervjupersonen som möjligt med risk för att få ett empiriskt material som              

bara skrapar på ytan” (Kvale & Brinkman 2014:98). För att kunna arbeta med de båda               

ansatserna har det vetenskapliga rådets forskningsetik utarbetat fyra principer som vi har tagit             

hänsyn till. Respondenterna har blivit informerade om syftet samt att det är frivilligt av att               

medverka (Kvale & Brinkman 2014:107). Konfidentialitet är även utlovat gentemot          

respondenterna och nyttjandekravet, där vi ser till att den slutliga produkten handlar om det              



 

som kommits överens om, är uppfyllt. Vidare måste man bedöma konsekvenserna av en             

kvalitativ studie efter den skada som deltagarna kan lida av och efter de vetenskapliga              

fördelar som deltagarna i studien ger. Vår avsikt är att “göra gott” (ibid). Ansvaret ligger även                

på forskaren att uppnå hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som publiceras. Vidare att              

forskaren är oberoende och opartisk i undersökningen. Slutligen är det till vår fördel att vara               

medvetna om den asymmetriska maktrelationen som råder mellan intervjuare och          

intervjuperson (Kvale & Brinkman 2014:107). 

 

5.9 Analysmetod 

För att få en mer stadig grund att stå på i arbetet gör vi ett försök att syntetisera vårt                   

empiriska material, som underlättar för koppling till vårt valda fenomen. Strävan efter ett             

fånga upp kvinnornas berättelser och upplevelser tas utifrån en hermeneutikens metodologi           

(Skärvad & Lundahl 2016:53). Fokus på deras särpräglade situation där målet är att             

tolkningen ska öppna upp en förståelse varför kvinnorna har agerat som de gjort och de beslut                

som tagits under deras resa. Utifrån fruktbara utvalda kategorier, det vill säga teman,             

bearbetar vi ett tema åt gången, för att få mer djupgående enskild tolkning på varje tema.                

Vidare sammanställer vi det till en helhet (Kvale & Brinkman 2014:252), en meningsfull             

kunskap utifrån vårt syfte. Att kunna frambringa en förändring genom att få kvinnornas röster              

hörda är en utmaning. Men vi har ett stort behov av nyskapande och förståelse utifrån dessa                

kvinnor livsvärld. 

 

 

6. Resultat 

För att respektera samtliga tio kvinnor, som har deltagit i studien, har vi tilldelat dem fiktiva                

namn. Den insamlade empirin, som vi har tagit del av genom semistrukturerade intervjuer,             

kommer att presenteras i följande fyra teman: stigma, sociala band där även undermarkörerna             

skam och stolthet inkluderas, genussystem och slutligen framtid. Samtliga teman består av            

underrubriker utifrån frågeställningarna från intervjuguiden. Men först en kortare         

presentation av de kvinnliga deltagare i studien under rubriken: bakgrund. Detta för att ge dig               

som läsare en närmare bild av vilka respondenterna är.  

 



 

6.1 Bakgrund 

Karin är femtiosex år och hennes familj består av fem syskon. Hennes föräldrar har gått bort.                

I dagsläget har hon två vuxna barn. Hon växte upp i ett alkoholiserat hem. Karin berättade att,                 

mer eller mindre, hela pappans sidan hade problem med alkoholen. Alla känslor i hemmet              

upplevdes under alkoholens påverkan. För att få uppmärksamhet sa hon till sin mamma att              

hon hade ont överallt. Hennes mamma tilldelade då Karin morfinbaserade tabletter för att             

stilla den inbillade smärtan. Hon gjorde sin debut med att röka och dricka vid elva års ålder.                 

Karin har testat på lim och hasch, men hennes huvuddrog var morfin.  

 

Annelie är femtionio år och har tre syskon. Missbruk har inte förekommit inom familjen.              

Förutom en farbror som hade problem med alkoholen som familjen tog avstånd från. Hon har               

två vuxna barn. Annelie blev beroende i ung ålder av alkohol genom att umgås med “fel”                

umgänge. Vidare testade hon andra droger, men amfetamin har varit hennes huvuddrog.  

 

Ronja är femtiotre år och har tre halvsyskon och ett helsyskon. Hon växte upp med två                

alkoholiserade föräldrar och våld var vanligt förekommande i hemmet. Ansvaret föll på            

henne att ta hand om sina småsyskon, vilket resulterade i att skolgången blev lidande. Hennes               

huvuddrog var alkohol. Alkohol var, enligt henne, någonting som hjälpte till att bedöva den              

traumatiska barndomen hon växt upp i. Ronja har ett vuxet barn, som blev omhändertagen i               

treårsåldern på grund av hennes missbruk. Hon har inte kontakt med dottern i dagsläget. 

 

Bodil är femtionio år. Hon har en bror. Hennes uppväxt var turbulent, med en alkoholiserad               

pappa som brukade våld mot hennes mamma och farmor. Mamman var även hon alkoholist.              

Bodil har idag två bonusbarn tillsammans med sin nuvarande man. Huvuddrogen var alkohol,             

men hon har även testat cannabis och amfetamin.  

 

Britta är fyrtiosju år och har tre äldre bröder. Hon har fyra stycken barn. Båda hennes                

föräldrar hade ett problematiskt förhållande till alkohol, mamman hade även ett           

tablettmissbruk. Alkohol har varit den främsta drogen för Britta. 

 

Cecilia är idag femtiotvå år och har två vuxna barn och två barnbarn. Hon har en bror som                  

även missbrukat både droger och spel. Alla i Cecilias släkt har missbrukat så länge hon kan                



 

minnas. Cecilia har genom åren testat på olika slags droger, men opiater och amfetamin var               

hennes huvuddrog.  

 

Alma är fyrtiotvå år gammal och har tre barn. Hon har haft en bra uppväxt där missbruk inte                  

varit närvarande. Men när hon var tolv år började hon att umgås med “fel” umgänge. Alkohol                

var vanligt förekommande i umgänget. Hon miste de sociala banden med sina föräldrar och              

sina tre syskon under tiden hon missbrukade drogen. Almas äldsta dottern blev SoL-placerad,             

vilket innebär att placeringen var frivillig, hos hennes föräldrar under en period. Men idag har               

hon vårdnaden om samtliga barn. Huvuddrogen var alkohol.  

 

Johanna är fyrtionio år. Hon har tre vuxna barn och barnbarn samt en särbo. Hon växte upp i                  

ett bra hem. Men vid trettio års ålder fick hon, genom en slump, reda på att hennes mamma                  

tillrättavisade henne genom “smisk” när hon var liten, på grund av att hon var en enuretiker.                

Minnena är förträngda och det är ingenting hon har tagit upp med sina föräldrar eller känner                

behov av att göra. Johanna hade ett äktenskap som varade nästintill två decennium med              

barnens far innan de skilde sig. Efter skilsmässan träffade hon en ny man som hade               

missbruksproblem. De förträngda minnena sammansatt med den nya mannen var anledningen           

till varför hon hamnade i sitt missbruk. Johannas huvuddrog var amfetamin. 

 

Lina är fyrtionio år och har två vuxna barn. Barnen blev omhändertagna när de var små på                 

grund av Linas missbruksproblematik. Lina är uppväxt i en familj där missbruk av alkohol              

och andra droger var närvarande. Pappan var även våldsam mot mamman och en av hennes               

två systrar. Hennes mamma var även spelmissbrukare. Lina var blandmissbrukare.  

 

Simone är trettionio år gammal och har en son på nio år. Hon är en ensamstående mamma                 

och har tidigare haft problem med alkoholen, som var hennes huvuddrog. Hennes mamma             

missbrukade även hon alkohol samt tabletter. Våld förekom från moderns sida när Simone             

kom upp i tonåren. Simone växte upp hos sin pappa tillsammans med sin styvmor och tre                

syskon, varav två även haft missbruksproblematik. 

 

6.2 Den avvikande rollen 

6.2.1 Upplevda skillnader gällande missbruk då och nu av allmänheten 



 

Upplevelserna skiljer sig åt beroende på om kvinnorna var inne i sitt missbruk eller var               

drogfria. Kvinnorna berättar att medan man var aktiv missbrukare så brydde man sig inte lika               

mycket om vad allmänheten ansåg om dem. Vilket man däremot gör när man är i början av                 

processen till att bli drogfri. Kvinnornas berättelse antyder att de har isolerade sig under deras               

missbruk. De valde att stanna hemma i sin ensamhet för att undvika allmänhetens dömande              

blickar. Men det förekom ändå situationer där allmänheten uppmärksammade händelserna.          

Men kvinnorna berättar att de var inget de reflekterade över medan de missbrukade, utan de               

kom senare under deras nykterhet och känslor av skam blev påtagliga. Ronja berättar om en               

sådan situation hon var med om när hon var inne i sitt missbruk:  

 

...det var en gubbe som sa till mig att jag inte skulle stå här [på torget] och dricka, att det 

inte passade en ung tjej som mig. Så då tänkte jag jaha och frågade mig själv vad fan det var 

för fel med honom… 

 

Ronja berättar att hon kan skämmas över det idag och att mannen kanske hade rätt om att hon                  

befann sig på en dålig plats. För att platsen associerades med ett negativt område. Gemensamt               

för kvinnorna är även att de bestämmer själva vilka de berättar om deras tidigare problematik               

till. På det sättet kan de kontrollera omgivningens vetskap om dem. Det verkar vara en               

överlevnadsstrategi som får kvinnorna att undvika känslor som skam och stigmatisering.           

Kvinnorna valde istället att gömma sig i deras hem för att undvika allmänhetens åsikter om               

dem. En av kvinnorna uttrycker sig som följande: 

 

...men hemma blev jag en sån där liten smygare det är ingenting man visade öppet för på nått 

vis så skäms man ju...för att det är ju fel... jag vet inte hur allmänheten såg mig men det är ju 

snarare barnen i så fall eh….som tyckte varför ska man sitta och dricka själv det var ju en 

samkväms grej då det var ju lite mer alkoholistvarning tyckte väl de äldsta barnen att man 

satt själv och drack… 

 

Idag gömmer de sig inte mellan fyra väggar utan de är mer aktiva ute i samhället. Men med                  

tanke på att de väljer vilka de ska berätta för om deras tidigare problematik befinner sig en                 

skam kvar hos kvinnorna på grund av deras tidigare problematik. En av kvinnorna berättar att               

hon har en särbo sen ett par år tillbaks, men att hon valt att inte berätta om den tiden för                    



 

honom. Stigmat är fortfarande påtagligt och det utmärker sig mer då mannen själv inte haft               

sådan problematik i sitt liv tidigare, vad kvinnan vet om.  

 

6.2.2 Påverkan från allmänheten  

Överlag känner kvinnorna att de inte är påverkade av allmänheten. Men majoriteten har dolt              

sitt missbruk genom att bruka droger mellan fyra väggar. Isoleringen har skyddat kvinnorna             

från att bli dömda. Familjemedlemmar har även hjälpt till att dölja kvinnornas problematik,             

genom att ha varit medberoende. Men det har förekommit incidenter som har blottat             

problematiken. Till exempel dömdes Simone för grov misshandel efter att ha dragit en tjej i               

håret, då hon fått reda på att hennes dåvarande pojkvän varit otrogen mot henne. Hon blev                

anmäld för händelsen och det togs upp i rätten. Hon berättar följande:  

 

...det hade ju varit lättare om jag kom ihåg...men den gången kände jag för då fick de ju reda 

på att jag drack eller så...på min alkoholism… 

 

För Simone blev det tydligt att allmänheten stigmatiserade henne på grund av händelsen som,              

enligt henne, berodde på intaget av alkohol och minnesluckor som en konsekvens av det.              

Situationen skiljer sig från Ronjas på så sätt att Simone inte kunde undvika allmänhetens              

stigmatisering under rättegången och känslorna blev svåra att ignorera. Vissa av kvinnorna            

har valt att talat om för personal på barnens skola om deras tidigare problematik och har blivit                 

väl bemötta av personalen. Kvinnorna vill att personalen ska veta om barnens situation för de               

bryr sig om barnens mående och arbetar tillsammans med personalen. Vidare har kvinnornas             

kontakt med läkarvårdens bemötande varierat. De har blivit misstrodda på grund av sin             

tidigare problematik och känt att inte deras journaler har blivit pålästa av läkare, vilket gör att                

de känner ilska och sorg över detta. Då de vid varje nyss besök måste tala om sin bakgrund                  

igen, vilket kan vara betungande. Vidare har andra läkare varit tillmötesgående och arbetat             

tillsammans med dem utifrån deras drogfrihet som även innebär att ta hänsyn till att inte               

använda sig av visa beroendeframkallande preparat. 

 

6.2.3 Positivt eller negativt 

Det råder delade meningar utifrån kvinnornas berättelse om de anser att deras stigma är              

positivt eller negativt. Överlag är de stolta över att ha överkommit deras problematik. Det har               



 

resulterat i ett starkare självförtroende och en bättre hälsa. De berättar även om att de kan                

hjälpa andra genom att tala om deras historik. En av kvinnorna har en bekant vars son har                 

utvecklat ett behov av narkotiska preparat. Hon samtalar frekvent med föräldrarna och de             

upplever det hjälpsamt att hon delar med sig av sina erfarenheter. Även kvinnan känner att               

hon gör gott genom att dela med sig av sin historia. En del av kvinnorna ser det även som en                    

tillgång att de har erfarenhet av droger om deras barn skulle testa på berusningsmedlet. Men               

det framkommer även negativa följder av att ha slutat med drogen. Det som är återkommande               

hos majoriteten av kvinnorna är att de tagit återfall på grund av det tidigare beroendet. Därav                

upplever de drogfriheten som någonting negativt. För det innebär att de en gång i tiden har                

missbrukat. Kvinnorna är överens om att det oftast är mer negativitet över drogfriheten i              

början av processen. Man befinner sig i en utsatt situation där man oftast är ensam för att man                  

måste bryta med destruktiva vänner. Men med tiden lär man sig att leva med stigmat. Det kan                 

man utläsa utifrån Cecilias uttalande:  

 

...man har allmänt mycket känslor så att ja...som man inte haft....man är nollad när man 

missbrukad så helt plötsligt svämmar det över med känslor, så det är lite läskigt...det spelar 

ingen roll egentligen hur lång tid det går utan något sätter sig på axeln och viskar om hur 

gott det hade varit med någonting [droger] nu...så det sitter kvar det i det fysiska minnet… 

 

Kvinnorna påstår att stigmat inte varit påtagligt, för att de har bortsett från det. Men det                

framkommer att kvinnorna är väl medvetna om vad stigmat innebär. När barnen kommer på              

tal berättar dem att de inte vill att stigmat ska överföras till dem. Men de förstår att det är                   

oundvikligt att dölja om man bor i en liten stad, som är fallet för samtliga kvinnor. Utifrån                 

vad kvinnorna berättar verkar barnen vara mer medvetna om deras stigma än vad kvinnorna              

var i deras ålder och vilka konsekvenser det kan medföra. Barnen är ständigt närvarande i               

kvinnornas berättelser och de blir en sorglig stämning när de beskriver händelser man bara              

trodde existerade i filmer. Som när Lina berättar att hon skrivit ut sig från familjehemmet, då                

väntade hennes syster på henne med en kanyl redo för Lina. Hennes två barn var med Lina i                  

bilen tillsammans med deras moster. De kör bort från vad som kunde varit deras räddning och                

mot en plats fylld av missbruk och misär. Skammen är närvarande hos Lina medan hon               

berättar händelsen. Efter att hon förlorat sin lägenhet väljer hon att lämna sina barn i ett                

familjehem återigen. Men de behandlade inte hennes barn bra. Hon berättar följande:  



 

 

...det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv...jag fick lämna dom där och så när de 

vaknade så var jag borta. De hade flera barn där och de hade inte det bra...de...blev 

misshandlade...och jag kunde inte gör någonting för jag var ju missbrukare det var ingen 

som lyssnade på mig! Jag knarkade ungefär i ett år efter det men jag försökte ringa dom å så 

och skötte det...men jag missade ju nån gång givetvis...och de...jag åkte och hälsade på dom 

nån gång sådär...så till slut fick jag hjälp och åka till ett behandlingshem… 

 

Man hör desperationen när Lina berättar om när hon inte kunde göra någonting för sina barn.                

Ingen trodde på att hon talade sanning på grund av stigmatiseringen. Hon försökte göra det               

rätta genom att berätta vad som hände bakom stängda dörrar på familjehemmet där hennes              

barn befann sig. Men som sagt tog ingen henne på allvar och Lina tog då återfall. 

 

6.3 Relationer 

6.3.1 Kvinnornas sociala band  

Det som är vanligt förekommande för majoriteten av respondenterna är att de har växt upp i                

en dysfunktionell familj. Där våld och missbruk har varit förekommande. Trots           

missförhållandena i hemmet har vissa av kvinnorna ändå haft en relation med sina föräldrar              

medan de missbrukade och även när kvinnorna själva trädde in i missbruket. De berättar att               

det inte var något avvikande gällande deras familj när de var små. För det var deras normala                 

tillvaro genom att uppväxten med alkohol inte sågs som ett missbruk. Relationen till dem              

själva har skiftat beroende på deras mående och de berättar att det är en lång process att skapa                  

ett band med sig själv efter en sådan påfrestande levnadssätt ett trauma som de har levt i                 

under större delen av deras liv. Vidare finns det en komplicerad relation mellan skam och               

stolthet när det kommer till majoriteten av kvinnornas föräldrar. Oftast är det fäderna som              

kvinnorna har starka känslor av stolthet för och modern får känslor av skam relaterade till               

sig. Vissa av kvinnornas föräldrar har även de trätt ut ur deras missbruk och är idag drogfria.                 

Andra närstående har avlidit av sitt missbruk. Något som även är genomgående hos en del av                

kvinnorna är att fadern till deras barn har gått bort på grund av drogrelaterade anledningar.  

 

Samtliga medverkande i studien började sitt missbruk i ung ålder, förutom Johanna som             

började i trettioårsåldern. Johanna har alltid haft en bra kontakt med sina föräldrar.             



 

Föräldrarna har aldrig själva missbrukat. Men har trots det, enligt henne själv, haft en bra               

kontakt med deras dotter under tiden hon missbrukat, även om hennes mamma är mer eller               

mindre oroad för dottern. Däremot var Johanna på väg att mista bandet med sin yngsta son på                 

grund av sitt missbruk. Men hon valde då att ta tag i sin situation och sluta. Alma har inte                   

heller vuxit upp i en dysfunktionell familj, men miste däremot de sociala banden med sina               

föräldrar. En ständig kamp av skam relaterade känslor hur dom sociala banden kan fallera har               

satt sina spår. Men i dagens läge har de en god relation som hon är tacksam för. Alma, Lina                   

samt Ronja blev fråntagna deras barn under en period. Men Alma fick tillbaka sin dotter och                

Lina fick tillbaka sina två barn från en fosterhemsplacering. Ronja valde att låta             

familjehemmet, där hon och dottern bodde under en tid, ta hand om hennes dotter. Ronja tog                

återfall och inte kunde ta hand om sig själv eller sin dotter. Kontakten mellan mor och dotter                 

finns inte idag.  

 

Kvinnorna har byggt upp relationen till sina barn, men banden är mer eller mindre ansträngda               

på grund av deras tidigare missbruksproblematik. Det är en process att bygga upp dem igen.               

När det gäller de nya banden kvinnorna utvecklat är det för det mesta med personerna som                

har en liknande bakgrund. Då upplevelsen av samhörighet och förståelse är närvarande i             

banden. Men dem har även skapat nya band med personer som inte haft någon tidigare               

problematik med droger för att kvinnorna vill komma in i sammanhållningen i samhället nu              

när dem är drogfria och omge sig med laglydiga invånare. Kvinnorna har även, som andra               

medborgare, kontakt med olika myndigheter. Men deras upplevelser skiljer sig åt då vissa av              

kvinnorna erhållit skulder på grund av försörjningen av sitt missbruk, då de har kommit i               

kontakt med Kronofogden. Socialförvaltningen förekommer även frekvent i kvinnornas         

berättelser med tanke på att samtliga har barn, som myndigheterna fått upp ögonen för.              

Förhållandet till instansen skiftar, men överlag har de bemöts utifrån en positiv bemärkelse.             

Men bandet till myndigheter har varierat mellan en känsla av trygghet för att få hjälp, och en                 

känsla av osäkerhet om vad som kommer ske utifrån utifrån myndigheternas maktposition.  

 

6.3.2 Varför kvinnorna inte faller tillbaka i gamla mönster 

Det finns två genomgående anledningar till varför kvinnorna förblir drogfria i denna fråga.             

Det första är på grund av deras barn. Samtliga kvinnor i studien har barn. Det är flertalet                 

kvinnor som berättar i intervjuerna att om de inte haft barn skulle det antagligen inte ha                



 

avslutat sitt missbruk, eller åtminstone att det hade varit svårare att sluta i den situationen. En                

av dessa kvinnor är Lina. Hon blev fråntagen sina barn under en lång och svår period. Men                 

hon fick tillbaka dem efter en tid av hårt arbete med att bli drogfri. Lina berättar följande:  

 

...då var barnen borta från mig i nästan tre år, så jag hade ju dom att kämpa för det var ju 

därför jag började kämpa, så om jag inte hade haft barnen så hade jag nog fortfarande gjort 

det [tagit droger]...det är för dem… 

 

Två av kvinnorna har även barnbarn som de menar sig förbli drogfria för. Känslan av att få en                  

andra chans med barnbarnen då barnen har blivit utsatta i missbruksmiljö och de inte har varit                

närvarande i rollen som mamma. Den andra tydliga anledningen till varför kvinnorna förblir             

drogfria är på grund av att de vill vara sanna mot sig själva. Kvinnorna upplever att dem har                  

satt andra i första hand under stora delar av sitt liv. Det kan verka säreget när de själva valt att                    

dämpa sina känslor med droger och det kan uppfattas som att kvinnorna satt sig själva i första                 

hand på grund av detta. Men det har förekommit pojkvänner som mer eller mindre har haft                

makt över dem. Johanna berättar om hennes tidigare pojkvän som la över ansvaret på henne               

att införskaffa droger för deras missbruk. Det var hon som hade bil och körkort, men fick                

ändå lyda order från honom. När hon en dag vägrade att köra och köpa drogerna valde hennes                 

pojkvän istället att ta hennes sons tabletter för hans Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.            

Det blev droppen för henne och hennes son. Johanna berättar vad han sa till henne den dagen:  

 

...min minste son sa till mig att om du inte flyttar härifrån mamma då kommer jag aldrig mer 

tillbaka till dig bara så du vet det...och då blev det bara dags för mig...det var slut och jag 

orkade inte vara vaken i ett dygn till jag var helt slut i kroppen... 

 

Johanna lämnade mannen hon bodde tillsammans med, som hade haft makten över henne i ett               

halvt decennium. Detta är bara en historia av många som kvinnorna berättat om andras              

inverkan på dem. Men med drogfriheten har de insett att de måste sätta sig främst genom att                 

arbeta med sitt missbruk och inte låta någon annan påverka dem. Britta vittnar om att banden                

till barnen gått förlorade på grund av det bristande förtroendet. Samtliga kvinnor i studien              

arbetar för att stärka banden. Vidare har även vänner varit en viktig anledning till att               

kvinnorna förblir drogfria. De social banden har varit osäkra innan, och vännerna hjälper             



 

kvinnorna att hålla sig borta från negativitet genom att ställa ultimatum. Konsekvenstänk har             

också haft en påverkan på kvinnornas att förbli drogfria och en aktiv process att ändra sina                

värderingar. Slutligen har åldern nämnts i frågan varför man slutat med droger. Man orkar              

helt enkelt att fortskrida med den livsstilen och konsekvenserna som medföljer.  

 

6.3.3 Framtiden angående de sociala banden 

Kvinnorna har en lika åsikt i att relationerna ser olika ut. De upplever en gemensam syn på en                  

ljusare framtid. Även om samtliga har gallrat i sin vänskapskrets för att kunna få en stabilare                

grund att stå på, har det varit en utmaning. Idag försöker de att omge sig med personer som är                   

positiva till deras drogfrihet, där kvinnorna känner sig inkluderade och att bli dömd för sitt               

förflutna uteblir att bli dömd. Bodil har gjort valet att inte tala om för andra om hennes                 

missbrukshistoria, då hon menar på att man inte behöver blotta sig för alla. Annelie har valt                

att gå ut med sin erfarenhet och livsstil från hon missbrukade till att idag vara drogfri. Hon                 

föreläser för andra kvinnor som sitter i den situation som hon själv befunnit sig i under                

hennes aktiva period som missbrukare Detta är något som ger henne kraft och livsglädje av               

att få chansen att dela och förhoppningsvis vägleda andra kvinnor till att göra förändringar.              

Exempel på förändring till att kunna reparera relationer till familjen har Alma idag en bra               

relation med sina föräldrar. Men det hade hon inte under tiden hon missbrukade vilket var               

väldigt betungande för Alma då hon fick vara ensam med sina barn och inte fick någon hjälp                 

från varken familjen eller deras far. Alma uttrycker sig följande i intervjun: 

 

...jag har skapat nya vänner...men speciellt med mina föräldrar har de blivit 

tryggare...banden har knytits ihop...det känns så skönt att man ändå har dem nu...så man inte 

känner sig utanför...de har ju stött ut mig i flera års tid...avvisat mig...framtiden ser jag som 

positiv med banden för att jag har sett att de blivit bättre nu… 

 

Alma utmärker sig från de andra kvinnorna på så sätt att det endast är hennes familj som valt                  

att distansera sig från henne när hon var aktiv i sitt missbruk. Resterande kvinnor har behållit                

sina relationer, visserligen har dem tagit skada, men det har bestått över tid. Det förekommer               

både berättelser om att kvinnorna har distanserat sig från sina missbrukande föräldrar, men             

även att en del av dem har valt det drogfria livet som sina döttrar. Vidare medger de att de                   

utsatt sina barn för negativa konsekvenser på grund av deras missbruk, som antagligen alltid              



 

kommer finnas kvar hos dem båda. Kvinnorna lägger inte ansvaret på någon annan än dem               

själva. Även om de förekommer i majoriteten av intervjuerna att det tror att det är på grund                 

av deras dysfunktionella barndom de började använda droger och är anledningen till varför de              

tagit återfall. En av kvinnorna förklarar det som återkommande hjärnspöken som man            

dagligen måste tampas med.  

 

6.4 Den traditionella kvinnorollen 

6.4.1 Upplevda skillnader i bemötandet utifrån ett genusperspektiv 

Kvinnorna har mer fokus på att det är skillnad mellan män och kvinnor i aspekten av att de är                   

föräldrar. De anser att de som mödrar förväntas ta ett större ansvar för barnen. Åtminstone två                

av kvinnorna uttrycker starka åsikter om att en kvinna som har drogproblematik anses vara              

“smutsig”, inte är något “frumaterial” för en man samt att kvinnan ses som det svaga könet.                

Det finns även en gemensam uppfattning om att det är modern som blir granskad, inte fadern.                

Karin uttrycker följande:  

 

...som kvinna får du inte fallera på minsta lilla sätt...det ställs alltid krav på att en kvinna ska 

vara på ett visst sätt… 

 

Kvinnorna menar på att det finns normer för vardera kön som de förväntas att följa. De har                 

fått utstå kommentarer som: ”...det är ingen som säger till en man...jamen du tänk på dina                

barn, hur kan du ta hand om dina barn när du är full...” eller ”...kan du inte ta hand om ditt                     

eget barn så alkoholen har gått före då va...?” för att de avviker från normen. Men det finns                  

förväntningarna på att en man inte är en duglig person att ta hand om sitt barn. Det manliga                  

könet nedvärderas, anser Annelie. Men ändå tampas samtliga kvinnor med att modern har det              

främsta ansvaret. Majoriteten av kvinnornas uppväxt under sjuttiotalet har präglat dem genom            

synen på att det är just modern som har ansvaret för barnen, medan fadern är frånvarande. De                 

är samma syn på dagens mammor, men de ställs även krav på dem att de ska förverkliga sig                  

själva och fortsatt vara en engagerad mamma.  

 

6.5 Framtiden 

6.5.1 Syn på framtid 



 

När kvinnorna berättar om deras framtid målar de upp en ljus bild. De berättar entusiastiskt               

om deras nyfunna intressen som de ska fortsätta sysselsätta sig med, till exempel att läsa               

böcker, resa och dekorera lampskärmar. Ett par av kvinnorna skildrar bestämt att de ska              

arbeta vidare med att föreläsa om hur det är att var en före detta kvinnlig narkoman. För att                  

uppmärksamma allmänheten om ämnet. Kvinnorna poängterar även att det är viktigt att vi             

gör uppsatsen om just detta och tycker att det är positivt att personer som inte genomgått                

problematiken även bryr sig om ämnet. Speciellt Bodil berättar i intervjun att man kan klara               

sig igenom alla motgångar om man bestämmer sig för det. Hon säger följande:  

 

...kan vi [Bodil och hennes man] så kan fan alla...och det sitter ju i mitt hjärta sånt snurr och 

strul och kåkar och våld som man varit utsatt för och knepiga relationer...så det går ju att 

resa sig verkligen...men det handla om att få rätt hjälp. Du vet våga våga prova något nytt 

det går ju verkligen och leva på ett annat sätt och må bra av det och känna glädje… 

 

De arbetar även med sina skamkänslor och försöker istället fokusera på att vara stolta över att                

de har tagit sig ur sitt missbruk. Dock är det svårt. Men för att göra det vill kvinnorna                  

fortsätta att delta i självhjälpsgrupper, såsom Anonyma Alkoholister, och ingå i den            

gemenskapen. De arbetar även med samtliga sociala band de erhåller. Det är en lång process               

att knyta samman dem igen och att bygga upp tilliten. Kvinnorna tar en dag i taget. Slutltigen                 

arbetar dem även med att vara en bra förebild för deras barn. 

 

 

7. Sociologisk analys 

I detta kapitel kommer analysen att presenteras utifrån följande teman: stigma, sociala band             

där även undermarkörerna skam och stolthet inkluderas samt genussystem. Analysen tar sin            

utgångspunkt i resultatet och har inslag av tidigare forskning och ett teoretiskt resonemang             

för att svara på studiens syfte och frågeställningar.  

 

7.1 Stigma 

7.1.1 Upplevda skillnader gällande missbruk då och nu av allmänheten 



 

Som det framgår av resultatet uppfattade kvinnorna allmänhetens stigmatisering mot dem           

olika. Under tiden de var aktiva i missbruk reflekterade de inte över bemötandet de fick av,                

dem Goffman benämner, de normala (Goffman 2011:12). Det förekom situationer då           

samtliga kvinnor befann sig på allmänna platser, där deras problematik synliggjordes och            

utomstående uttryckte sina åsikter gentemot deras uppträdande. Artikeln Stigma and social           

support in substance abuse: Implications for mental health and well-being (2017), skriven av             

Michèle D. Birtela, Lisa Woodbs samt Nancy J. Kempac, påvisar just att allmänheten erhåller              

en stigmatiserad attityd gentemot personer med substantiellt missbruk och väljer medvetet att            

undvika dem. Men i Ronjas berättelse kommer en man, trots hennes påtagliga berusning,             

fram till henne och uttrycker sin oro. Händelsen inträffat när Ronja var tonåring, vilket vi tror                

kan indikera att mannen uttryckte sin ängslan på grund av hennes unga ålder, innan ett               

destruktivt beteendet utvecklats. Uttalandet från mannen reflekterade Ronja över när hon           

blivit drogfri. Kanske, bara kanske, hade hon inte fallit djupt ner i sitt missbruk om hon                

lyssnat på honom.  

 

Som tonåring kan ignorans inför andras åsikter förekomma, som ovanstående berättelse visar.            

Men kvinnornas beteende förändrades när de kom upp i åldern. Missbruket förekom istället             

innanför stängda dörrar, när de var ensamma eller tillsammans med deras missbrukande män.             

De valde bort den sociala sammanhållningen och isolerar sig. För att de inte skulle behöva bli                

utpekade som avvikande. Vi anser att det var en överlevnadsstrategi för att undvika känslor              

av skam, som blir framträdande i möten med de normala (Scheff 1994:4). Ytterligare en              

överlevnadsstrategi var att omge sig med personer som hade liknande problematik som dem             

själva. Vilket resulterar i att de blir de normala och allmänheten var de som avvek. Kvinnorna                

använder en liknande strategi idag i deras drogfrihet. De omger sig med personer som har en                

liknande bakgrund som de själva, men väljer även att skapa band med de normala. I den mån                 

det går genom arbete och intressen. En av kvinnorna har inlett ett förhållande med en man                

som varken har erfarenhet av droger eller är medveten om hennes bakgrund. Det vittnar om               

en fortsatt känsla av skam. Som även Stigma and social support in substance abuse:              

Implications for mental health and well-being (2017) påvisar är vanligt förekommande.  

 

7.1.2 Påverkan från allmänheten  



 

Beroende på hur synligt kvinnornas stigma är kan de lyckas att dölja det. De väljer strategist                

ut vilka de berättar för om deras tidigare missbruk. Men med tanke på att de bor i en liten stad                    

kan det stambetingade stigmat (Goffman 2011:12) skapa hinder för dem. Till exempel genom             

föräldrars missbruk eller en tidigare partner med samma problematik. Vidare är det svårt att              

dölja något i en liten stad där omgivningen oftast vet om vad som försiggår. I Michèle D.                 

Birtelas med fleras artikel (2017) menar de på att hälsoverksamheter bär på en negativ attityd               

gentemot missbrukare. Det stämmer överens i en del av fallen som kvinnorna berättat.             

Vårdcentraler har misstrott dem när de får reda på deras bakgrund. Men vården gör även               

misstag genom att inte läsa igenom deras journaler. Det innebär att ansvaret läggs på              

kvinnorna att bringa fram informationen till läkaren. Men med hjälp av hälsoverksamheter            

har kvinnornas livsvillkor förbättras genom att läkarna arbetar tillsammans med dem, med            

deras kroppsliga, invändiga och utvändiga, missbildningar (Goffman 2011:12). De gäller          

även på deras barns skolor och dylikt. En del av kvinnorna som har barn i skolåldern, har                 

valt att vara öppna och berättat för skolpersonalen om tidigare problematik. Kvinnorna            

upplever ett bra tillmötesgående utan att bli dömda. En god relation rörande barnens tillvaro              

underlättar för alla parter av nätverket kring barnen. Där deras behov blir tillgodosedda. 

 

7.1.3 Positivt eller negativt 

Det råder delade meningar om deras stigma är positivt eller negativt. Delvis ser det              

drogfriheten som en prestigesymbol (Goffman 2011:53) för de har genomgått en maktprocess            

gentemot sig själva och valt att hjälpa andra. Men på andra sidan är det en påminnelse att                 

man tidigare har använt droger och får leva med följande konsekvenser. Fläckar på den              

personliga karaktären (Goffman 2011:12) som lidelse för vad man utsatt sina barn för             

förekom, men känslor av viljesvaghet för att man började använda droger var inte lika              

framträdande som vi kunde tro i berättelserna. Det är blandade känslor men de står fast vid                

sina tidigare val. En del av kvinnorna går så långt att de säger att de inte vill göra valen                   

ogjorda. För det har gjort dem till vilka de är idag. Artikeln Does stigma always have                

negative consequences? (2018), gjord i Indien och författad av Sunil K. Verma, Pankaj Bharti              

samt Tushar Singh, stämmer då in på kvinnornas upplevelse - att man kan uppfatta stigmat               

som någonting positivt. Landet har andra premisser än vad Sverige har. Men det bevisar att               

det är möjligt att omvandla stigmat, om man bestämmer sig för det. Däremot är det               

ekonomiska biståndet, till de utsatta grupperna i Indien, ett hjälpmedel för att kunna sluta se               



 

sig själva som en marginaliserad grupp. Det framgår liknande uttalanden från kvinnorna där             

flertal satt sig i skuld på grund av missbruket. Men en del har blivit fria från sina skulder och                   

det är lättare för dem att arbeta med den ‘moraliska karriären’ (Goffman 2011:40), än de som                

fortfarande är skuldsatta. De lyckas acceptera stigmat och börjar anamma samhällsnormerna           

och leva jämsides med de normala. De förnekar ingen del av dem själva, utan finner de två                 

sidorna kompatibla. 

 

7.2 Sociala band  

7.2.1 Kvinnornas sociala band 

De flesta av respondenterna upplever att uppväxten via alkohol och drogrelaterade           

dysfunktionella familjeförhållanden låg till grund för beroendesjukdomen som senare trätt in.           

De flesta av kvinnorna är uppväxta under missbruksförhållanden, och börjat självmedicinera           

för att fylla det tomrum av obearbetade trauman och känslor såsom att vara oönskad och               

upplevt utanförskap från ung ålder som följt en upp till vuxen ålder. 

 

Redan under uppväxten hängde de sociala banden (Scheff 1994:4) på en skör tråd. Från              

barndomen har flertalet varit trogna mot sina missbrukande föräldrar, och upplevde inte            

familjeförhållanden som något avvikande, utan det ansågs vara ”normalt” under deras           

uppväxt. För att de visste inte om någon annan miljö. De tog hand om sina syskon och                 

hemmet, då deras föräldra inte var kapabla att göra det i ett påverkat tillstånd. De sociala                

banden till närstående har funnits med kvinnorna mer eller mindre genom deras uppväxt. Det              

påvisar även artikeln Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – en prövning av           

ekonomi - sociala band modellen (2003) skriven av Bengt Starrin, Marina Kalande Blomkvist             

och Staffan Janson, att banden kan skifta när sanningen kommer fram. Men med rätt hjälp               

och vilja kan banden leda till positiv samklang. Då kvinnorna dämpade sina trauman med              

olika preparat och inte kunde tillgodose sina egna behov av att arbeta med sin situation,               

kunde de därav inte finnas tillhands för sina barn. De sociala banden har avbrutits på grund                

av missbruk för några av kvinnorna och de fått separera från sina barn på grund av sin livsstil.                  

Efter att ha blivit drogfria har de till viss del reparerat det som skadats under missbruket.                

Dock har en lång process av tillfrisknande ägt rum innan för att bygga upp banden igen. En                 

del av kvinnorna har funnit en ny gemenskap genom att träffa andra med likasinnade              

bakgrund och känner tillsammans stolthet (Scheff 1994:71) över deras drogfrihet. Det           



 

framgår tydligt i både Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – en prövning av            

ekonomi - sociala band modellen (2003) samt Om arbetslöshetens ekonomi och skam (1996),             

som är skriven av Bengt Starrin, Ulla Rantakeis och Curt Hagquist, att de sociala banden               

förbinder skamrelaterade känslor med kvaliteten i de sociala nätverken som finns närvarande. 

  

7.2.2 Varför kvinnorna inte faller tillbaka i gamla mönster  

Flertalet kvinnor har tagit återfall under deras väg till drogfrihet, vilket har lett till större               

skamrelaterade känslor (Scheff 1994:71) gentemot sig själva och sveket mot sina barn.            

Kvinnornas konsekvenstänk har förändrats genom deras självinsikt. Därav ligger barnen som           

drivkraft bakom kvinnorna att inte falla tillbaka i gamla mönster, utan få chansen som drogfri               

och känna en lättnad över sina val i livet. Då kvinnorna även gjort förändringa i sin                

vänskapskrets, för att få en bättre, mer stabilare omgivning. Genom att få distans till sitt               

tidigare missbruk har de lett till en insikt om hur tillståndet påverkade deras sociala band. På                

grund av kvinnornas drogfrihet har deras skamkänsla över att ha utsatt sina barn börja att               

bearbetas i en process för att lägga sig. Fokuset ligger på att bevisa sin vilja till ett bättre liv                   

där barnen ska gå i första hand. Desto mer banden stärks mellan mödrarna och deras barnen                

desto mer ökar självkänslan. Några av kvinnorna ser även chansen att få vara en del av sina                 

barnbarns liv. En förhoppning av att kunna vara närvarande som mamma eller mormor gör att               

barnen blir en drivkraft till drogfrihet.  

 

Majoriteten har genomgått behandling av något slag och lyckats leva drogfritt. Detta            

medförde att de återupptog de sociala banden och skammen över sin tidigare livsstil             

minskade när de arbetade med att stärka de sociala banden (Scheff 1994:74). Drogfriheten i              

sig gör att kvinnorna nu känner stolthet över att de lyckats vara rena. I artikeln Om                

arbetslöshetens ekonomi och skam (1996) framkommer även där att de sociala banden, och             

dess undermarkörer skam och stolthet, är kittet till sociala relationer. En tydlig bild av hur vi                

ser kvinnornas upplever hur skammen yttrar sig genom de ansträngda relationerna, men            

främst till deras barn. De blir mer skamfyllda via återfall, som sedan leder till försämrad hälsa                

och vidare har de sociala banden blivit hotade. Det är en återkommande process att arbeta               

med banden. Det framkom även att flertalet upplevde att de fått nog av att leva destruktivt                

och ville förändra sig, just på grund av att de helt enkelt inte orkade med det destruktiva livet                  

längre. 



 

7.2.3 Framtiden angående de sociala banden 

Alla kvinnorna har kommit till insikt med att ansvaret hela tiden legat hos dem själva under                

deras alkohol- och/eller drogmissbruk. Majoriteten upplever ändå att det är relaterat till viss             

del på grund av deras destruktiva uppväxt som fört med sig trauman.Men i dag ser kvinnorna                

en ljus framtiden och att deras val som före detta missbrukare nu förändrats till en positiv                

inställning och de är stolta (Scheff 1994:74) över sig själva. Vilket vi upplevde under              

intervjuerna genom samtalen och deras kroppspråk. Bland annat att få vara den mamma som              

nu är delaktig med sina barn och barnbarn. De får chansen att klara sig själv och bli                 

självförsörjande är en dröm som en av kvinnorna tar upp. Stolta över det mottagande de fått                

genom olika behandling och de nya sociala band (Scheff 1994:8) som skapats samt de banden               

som finns kvar under deras missbrukande tid. 

 

Kvinnorna levde i drogfria miljöer och har gallrat bort de personer som inte är lämpliga för                

dem längre. Vilket vi anser lämpligt för att kunna fokusera på sig själv främst. En stark                

längtan av att bli inkluderad i samhället (Goffman 2011:12) förekommer i samtalen med             

kvinnorna. Även att intervjupersonerna beskriver att de trots allt kan använda sig av sina              

erfarenheter och dela vidare detta i sitt föräldraskap, men även genom att hjälpa andra. Det               

har funnits svårigheter i deras egen uppväxt, men de vill bevisa att de trots allt kan vara en                  

bra förälder till sina barn. En slags revansch för de som kanske inte trodde att kvinnorna                

skulle klara av att bli drogfria, till exempel föräldrar till kvinnorna för att de tagit avstånd från                 

dem. Stoltheten av att övervinna sin skam till att binda ihop banden är av flertalet kvinnor nu                 

återfunna (Scheff 1994:4). Enligt författarna till artikeln Om arbetslöshetens ekonomi och           

skam (1996) förbinder de sociala banden och skamrelaterade känslor med kvaliteten i de             

sociala relationerna såsom den stolthet som kvinnorna nu byggt upp genom förtroende för sig              

själva och för deras sociala nätverk.  

  
7.3 Genussystem 

7.3.1 Upplevda skillnader i bemötandet utifrån ett genusperspektiv  

Resultatet visar på att kvinnornas upplevelse utifrån genusperspektivet (Hirdman 1988:49)          

inte lägger fokus på deras kön i sig. Utan på allmänhetens bemötande som utifrån de               

traditionella normerna (Hirdman 1988:63) kvarstår där mödrarna förväntas ta huvudansvaret          

för sina barn. De sociala och känslomässiga upplevelser av de moraliska aspekternas synsätt             



 

på de före detta alkohol och drogmissbrukande kvinnorna är fortfarande en negativ bild och              

dömande på grund av just genus och vidare till föräldrarollen. I vårt moderna samhälle ligger               

fokus på att det ska vara jämställt mellan föräldrarna. Några av kvinnorna tydliggör flertalet              

gånger under intervjuerna hur allmänheten ofta blir mer dömande om man är mamma och har               

missbruksproblematik. Där uttryck som: ”...det är ingen som säger till en man...jamen du tänk              

på dina barn, hur kan du ta hand om dina barn när du är full...” eller ”...kan du inte ta hand                     

om ditt eget barn så alkoholen har gått före då va...?” är bara några av kommentarerna som de                  

fått ta emot. Samhällets synvinkel utifrån genusperspektivet, men även via en homogen syn,             

framstår som en tydlig bild. Kvinnor ser ner på andra kvinnor, specifikt mödrar som              

missbrukar. Detta stigma (Goffman 2011:12) i sig försvinner inte bara för att kvinnorna blir              

drogfria det följer dem resten av livet. Om inte en bearbetning och förståelse gör att man kan                 

förlåta sig själv och gå vidare. Några av kvinnorna själva menar på att en påverkad mamma                

med sina barn ser värre ut och än om barnen befinner sig tillsammans med en påverkad pappa                 

- det är en snedvriden synvinkel utifrån vår horisont. 

 

I Karin Trulssons artikel Kvinnoidentitet och missbruksbehandling (2016) framgår det att           

männen inom missbrukarvården var majoritet och därav blev kvinnorna åsidosatta. Det togs            

ingen hänsyn till deras behov. Mannen är fortsatt normen för missbruksvård. Men det             

förekommer behandlingshem för kvinnor, som framkommer som inriktar sig på kvinnor, att            

de få hjälp att förstå och bearbeta sig själva. Vidare stärker behandlingen självförtroendet och              

kopplat samman kampen med identiteten som mamma med tillfrisknandet. Kampen för att bli             

drogfri stämmer överens med deltagarna i Trulssons artikel (2016) och med personerna i             

denna studie. De har en stark drivkraft att förbli drogfria på grund av att de är mammor.                 

Skillnaden som utmärker sig är att kvinnorna i denna studie mer framhäver att sätta sig               

främst, än vad personerna i Trulssons studie gör. Vi anser det viktigt för att arbeta med sig                 

själv.  

 

Utifrån teoretiska perspektiv väljer Trulsson att presentera professor Yvonne Hirdmans          

begrepp genus och genussystemet, det sistnämnda begreppet handlar om reflektioner utifrån           

kvinnors underordning och ojämlikhet i samhället. Utifrån de normer som förväntas av            

kvinnor och män ska roller intas utifrån lämpade positioner där mannen är överordnad. Ett              

isärhållande av könen där hierarkin styrs av könsmaktsordning av män. Hirdman berör ytligt             



 

vid klasstillhörighet, men fokus ligger på könstillhörigheten (Trulsson 2016:124). Trulsson          

delar Hirdmans syn om att missbrukande kvinnor erhåller en underordnad position. Dock            

delar inte Trulsson Hirdmans syn på att kvinnorna är generellt underordnade, utan även till              

kategoriseringar och klasskillnader via kulturella förhållanden såsom idealbilden för män och           

kvinnor, utifrån samhällets ståndpunkt (ibid.). I arbetsdelningen är det även tydligt att            

männen befinner sig högst upp i rang. Möjligtvis på grund av de traditionella levandet där               

männen arbetar och kvinnan tar hand om barn och hushållet. En missbrukande kvinna, likaså              

en före detta missbrukande kvinna avviker i allmänhetens ögon och blir dömd i termer av att                

vara äcklig, lösaktig och oansvarig. Om fallet är att kvinnan är mamma förvärras hennes              

position som moder. Men om en pappa beter sig avvikande på grund av             

missbruksproblematik riktas inte lika negativa känslor gentemot honom på grund av att han             

är en fader. Förväntningar är inte lika höga på föräldern som är av manligt kön, som det är på                   

föräldern med kvinnligt kön. Vilket är en orättvis utgångspunkt, anser vi, som måste brytas. 

 

Utifrån vårt resultat framkommer det inte enbart att allt ligger på mammorna, utan att det               

även kan handla om hur kvinnorna ser på männen i rollen som just fäder. Återigen kommer                

rollen som förälder in istället för grunden till genus. En av respondenterna ser mer till att                

papporna är underordnad mammorna, då allmänheten inte har lika stora förväntningar på            

honom, när det kommer till omsorg för barn på ett adekvat sätt och se till att tillgodose alla                  

behov som ett barn behöver. Normen kan även ses som att mamman sitter på en               

maktposition, där hon själv väljer att ta huvudansvaret och underordnar mannen till att inte              

vara kapabel till att ta ansvar för sina barn på samma sätt som hon kan. Vilket även där blir en                    

annorlunda syn utifrån det klassiska synsättet.  

  
 
8. Avslutande sammanfattning och reflektion 

I detta kapitel presenteras en diskussion som ger en sammanfattning av de svar som              

framkommit av syftet samt frågeställningarna, utifrån de valda teman där den komplicerade            

återanpassningsprocess som kvinnorna fått genomgå, på vägen från sitt beroende till den            

drogfrihet de besitter idag. 

 

8.1 Sammanfattning 



 

Kvinnorna har varit skickliga på att dölja sig bakom en fasad. Där hemmet har varit ett sätt att                  

i ensamhet kunna missbruka. Samtliga kvinnor uppfattar att de blir bemötta annorlunda av             

samhället på grund av deras tidigare problematik. Stigmat är rotat hos dem och de har blivit                

behandlade negativt, till exempel av sjukvården. I mötet med kvinnorna får man en känsla av               

att de är lite hårdskinnade, vilket kan ha formats av de många motgångar som de fått utstå                 

från samhällets bemötande. Men stigmat har inte bara inneburit negativa konsekvenser. De            

upplever idag stigmat som någonting positivt. Då de har överkommit år av destruktiva             

miljöer av missbruk och allt vad det innebär. Kampen med sig själv är en livslång process.                

Men trots att det har gått decennier, för vissa av kvinnorna, sedan de senast använde droger,                

är misstron närvarande. Vissa har upplevt en ignorans från myndigheter som, istället för att              

hjälpa en att komma ur beroendet, stjälper en på grund av tillgång till andra preparat att                

missbruka. Kraften i kvinnorna att motstå frestelsen sätts på spel i det individualiserade             

samhället. Stigmat är starkt, men kvinnorna har lärt sig att leva med det. Men det betyder inte                 

att det är okej att allmänheten utesluter dem från sammanhållningen i samhället. 

 

Det finns olika uppfattningar om vilka relationer som har spelat stor roll i kvinnornas liv för                

att förbli drogfria. Hjälpgrupper, med en kvinnlig gemenskap, har varit positiv för majoriteten             

av dem. Flera har även valt att byta ut sin vänskapskrets, till personer där man inte delar                 

tidigare problematik. Kvinnornas roll som mamma är särskilt viktig att lyfta fram, när det              

kommer till relationer som spelat roll för dem i kampen att bli drogfri. Dem är en påminnelse                 

om det förflutna, sveken och längtan. Men kvinnorna vet om att de inte kan ändra sina val                 

och accepterar att de får arbeta med den verklighet som dem befinner sig i. 

 

Utifrån samhällets, än idag, traditionella syn är det kvinnan som har hand om barnen, medan               

mannen går mer eller mindre fri från ansvar. Mödrarna har fått utstå kommentarer från              

allmänheten som är nedlåtande, medan ingen ifrågasätter fädernas roll. Ingen eloge ges heller             

till kvinnorna som kämpat för att få tillbaka sin barn. De har förstått att vägen till drogfrihet                 

är det val som kvarstår för att komma dithän och finnas där för sina barn. Som de                 

framkommer i uppsatsen finns det dåliga familjehem som behandlar barnen illa. Som satt sina              

spår, då barnen fick utstå både verbal och fysisk misshandel, vilket gjort att deras mamma               

upplevde stor skuld att det leda till återfall och den skam som hon bär på kvarstår en idag.                  

Fast hon kämpade med att få myndigheterna att inse hur barnen blev behandlade på              



 

familjehemmet, men ingen lyssnade på henne på grund av hennes dåvarande missbruk. Hon             

valde att ta saken i egna händer, då hon inte fick hjälp av myndigheterna, och blev drogfri.                 

Efter en tid fick hon tillbaka sina barn och de bodde aldrig hos någon fosterfamilj igen. Men                 

det finns även bra familjehem som tar hand om barnen och tillgodoser deras behov.  

 

8.2 Reflektion  

Det har varit blandade känslor att arbeta med denna studie. Man har fått ta del av berättelser                 

som berört en på djupet och kommit i kontakt med hur verkligheten faktiskt ser ut. Den                

bristande sammanhållningen blir tydlig i samtalen med kvinnorna, samt maktutövningen som           

förekommer. Både från myndigheter, men även kampen att ta makten över sig själv. Det går               

nästan inte att föreställa sig hur skilda livsvillkor som man själv haft i jämförelse med               

kvinnorna. Det sätter perspektiv på realiteten. Men som blivande sociolog kommer man            

komma i kontakt med levnadsomständigheter som skiljer sig från ens egna, eller som liknar              

ens erfarenheter. Oavsett måste man vara medveten om hur man närmar sig företeelsen. Varje              

människa är unik och bär på en berättelse som kan bidra till samhället, på ett eller annat sätt.  

 

Mötet med kvinnorna har varit intensivt, men lärorika. Vi gick in i arbetet med skilda               

förförståelse gentemot fenomenet som har varit hjälpsamma, för att få olika infallsvinklar.            

Ämnet väcker många frågor om samhället och bristerna. Kvinnor som idag är drogfria ställs              

utanför samhället och blir inte inkluderade av allmänheten. För att kvinnorna inte lever upp              

till varken idealet av att vara kvinna, moder eller före detta brottsling. De faller mellan               

stolarna. Kombinationen av att vara kvinna, ha ett förflutet inom missbruk samt att ha barn är                

ingen ”dans på rosor”. Vi har haft äran att få ta del av deras verklighet, från missbruket till                  

drogfriheten och allt däremellan med motgångar och framgångar. Kvinnorna har varit modiga            

och berättat sin historia om hur det är att vara mamma och kvinna i dagens samhälle. Vi                 

lämnar denna uppsats efter oss och önskar att se ett engagemang och uppvaknande från andra.               

Att få upp ögonen för utsatta gruppers position i dagens samhälle. Att uppmärksamma             

allmänheten, när man ser till utsatta grupper, är av stor vikt. För att de ofta osynliggörs inom                 

forskning. För vidare forskning skulle vi rekommendera att man även riktar mer fokus på före               

detta missbrukande män och deras roll som pappa. På grund av resultatet som verkligheten              

speglar med bristande sammanhållning, skilda livsvillkor och orättvisa maktstrukturer.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på programmet Samhällsförändring och            

Socialhållbarhet vid Högskola i Halmstad. I vårt examensarbete ska vi skriva en C-uppsats             

som handlar om att skapa en ökad förståelse för före detta kvinnliga alkohol- och              

narkotikamissbrukares liv för att allmänheten ska få en klarare bild för deras livssituation. 

Resultatet från intervjuerna kommer att redovisas i vår C-uppsats. Din medverkan är frivillig,             

men vi hoppas att du vill delta. Vi värdesätter din delning av livserfarenhet och dina tankar,                

för att samhället ska få en ökad förståelse. Deltagandet sker anonymt och intervjuerna             

kommer att behandlas på ett etiskt och moraliskt sätt. Intervjuerna kommer att ske under              

våren. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Anna Ljungqvist: 0707–XXX-XXX 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Carlén och Anna Ljungqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

Tema: Bakgrund 

Berätta lite om dig själv: ålder, vart du kommer ifrån, uppväxt (missbruk?), familj och 

vänner, nuvarande sysselsättning, intressen. 

Var missbruk (av alkohol- och/eller droger) närvarande i din uppväxt? Om ja: på vilket sätt 

(släkt, vänner m.m.)? 

Hur upplevde du missbruk (alkohol- och/eller droger) innan du själv började missbruka? 

Hur ser du på missbruk (alkohol- och/eller droger) nu när du är drogfri? 

Hur tror du att allmänheten uppfattar dig när du var aktiv i ditt missbruk? 

Vad tror du det var som utlöste ditt missbruk? 

Vad var det som fick dig att kapitulera inför missbruket och bli drogfri? 

Vilken var din huvuddrog? 

 

Tema: Stigma 

Med stigmat menar vi att vara drogfri och när man använde droger. 

Upplever du att det är någon skillnad på hur allmänheten bemöter dig nu och när du 

missbrukade? Om ja: på vilket sätt? 

På vilket sätt har du påverkats av hur du tror att andra ser på dig utifrån ditt stigma? 

Hur upplever du ditt stigma (drogfrihet)? Positivt eller negativt? 

 

Tema: Sociala band 

Med sociala band menar vi nätverket (familj, vänner m.m.) runt kvinnorna. 

Hur upplever du att dina sociala band har yttrat sig under din uppväxt fram tills idag? 

Upplever du att någon eller något har varit/är extra viktig för dig för att du ska förbli drogfri? 

Hur ser du på framtiden angående dina sociala band? 

 

Tema: Genusperspektiv 

Om det finns någon skillnad mellan könen och hur den yttrar sig i så fall. 

Upplever du någon skillnad mellan bemötandet av dig som kvinna gentemot en man med 

samma bakgrund? Om ja: på vilket sätt yttrar det sig? 



 

Kan du berätta mer konkret om en sådan situation? 

Om hon är mamma: har det påverkat bemötandet av dig från allmänheten? Om ja: på vilket 

sätt? 

 

Tema: Avslutning 

Hur ser du på framtiden? 

Är de något som du vill tillägga? Om ja: vadå? 

Var det någon fråga som överraskade dig? Om ja: vilken och på vilket sätt? 

Är det någon fråga du saknade under intervjun? Om ja: vad för fråga? 

 

Tack för att du valde att hjälpa oss! 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anna Carlén

Anna Ljungqvist


