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Sammanfattning

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka missbrukande kvinnors
tankar kring och upplevelser av samhällets och nätverkets bemötande samt
attityder till kvinnligt missbruk. För att besvara uppsatsens frågeställningar
genomfördes fem intervjuer med kvinnor som missbrukat främst alkohol. I
analysen granskades resultatet utifrån genusperspektiv, stämplingsteori samt
teorier om bemötande. Då det inte fanns någon tidigare forskning som direkt
berörde studiens syfte användes närliggande forskning. Den tidigare forskningen
visade att män och kvinnor i vårt samhälle bemöts på olika sätt. Denna studie
fokuserade på de missbrukande kvinnornas upplevelser av bemötande och var
ingen jämförande studie mellan kvinnor och män. Genusforskningen har lett till
att kvinnors missbruk lyfts fram, vilket i sin tur har bidragit till nya
behandlingsalternativ. Trots detta ses det kvinnliga missbruket fortfarande som
normbrytande i vårt samhälle. Dessa icke tillåtande attityder till kvinnligt
missbruk kan vara en orsak till att denna studies respondenter utvecklade olika
strategier för att dölja sina missbruk. Studiens resultat visade att kvinnorna oftast
upplevde sig ha blivit positivt bemötta men genomgående i resultatet framkom
även exempel på negativt bemötande från så väl nätverk som professionella.
Studien visade att professionellas och nätverkets bemötande är betydelsefullt för
ett framgångsrikt förändringsarbete vilket pekar på att mer forskning kring ämnet
behövs.
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Abstract

The object of this qualitative study was to examine how female addicts feel about
their experiences of treatment from society, family and friends. To answer the
questions at issue, five women were interviewed. In the analysis the result was
reviewed on the basis of gender perspective, sociology of deviance and theories
about treatment. Since there was no previous research to be found about this
subject, contiguous research had to be used. The previous research showed that
women and men in our society are treated differently. The focus of this study was
the women’s experiences of treatment and does not compare the differences
between women and men. The research of gender has brought attention to
substance abusing women and has also led to new forms of treatment. Despite
this, female addiction is still being viewed as violation of the standards in our
society. These impermissible attitudes about female addiction could be a reason
why the respondents of this study developed different strategies in effort to hide
their addictions. The result of this study showed that these women have been
treated in a positive way most of the time, but consistently the result also showed
that these women have been treated in a negative way by family, friends and
professionals. This study showed that the treatment from professionals, family
and friends is of great importance for the women in their struggle to stay free
from substance abuse. This study showed that more research about this subject is
needed. 



Förord

Vi vill tacka de kvinnor som låtit oss ta del av sina liv och erfarenheter.
Tack vare Er har denna studie kunnat genomföras. Ni har bidragit till att

lyfta fram hur missbrukande kvinnor bemöts i samhället, vilket
förhoppningsvis kan leda till förbättringar på vissa områden.

Vi vill även tacka vår handledare Britt-Louise Toresson-Blohm för all
hjälp under uppsatsskrivandet.
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1  INLEDNING

1.1 Bakgrund
Eftersom storkonsumtion av alkohol bland kvinnor inte uppmärksammats har mannen länge
utgjort norm för missbruksbehandling (Leissner & Hedin 2002:166). Att kvinnors missbruk
inte synliggjorts i samhället tidigare kan ge en förklaring till varför det fortfarande ses som
mer normbrytande än manligt missbruk. Enligt Socialstyrelsens rapport (2004:110) var det
först under 1980-talet som man började forska kring kvinnligt missbruk. Innan dess fanns det
inget könsperspektiv på missbruk eftersom det ansågs vara ett manligt beteende. Dahlgren
(1986:1,2) samt Leissner och Hedin (2002:29) skriver om hur kvinnors dryckesmönster
förändrats under de senaste årtiondena. Som Thunbergs (1980:30) undersökning visar så
visste man inte att det fanns kvinnliga alkoholister för 30 år sedan, de talades inte om och de
synliggjordes inte i samhället. Ettorre (1997:84) skriver att kvinnan mest sågs som ett bihang
till den missbrukande mannen. Till stor del ses onyktra kvinnor fortfarande som värnlösa offer
som behöver komma hem, de ska inte synas i samhället (a.a:88). Det är tabu att ställa
obekväma frågor till missbrukande kvinnor, eftersom det skulle lyfta fram det kvinnliga
missbruket i ljuset (a.a:88). 

Olika studier har hjälpt till att lyfta fram det kvinnliga missbruket och behandlingen av
kvinnor i ljuset (Leissner & Hedin 2002:9). Detta har även lett till att andra
behandlingsalternativ vuxit fram, behandlingar som inte enbart är utformade efter männens
behov, utan även kvinnornas (a.a:179). Att jämlikheten ännu inte är så stor märks dock i de
debatter som förts i massmedia till och från under de senaste åren. Studier har visat att
kvinnor inte ges lika stor plats inom vården som män trots att kvinnorna oftare söker
läkarhjälp (Hammarström 1997:111). Ofta får inte kvinnor samma behandling som män vid
olika sjukdomstillstånd (a.a:117). Dessutom blir många kvinnor fortfarande bemötta med
uttryck som ”du måste” istället för frågor som ”vad skulle du vilja” eller ”vad tror du om det
här” hos behandlare och andra professionella (Ettorre 1997:118). Raine (2001:96,97) skriver
att bristen på forskning leder till att den befintliga bevisningen som finns tillgänglig för att
påvisa behovet av speciell vård för kvinnor är mycket bristfällig. Detta gör att besluten
gällande vård för kvinnor baseras mer på ekonomiska aspekter än på vad som är bäst för
kvinnorna. 

Carlsson (2003:2) skriver att man har forskat allt mer på bemötande av klienter under senare
år. Det har uppmärksammats att professionellas bemötande och agerande påverkar om
hjälpinsatser faller väl ut eller inte. I många fall är behandlarens bemötande och agerande
viktigare för slutresultatet än själva behandlingsmetoden (Melin & Näsholm 1998:130). 

Denna uppsats handlar om kvinnor och deras missbruksproblematik. Efter att ha studerat
missbruk tidigare under terminen var det många funderingar som uppstod kring ämnet. Ett
ämne som var relevant att studera var hur kvinnor behandlas inom missbruksvården, hur
kvinnorna själva har upplevt och upplever sin situation sett ur ett kvinnoperspektiv. Att
studien enbart skulle handla om kvinnornas upplevelser och inte bli någon jämförande studie
mellan kvinnor och män stod klart tidigt. Hur professionella och anhöriga som möter dessa
kvinnor tänker, känner eller reflekterar var inte av intresse. Uppsatsförfattarna ansåg det
viktigt att fokusera på kvinnornas egna åsikter om hur de anser sig ha blivit bemötta och hur
de tror att samhället ser på missbrukande kvinnor. 
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1.2 Syfte och Frågeställningar
Studiens syfte är att undersöka missbrukande kvinnors tankar kring och upplevelser av
samhällets och nätverkets bemötande samt attityder till kvinnligt missbruk. För att utveckla
detta användes frågeställningarna:

• Hur upplever missbrukande kvinnor att de blivit bemötta av de professionella i
samhället? Med samhälle menas socialtjänst, skola, sjukhus, polis, försäkringskassa
och arbetsförmedling.

• Hur upplever missbrukande kvinnor att de blivit bemötta av sitt nätverk? 
Med nätverk menas familj, släkt, vänner och arbetskamrater.

• Vilka attityder gentemot missbrukande kvinnor upplever kvinnorna själva att
samhället och nätverket förmedlar? 

• Hur definierar de missbrukande kvinnorna ett bra respektive ett dåligt bemötande?
Dessa frågeställningar granskas i analyser utifrån genusperspektiv, stämplingsteori samt
teorier om bemötande. 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Missbruk
Var man sätter gränsen mellan beroende av alkohol och/eller droger och missbruk är
varierande och beror på individuella och kulturella aspekter (Blomqvist 1999:16,20). Ett
beroende utvecklas ofta under en längre tid och det är ofta svårt att säga exakt när beroendet
går över i okontrollerat drickande eller droganvändande. Enligt Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV) föreligger missbruk när:

• Man återkommande använder substansen (alkohol eller drog) trots upprepad frånvaro
från arbete eller skola samt oförmåga att klara av sin föräldraroll

• Man använder substansen i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning
• Användandet av substansen leder till återkommande rättsliga problem
• Man fortsätter använda substansen trots negativa effekter på sociala eller

mellanmänskliga plan. 
Minst en av dessa faktorer ska ha förekommit under minst tolv månader (Melin & Näsholm
1998:33).

I uppsatsen innefattar uttrycket missbruk såväl användande av alkohol som av droger, men
tidigare forskning och teorier utgår främst från missbruk av alkohol. 

1.3.2 Bemötande/Attityder
Att hålla isär begreppen bemötande och attityder är svårt då dessa tangerar och påverkar
varandra. Under denna rubrik försöker författarna ge sin definition av dessa begrepp. Hydén
(2001:49) beskriver bemötande som något som sker i ett möte mellan människor. Ett
bemötande handlar om situationer där man agerar och förhåller sig på något sätt till en annan
individ. Bemötanden kan uppfattas som negativa eller positiva (a.a:50). Ettorre (1997:116)
beskriver bemötande inom missbruksprofessionen som ett sätt att behandla, hantera och agera
gentemot missbrukaren. I denna studie är det kvinnornas upplevelser av professionellas och
närståendes mottagande och behandling av de missbrukande kvinnorna som utgör grunden för
begreppet bemötande. Enligt Natur och Kulturs psykologilexikon (1997:51) är attityder
ställningstaganden. I denna studie menas attityder till missbrukande kvinnor vara hur
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människor tänker omkring dessa kvinnor. Dessa attityder baseras på sociala
uppväxtförhållanden, fördomar, egna erfarenheter och så vidare. Ett bemötande sker först i ett
fysiskt möte och kräver någon form av agerande från en person gentemot en annan person.
Attityder kräver inget sådant möte eller agernade, men kan påverka hur man bemöter andra.
Som professionell är det viktigt att reflektera över hur bemötande kan styras av egna attityder.

1.4 Avgränsningar
Denna uppsats fokuserar på bemötandet av och samhällets syn på missbrukande kvinnor. De
kvinnor som intervjuats har främst missbrukat alkohol. Även annat missbruk har förekommit
och en kvinna missbrukade enbart droger, inte alkohol. Att undersöka kvinnornas val av
substans närmre ansågs dock inte vara viktigt för uppsatsens syfte. 

Denna uppsats syfte är att undersöka de missbrukande kvinnornas egna upplevelser. Därför
har ingen undersökning av de professionellas eller anhörigas reflektioner kring detta gjorts.
Inte heller har någon jämförande undersökning av missbrukande mäns upplevelser
genomförts. Däremot har kvinnor och män till viss del jämförts i teorier och tidigare
forskning. En sådan teoretisk jämförelse belyser skillnader i samhällets syn på missbrukande
kvinnor och män. 

2  TIDIGARE FORSKNING

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om missbrukande kvinnor, bemötande och
samhällets syn på missbrukande kvinnor. Under rubriken 2.3 Attityder i samhället redovisas
attityder till missbrukande kvinnor samt de strategier kvinnorna använder sig av till följd av
samhällets bemötande. 

2.1 Professionellas bemötande
Det finns inte så mycket kunskap om missbrukande kvinnors liv utanför behandling. Detta gör
att det finns många fördomar och myter angående missbrukande kvinnor bland så väl
professionella som ”vanligt folk” (Trulsson, Länne & Nötesjö 1997:11).

Thunberg (1980:7) har gjort en studie för att skildra det kvinnliga missbruket där
tyngdpunkten ligger på vilken innebörd missbruket har i arbetslivet. Det finns många läkare
som inte vågar fråga kvinnor rent ut om de missbrukar alkohol, det ses som ett övertramp på
den personliga integriteten. Detta leder till att många kvinnor får fel diagnos och själva
orsaken till alla somatiska besvär missas (Thunberg 1980:48). En av kvinnorna i Thunbergs
(1980:19) undersökning sjukskrevs och skickades runt i vårdapparaten utan att någon
upptäckte hennes missbruk. Vid ett tillfälle ringde hon till sjukvårdsupplysningen och frågade
om en viss tablettmängd räckte för att ta livet av sig. Det svar hon fick var att hon skulle se till
att ta allihop så att hon inte överlevde och fick bestående hjärnskador. Missbrukande kvinnor
söker ofta hjälp för olika somatiska eller psykosomatiska besvär, så som depression, trötthet
och magvärk, men läkarna missar oftast det bakomliggande alkoholproblemet (Beckman
1984:10). Beckman menar också att den förnedring och skam som kvinnan känner kan vara så
övermäktig att hon väljer att förneka att hon har problem. Enligt Fredrik Spaks
(2005:www.lankarna.nu) avhandling som handlar om kvinnors missbruk de senaste tio åren så
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finns det ingenting som talar för att kvinnors missbruk skulle vara mindre känt än männens. I
de flesta fall uppmärksammas kvinnors missbruk vid kontakter med sjukvården. Däremot gör
man ingenting åt missbruket eftersom kvinnan sökt hjälp för något annat. De kvinnor som
söker hjälp för sin missbruksproblematik gör detta ofta i ett sent skede, vilket gör det svårare
att komma till rätta med problemet. Kvinnor dröjer ofta med att söka hjälp för sitt alkohol-
eller drogmissbruk i större utsträckning än män. Detta leder till väldigt ogynnsamma
konsekvenser för kvinnors psykiska hälsa (Raine 2001:96). Vidare skriver Raine att
sannolikheten är dubbelt så stor att kvinnor får lugnande medicin eller antidepressiva tabletter
utskrivna när de söker hjälp än att män får det (a.a:86). En av kvinnorna som Raine
intervjuade i sin studie berättade om hur hon fick tabletter utskrivna som hon inte ville ha.
Hon menade att hon inte ville byta ut en drog mot en annan (a.a:87). 

Landers (2003:253) undersökning visar att socialsekreterare i vissa fall anser sig veta bättre än
den missbrukande kvinnan vad hon behöver och därför fattar beslut över hennes huvud. För
en del kvinnor upplevs den ekonomiska hjälpen hos socialtjänsten som villkorad eftersom
kvinnorna tvingas att följa en behandlingsplan för att få fortsatt socialbidrag. I de fall där
kontakten med socialtjänsten uppfattas som positiv hänger den positiva känslan samman med
den enskilda socialsekreterarens bemötande. I dessa fall upplever sig kvinnorna ha blivit
bemötta med respekt och behandlade som vuxna individer (a.a:256,257). Enligt Leissner och
Hedin (2002:224) visar en undersökning att de kvinnor som anser sig blivit dåligt bemötta av
professionella har mötts av personer som inte lyssnat på dem, som kommit med
moralpredikningar och inte erbjudit någon hjälp. Vissa kvinnor har blivit motarbetade på ett
sätt som försämrat deras tillvaro. I Landers studie (2003:266) uppger de missbrukande
kvinnorna att de har lättare att få boende, ekonomisk hjälp, behandling och strafflindring än
männen. Männen tillskrivs större eget ansvar för sina problem. Även Socialstyrelsens rapport
Jämställd Socialtjänst (2004:49) visar att män och kvinnor behandlas olika av
socialsekreterare. Männen ses oftare som direkt ansvariga för sin arbetslöshet och dåliga
ekonomi medan kvinnorna ses som offer för yttre omständigheter.

Hur kvinnor med alkohol- och drogmissbruk blir bemötta av professionella har stor betydelse
för deras vilja att upprättahålla kontakten med hjälpare (Raine 2001:81). Även Trulsson,
Länne och Nötesjös (1997:102) studie visar att ett bra första bemötande kan vara avgörande
för om man väljer att stanna kvar i behandling eller inte.

Trulssons studie (1999:156) visar att socialtjänsten i ett av de undersökta fallen hade
omhändertagit en missbrukande kvinnas barn under graviditeten. Den enda kontakt som
socialtjänsten hade med kvinnan efter omhändertagandet rörde besöksförbud hos de placerade
barnen. Kvinnan uppfattade att hon lämnats helt utan stöd efter detta, trots att socialtjänsten
visste om att hon var gravid. Enligt Trulsson, Länne och Nötesjö (1997:62) upplever många
av de kvinnor vars barn blivit omhändertagna att de inte längre är något värda i samhället. När
barnen flyttats rasar kvinnans liv ofta samman, men eftersom de inte längre har något barn
som far illa så är de inte längre intressanta i samhällets ögon. Enligt Trulsson (1999:158,159)
kände kvinnorna i studien att de hade myndigheternas ögon på sig efter att de fött barnen. Det
blev för kvinnorna viktigt att visa en yttre fasad, skydda familjen och missbruket från insyn.
En kvinna i Landers (2003:160) undersökning berättar att hon alltid kände sig övervakad av
socialtjänsten eftersom hon hade barn. Enligt hennes uppfattning krävde man däremot
ingenting av pappan, ”han låg alltid på plus eftersom förväntningarna på hans faderskap från
början var noll” från socialtjänstens sida. Socialstyrelsens rapport (2004:126) visar att
föräldraskap inom socialtjänsten länge varit synonymt med moderskap, men inte med
faderskap. Lander (2003:161) skriver att i vissa fall omhändertas barn i missbruksfamiljer på
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grund av att mannen varit våldsam. I dessa fall får alltså även kvinnan betala priset för
mannens agerande.

Vårdförbundet har gjort telefonintervjuer med landets samtliga kommuner för att undersöka
deras beredskap att möta beroenden. Över hälften, 55 procent, av de samtal som
vidarekopplades i kommunerna besvarades överhuvudtaget inte av de avdelningar dit de
kopplats. Detta visar att de personer med beroende som söker hjälp har svårt att få hjälp och
stöd. Det obesvarade samtalet kan, av den hjälpsökande, uppfattas som ett avvisande och leda
till att det dröjer ytterligare innan han/hon söker hjälp. Det finns ett stort behov av bättre
kunskap om beroenden och utvecklade rutiner vid bemötandet av individer vid upptäckt eller
misstänkt missbruks- och beroendeproblem. Vårdförbundets undersökningar visar att det
finns mycket att förbättra såväl för organisationerna som för de enskilda yrkesutövarna i
vården. Att hälften av landets kommuner inte erbjuder stöd för människor med
alkoholproblem är en signal för att något måste göras (2005:www.vardforbundet.se). 

2.2 Nätverkets bemötande
Män till alkoholiserade kvinnor beskriver ofta fruarna i deras onyktra tillstånd som irritabla,
deprimerade och skamfyllda. Kvinnan själv ger en mer kluven bild av sig själv som onykter
då hon beskriver sig vara både glad och framåt samt deprimerad och skamfylld. Många av
dessa kvinnor upplever att de har svårare att vara en bra hustru än en bra mamma. I många fall
drack mannen och kvinnan tillsammans. Mannen ansåg ofta att kvinnan inte borde dricka,
men såg inte något fel med sitt eget drickande (Beckman 1984:291). I många fall ses
alkoholisthustrun som gnällande och tjatande samt medverkande till mannens
alkoholproblem. En man som är gift med en alkoholiserad kvinna möts däremot med
förståelse och sympati och anses inte bidra till kvinnans alkoholproblem. Många
missbrukande kvinnor beskriver dock sina män som dominerande, rigida och känslokalla
(a.a:292). Trulsson (2003:37) skriver att kvinnor i större utsträckning än männen lever med en
missbrukande partner. Kvinnorna har dessutom mindre stöd i sina parförhållanden samt av
sina föräldrar än vad männen har och mister fortare sina icke missbrukande partners än vad
män gör i motsvarande situation. Lena Dahlgren, cheföverläkare vid EWA-enheten på
Karolinska sjukhuset i Stockholm, säger i en intervju att en av de största skillnaderna mellan
kvinnliga och manliga missbrukare är att kvinnan oftast lever med en destruktiv man med
missbruksproblem, medan mannen oftast lever med en stöttande kvinna (2005:
www.lankarna.nu).

Man har ansett att alkoholiserade mammor haft en större negativ påverkan på familjen än
alkoholiserade pappor. Detta på grund av att mamman har varit den som tagit hand om barnen
och hemmet (Beckman 1984:294). I de fall där mannen och barnen har vetskap om kvinnans
missbruk försöker de dölja problemet för utomstående så länge det går (Ettorre 1997:70).
Enligt Beckman (1984:295) har undersökningar visat att barn till alkoholister haft starkare
negativa känslor gentemot mammans drickande än pappans. Pappans drickande ansågs mest
ge praktiska konsekvenser så som arbetslöshet och fängelsestraff, medan mammans missbruk
gav mer emotionella konsekvenser, hon betedde sig inte som en ”riktig” mamma.
Missbrukare i vårt samhälle ses som emotionellt handikappade. Detta är svårare för
missbrukande kvinnor än män att hantera, eftersom det är kvinnorna som traditionellt sett ska
vara samhällets emotionella stöttepelare (Ettorre 1997:61,62). Enligt Thunberg (1980:98)
dömer barn ofta en missbrukande mamma hårdare än en missbrukande pappa. Kvinnan ses
som en dålig, svikande mamma. ”Jag hade ju ingen mamma längre. Den äckliga, fula och
gaggiga kvinnan som satt i en stol med sin flaska var inte min MAMMA. Pappa blev go och
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glad av alkohol, mamma bara grinig och beklämd. Ibland, särskilt mot slutet, önskade jag
mest att hon skulle supa ihjäl sig…” (Thunberg 1980:114). En av de intervjuade kvinnorna i
Trulsson, Länne och Nötesjös (1997:63) studie uttrycker tankar om att yngre
drogmissbrukande killar oftast är mer accepterade av sin familj än drogmissbrukande tjejer.
Killarna får ofta komma hem även i påverkat tillstånd och det är accepterat att de har en ”vild
period”. 

Många missbrukande kvinnor har stöd från släkt och familj, men saknar relationer med
arbetskamrater, vänner och grannar (Leissner & Hedin 2002:223). I Trulsson, Länne och
Nötesjös (1997:34) undersökning framkommer att varannan drogmissbrukande kvinna endast
har missbrukande vänner. Övriga kvinnor har endast sporadiska kontakter med icke
missbrukande vänner. Många väljer att isolera sig från gamla vänner när missbruket
accelererar. Även Socialstyrelsens rapport (2004:115) visar att missbrukande kvinnor ofta inte
har några nära relationer eller funktionella nätverk och att de upplever en stor ensamhet. I
Ettorres (1997:66) studie framkommer det att nätverkets agerande kan vara av stor betydelse
för missbrukande kvinnor. Vänner och familj måste uppmärksamma missbruket, möta
kvinnan med respekt, men samtidigt ställa krav på henne att sluta missbruka. Ett sådant
bemötande kan leda till att kvinnans förnekande bryts ner och att hon söker hjälp (a.a:67).

Av Thunbergs (1980:19,40,54) undersökning framkommer att kvinnor ofta bemöts av tystnad
på sin arbetetsplats när det gäller deras missbruk. Arbetskamraterna vågar inte konfrontera
kvinnan med sina misstankar. I ett fall la arbetskamraterna istället en lapp i kvinnans väska
där de meddelade att de visste om hennes missbruk och att hon skulle sluta upp att dricka på
jobbet. En annan kvinna upplevde att arbetskamraterna gick bakom ryggen på henne och sa
att hon varit onykter på jobbet. Detta var inte sant eftersom hon alltid varit mån om att sköta
jobbet på dagarna och drickandet på kvällarna (a.a:40,41). Även Ettorres (1997:65) studie
bekräftar att arbetskamrater till missbrukande kvinnor tenderar att inte våga ta upp problemet
till diskussion, men där framkommer även att arbetskamraterna i vissa fall skyddar den
missbrukande kvinnan och täcker upp för henne om hon missköter arbetet. 

Den missbrukande kvinnan möter många begränsningar om hon försöker leva ”ett vanligt
liv”. Det är svårt att hålla kontakt med vänner och familj som inte missbrukar. Hindren på
vägen tillbaka till samhället är också större för kvinnorna än männen. Det finns inte så många
icke missbrukande män som vill leva med en kvinna som missbrukat, som det finns
missbruksfria kvinnor som kan tänka sig att leva med en man som missbrukat (Trulsson
2003:79).

2.3 Attityder i samhället
Vissa kvinnor väljer att dölja sitt alkoholberoende. De vägrar visa att de dricker för andra och
utvecklar olika strategier för att hemlighålla sitt beroende. De gömmer flaskor på olika ställen
och de använder munvatten och borstar tänderna ofta för att dölja spritlukten (Ettorre
1997:67,68).

Enligt Socialstyrelsens rapport (2004:116) ser männen ofta socialtjänsten som ett sätt att få
hjälp och därmed slippa fängelse. Kvinnorna är däremot rädda för att söka hjälp hos
socialtjänsten på grund av oro för vad som skulle hända med barnen. Lena Dahlgren,
cheföverläkare vid EWA-enheten på Karolinska sjukhuset i Stockholm, (2005
www.lankarna.se) berättar i en intervju att missbrukande kvinnor ofta lever ett ordnat liv utåt
sett och att missbruket sker hemma, under kvällstid. Enligt Dahlgren har många kvinnor
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skam- och skuldkänslor över sitt missbruk, särskilt de som har barn eftersom de känner sig
som dåliga mammor. Detta är en anledning till att de inte söker hjälp. Enligt Trulsson, Länne
och Nötesjö (1997:61) är missbrukande kvinnor ofta oroliga för att barnen ska omhändertas
om de erkänner sitt missbruk för socialen. Även om det i många fall inte stämmer så känner
dessa kvinnor, enligt Trulsson, Länne och Nötesjö, att socialen håller dem under uppsikt och
är ute efter att omhänderta deras barn så fort som möjligt. Kvinnorna försöker ofta balansera
sitt missbruk för att kunna ta hand om barnen och dölja problemen utåt (a.a:78). Enligt
Trulsson (2003:37) är barriären att söka hjälp större för kvinnor än män. Det kan delvis bero
på att skammen över missbruket är större och att mindre socialt stöd erbjuds kvinnor än män.
Då kvinnan av tradition har större ansvar för hem och barn innebär det ett hinder att söka
behandling. Enligt Lander (2003:76) så visar artiklar som berör graviditet och missbruk att
den missbrukande mamman ses som dålig och inte anses kunna ta hand om sina barn utan
stöd från samhället. Denna syn på missbrukande kvinnor kan, enligt Lander (a.a:77), vara en
orsak till att missbrukande mammor undviker att söka hjälp. Enligt Raine (2001:100) är
kvinnor som har barn ofta rädda att söka hjälp för att de inte vill bli betraktade som dåliga
föräldrar eller bli ifrågasatta och dömda i sitt föräldrskap. Det finns också, enligt Raine, en
stor rädsla för att förlora sina barn (a.a:102). Trulssons studie (1999:155,156) visar att många
missbrukande kvinnor ser graviditeten som en räddning, en väg ut ur missbruket och får
förhoppningar om ett ”vanligt familjeliv”. De flesta av kvinnorna som Trulsson intervjuade
försökte hålla sig drogfria under graviditeten. De som lyckades var de som fick stöd och hjälp
av anhöriga. De kvinnor som inte hade något stöd och de som kände sig övergivna under
graviditeten fortsatte att missbruka in i slutskedet av graviditeten. 

3  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter för uppsatsen.

En induktiv kvalitativ undersökning måste ha sin grund i någon slags teori (Silverman
2000:21). Teorier är, enligt Silverman (a.a:40), ett verktyg som hjälper forskarna att gå framåt
i forskningsprocessen. Med tanke på detta ansågs det viktigt att välja perspektiv som var
relevant för uppsatsens syfte och dessutom uppfattades som intressant av forskarna. Att
missbrukande kvinnor ses som normbrytande och avvikande beror mycket på kvinnosynen i
samhället (Lander 2003:89). Därför ansågs så väl genusperspektivet som stämplingsteorin
vara relevanta i detta arbete. Eftersom uppsatsen främst handlar om bemötande så var det
även viktigt att använda teoretiska utgångspunkter kring detta ämne. Teorierna om bemötande
utgår från hur professionella bemöter klienter. 

3.1 Genusperspektiv

3.1.1 Genus
Genus kan användas för att lyfta fram och skildra hur maskulinitet och femininitet skapas i
samhället samt hur relationen mellan könen ser ut. På så sätt kan man använda
genusperspektivet för att se hur den missbrukande kvinnan skapas och hur hennes egen och
samhällets syn på henne ser ut (Lander 2003:12). Den uppfattning i samhället som bestämmer
hur en kvinna bör bete sig kallas för normativ femininitet. Genus skapas och omformas i
samhället så väl genom vårt eget agerande i det vardagliga livet som genom det budskap
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media för fram. Dessutom utgör den något mer stabila normativa femininiteten själva grunden
för hur en kvinna bör vara (a.a:14). Denna normativa femininitet märks så väl i vår
lagstiftning som i vår kultur och religion. Detta skapar en kontroll i samhället över och mellan
kvinnor (a.a:15). Denna kontroll sker genom bilder av den ”dåliga” kvinnan, hon som är
avvikande. Den goda kvinnan är den som har en medfödd modersinstinkt och står för moralen
i samhället. Kvinnor förväntas klä sig, tala, gå och uppföra sig på ett speciellt sätt, något som
oftast sker oreflekterat (a.a:20). I grunden beror samhällets olika föreställningar om kvinnligt
och manligt på att man fokuserat på det som skiljer sig mellan våra kroppar istället för att
lyfta fram likheterna (a.a:16). 

3.1.2 Genuskontraktet
Trulsson (2002:71) beskriver Hirdmans tankar om hur idealbilden av män och kvinnor och
deras socialisation ser olika ut. Trulsson (2003:23,24) skriver om genuskontraktet, vilket är ett
kontrakt för samspelet mellan könen. Detta styr synen på manligt och kvinnligt, präglar den
enskilda människans liv och påverkar familjelivet. Genuskontraktet handlar för det första om
den ultimata bilden av män och kvinnor, något missbrukare ofta har svårigheter att leva upp
till. Den missbrukande kvinnan ses som mer misslyckad än mannen när hon inte klarar av att
leva upp till de ideal som samhället har. Dessa ideal består av en skötsam kvinna som har det
grundläggande ansvaret för familjen. Kontraktet handlar för det andra om socialisationen av
pojkar och flickor. Detta sker för pojkarna genom arv från pappan och för flickorna genom
arv från mamman. Mannen representerar självständigheten medan kvinnan representerar de
nära relationerna. Bägge könen strävar efter att komplettera sig själva, mannen vill finna
närhet hos kvinnan och kvinnan söker självständighet hos mannen. Enligt Trulsson (a.a:23,24)
använder sig kvinnan av sexualitet och moderskap för att få makt, samtidigt som dessa
egenskaper är de mest utsatta för henne. Kontraktet handlar för det tredje om
arbetsfördelningen mellan kvinna och man. Det traditionella är att kvinnan sköter om
hemmet, mannen och barnen. Mannen å sin sida har ansvaret för arbetet utanför hemmet och
försörjningen. Även Nordborg (1997:176) skriver att det finns ett slags kontrakt i den
heterosexuella relationen. Kvinnan bör sätta familjen och hemmet först, medan mannen bör
prioritera arbete och sysslor utanför hemmet. Kvinnan tillåts att göra det mesta, men detta bör
ske i ett underordnat förhållande gentemot mannen. Enligt Trulsson (2003:23,24) börjar dock
den traditionella arbetsdelningen lösas upp genom aktiva beslut av både män och kvinnor. 

3.1.3 Att vara kvinna
Magnusson (1997:74) skriver att kvinnor alltid måste agera och uppföra sig kvinnligt, detta
görs oftast utan reflektion. Så väl kvinnan själv som hennes omgivning uppmärksammar
genast om hon beter sig på ett sätt som strider mot den kvinnliga mallen. Vad som anses vara
kvinnligt beteende är olika i olika kulturer och tidsåldrar, men det handlar i stort sett alltid om
att vara underordnad mannen på olika sätt. Kvinnlighet hör alltså ihop med att vara
underställd mannen och de kvinnor som utmanar denna ordning ses därför som okvinnliga
(a.a:75). Dessa kvinnor får ofta höra att de är tjatiga, intrigerande och dominanta. Det är inte
normen som ses som felaktig utan kvinnans beteende (a.a:76). Att bryta mot normen leder till
obehagskänslor, ofta i form av skuld och skam (a.a:77). Den jämställdhet som växer fram i
samhället är i grunden styrd av männen. Mannens dominans har i stort sett bara ändrat form,
den är fortfarande lika stark (Meeuwisse, Sunesson & Swärd 2000:163).

Sandström (1997:94) skriver om myten om kvinnan som den goda föräldern. Det finns olika
förväntningar på kvinnor och män i deras föräldraroller. I vårt samhälle anser man att kvinnor
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har en medfödd kunskap om föräldraskap, något männen inte anses ha. Därför är det kvinnan
som står i fokus om föräldraskapet ifrågasätts, inte mannen (a.a:95). 

3.1.4 Skillnad på manligt och kvinnligt ‐ missbruk och behandling
Alkoholmissbrukande män och kvinnor behandlas inte på samma sätt. En kvinna som dricker
för mycket har sedan antiken setts som en hemsk och lösaktig varelse, en kvinna får helt
enkelt inte tappa kontrollen över sig själv. Detta visar sig i vårt samhälle exempelvis genom
att flickors, inte pojkars, sexuella utagerande kan leda till tvångsomhändertagande enligt Lag
om vård av unga (LVU) (Trulsson 2002:75,76). Lander (2003:266) skriver att
drogmissbrukande kvinnor lättare blir anmälda enligt Lag om vård av missbrukare (LVM) än
män eftersom kvinnorna anses fara mer illa i missbruksvärlden. Socialstyrelsens rapport
(2004:120) visar också att kvinnor i större utsträckning än män blir tvångsvårdade. 

Man har skilt kvinnligt alkoholmissbruk från manligt. Det kvinnliga missbruket ses som mer
onormalt och avvikande än manligt (Beckman1984:12). Det kvinnliga missbruket har
förklarats med olika psykiska och neurotiska besvär, man har alltid letat orsaker till kvinnligt
drickande, men inte till manligt (a.a:13). Lander (2003:78) skriver att forskning kring
kvinnligt missbruk främst riktat in sig på att undersöka varför kvinnor inte missbrukar när
män gör det. Detta visar på att mäns missbruk är det normala, missbrukande kvinnor är
därmed onormala. Den ökning av alkoholanvändning hos kvinnor som skett i samhället kan
hänga samman med den förändrade kvinnorollen och den något mer tillåtande attityden till att
kvinnor dricker (Leissner & Hedin 2003:33). Enligt Dahlgren (1986:6) är denna tillåtande
attityd dock sammankopplad med kravet på att kvinnan ska kunna dricka måttligt och
kontrollerat. En berusad kvinna fördöms i långt större utsträckning av så väl kvinnor som män
än en berusad man. Den missbrukande kvinnan vet att hon klandras av samhället om hon visar
sitt missbruk och väljer därför att dölja det, missbruket är något skamfyllt. Många kvinnor
lyckas med att dölja missbruket under en lång tid (a.a:6). Missbrukande kvinnor upplever ofta
en motsättning i sin uppfattning och känsla av kvinnorollen (Thunberg 1980:37). Missbruket
leder i många fall till en ostabil identitet. Det förakt samhället riktar mot kvinnan är ingenting
jämfört med det hon känner för sig själv. Missbruket krockar med samhällets och kvinnans
egen bild av hur en kvinna bör vara. Missbrukande kvinnor skuldbelägger ofta sig själva för
att försumma både arbete och familj samt för att förstöra sitt yttre (a.a:16).

Det har gjorts undersökningar som visat att flickor på behandlingshem ibland upplevs av
personalen som svårare att behandla än pojkar (Meeuwisse, Sunesson & Swärd
2002:157,158). Flickornas aggressionsutbrott, känslomässiga svängningar och missnöje gör
att behandlare i vissa fall inte vet vad de ska göra. Dessutom uppfattades flickorna som mer
kränkta och sårade än pojkarna (a.a:157). Undersökningen visar hur personalen har ett
könstänkande som på ett stereotypt sätt skiljer kvinnligt från manligt. Man tolkar flickornas
uppförande mot en manlig norm. Pojkarnas beteende är standard och ifrågasätts inte. Deras
könsbeteenden ses som normala medan flickornas beteende avviker från den manliga normen
och därför ses som felaktigt (a.a:158). Även Dahlgren (1986:11) skriver om hur
alkoholiserade kvinnor i behandling ses som icke fungerande, avvikande, svaga,
manipulerande, anspelande på sex och mindre villiga att samarbeta. Dessa uppfattningar om
kvinnor, menar Dahlgren, beror på att man tidigare inte insett att kvinnor har en annan
problembild än män och därför behöver en annan form av behandling. 
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3.2 Stämplingsteori

3.2.1 Avvikande beteende
Människor förhåller sig på olika sätt till sjukdomar och avvikande beteende (Blomqvist
1999:56). Det är inte beteenden som har förändrats över tiden, utan hur vi definierar det –
avvikande eller normalt (Conrad & Schneider 1992:1). Enligt Lander (2003:18) innebär
avvikelsen att man inte beter sig på ett sätt som man förväntas göra, man följer inte normen.
Avvikelsen uppstår dock först när man upptäckts, stämplats och införlivat avvikaridentiteten.
I vårt samhälle måste exempelvis en missbrukare erkänna sig själv som avvikare för att kunna
börja ett nytt, ”normalt” liv (a.a:20).

Man kan inte säga generellt vem som är beroende av alkohol och vem som inte är det, det
beror på vilket samhälle man lever i och de normer som råder där. Normalt drickande i en
kultur kan uppfattas som avvikande i en annan (Blomqvist 1999:16,20). Conrad och
Schneider (1992:75) menar att när det gäller alkoholister så är det egentligen inte intaget av
alkoholen som stämplar avvikaren utan individens beteende. Det är skillnad på hur man
behandlar och benämner en ”skåpsupande” chef som döljer sitt missbruk jämfört med en ”A-
lagare” som missbrukar öppet på en parkbänk. En alkoholiserad kvinna ses som avvikande
eftersom hon anses ta på sig en mer manlig roll, något som leder till rollkonflikter för kvinnan
(Beckman 1984:13,14). Lander (2003:21) skriver att missbrukande kvinnor dagligen kämpar
med att försöka vara ”goda” kvinnor och accepteras av samhället.

3.2.2 Sociala regler
Avvikare skapas genom att olika sociala grupper sätter upp vissa regler för hur man ska och
får bete sig (Becker 1991:1,2). Även de rättsliga lagarna är ett sätt att visa vad som är rätt
respektive fel beteende. Om någon bryter mot dessa regler eller lagar ses detta som avvikande
beteende och personen stämplas som avvikare. De sociala reglerna kan se mycket olika ut i
olika grupper. Vissa gruppers regler kolliderar med andras, vilket innebär att ett önskvärt
beteende i en grupp ses som avvikande i en annan grupp. Dessa regler är ständigt föremål för
diskussioner och konflikter i samhällets politiska spel (a.a:4).

Somliga grupper har mer makt, pengar och övertalningsförmåga än andra vilket gör att regler
sätts upp för vissa samhällsgrupper av andra. De faktorer som kan påverka vilken möjlighet
man har att sätta upp regler för andra är, enligt Becker (1991:17), kön, ras, social status och
ålder. Exempelvis så bestämmer äldre personer vilket beteende som är önskvärt för ungdomar
och medelklassen sätter upp regler för underklassen på samma sätt som män sätter upp regler
för kvinnor. Även Conrad och Schneider (1992:275) skriver att det oftast är beteenden som är
typiska för de lägre ställda i samhället som stämplas som avvikande av den maktbesittande
medel- och överklassen. Det är först när dessa beteenden även dyker upp i medelklassen som
de benämns som sjukdomar för att tona ner avvikandestämpeln. 

En regel eller norm skapas genom att någon eller några uppmärksammar ett beteende som i
deras ögon ses som onormalt, avvikande (Becker 1991:148). Becker kallar dessa personer för
moralentreprenörer. Dessa moralentreprenörer utmålar det oönskade som negativt och
förkastligt beteendet och ser till att det uppmärksammas av andra. Vissa anser, enligt Becker,
att de existerande lagarna aldrig räcker till, det finns alltid någon ondska i samhället som
måste bekämpas genom nya regler och lagar (a.a:153). 
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3.2.3 Stämpling
En stämpling som avvikare medför konsekvenser för personens identitet och sociala liv
(Becker 1991:32). Andra personer ser avvikaren med andra ögon och bemöter denne på ett
annat sätt. Man ses helt plötsligt inte främst som arbetskamrat, kvinna eller vän. Det är
avvikarepitetet som blir viktigast och mest framträdande i andras ögon. Arbetet såväl som
fritiden och umgänget med andra kan bli drabbat på grund av avvikarstämpeln, vilket innebär
att hela tillvaron måste byggas upp på nytt. Avvikaren responderar på omgivningens sätt att
bemöta honom/henne vilket gör att denne kanske utvecklar ett ännu starkare avvikande
beteende. Om avvikaren inte kan fortsätta sitt vardagliga liv på grund av andras bemötande
blir denne tvungen att skaffa sig en alternativ, avvikande tillvaro. Becker (1991:37) skriver
vidare att vissa personer som ertappas med ett avvikande beteende kan, genom att själva visa
ånger, förlåtas och åter tas upp i gemenskapen. Skulle handlingen upprepas är dock steget in i
avvikarvärlden taget. För att fullt ut bli en del av avvikarvärlden krävs att personen blir en del
av en viss avvikargrupp och införlivar deras speciella normer och värderingar (a.a:37). De
grupper som ses som avvikande av majoriteten i samhället behöver inte härröra sig till
beteenden som på något vis bryter mot lagen. Det räcker med att deras livsstil är speciell och
svårförståelig för att samhället ska döma dem som avvikare (a.a:79).

Någon måste ertappa en person med att överträda en viss regel eller lag och sedan
uppmärksamma detta för allmänheten för att denne ska kunna straffas (Becker 1991:9). Vissa
”ertappare” väljer att inte avslöja den ertappades avvikande beteende för andra. Denne slipper
därmed undan allmänhetens dömande ögon och eventuell bestraffning (a.a:31). En av de
viktigaste faserna i stämplingsprocessen är upptäckten, vilken alltid följs av någon slags
respons från samhället. Denna respons avgör om personen blir stämplad som avvikare eller ej
(a.a:11,31). För få en identitet som avvikare, menar Becker att man måste bli upptäckt och
offentligt stämplad som avvikare. Stämplingen medför konsekvenser för personens sociala
liv, såväl gällande arbete som fritid (a.a:31,32). Enligt Becker har personens sociala status,
ekonomi, hudfärg och kön betydelse för hur samhället kommer att döma personen i fråga, om
denne stämplas som avvikare eller ej (a.a:12,13).

Kontrollen i samhället innebär att de missbrukande, och därmed avvikande, kvinnorna stängs
ute. Att vara stämplad som avvikare innebär att man bemöts på ett visst sätt av de
professionella i samhället. Oftast erbjuds man särskilda lösningar som än mer befäster
avvikarstämpeln (Lander 2003:243). Enligt Leissner och Hedin (2002:79) leder
omhändertagande av barn till större stigmatisering för den missbrukande kvinnan än för
mannen. Kvinnorna betraktas som omoraliska och ansvarslösa.

3.3 Bemötande

3.3.1 Professionellas bemötande
Det är viktigt att upprätta en relation för ett förtroendefullt samarbete mellan klient och
hjälpare (Gordan 1996:69). Att presentera sig själv och berätta om vad man gör är också
mycket viktigt (a.a:85). Presentationen blir en inledning som kan prägla relationen för en lång
tid. Det första mötet är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av en relation. Det är
viktigt att klienten får noggranna uppgifter om vad som väntar honom och vilka personer han
ska möta för att lugna honom och för att motverka skrämmande föreställningar som klienten
kan ha. Gordan menar att klienten befinner sig i underläge och påpekar att det är viktigt för
behandlaren att ha detta i åtanke vid det första mötet med klienten (a.a:86). Gordan menar att



12

det finns tre egenskaper som utmärker en god behandlares förhållningssätt. Dessa är; kravlös
värme, äkthet och inlevelseförmåga eller empati (a.a:108). Med kravlös värme menas inte att
man ska gilla eller godta alla klientens handlingar men att man ska kunna förmedla värme,
respekt och omtanke (a.a:109). Enligt Gordan är det bättre att konfrontera klienten med
obehagliga sanningar och svåra besked än att vara undvikande eller överslätande (a.a:111).
Genom god empati kan behandlaren få en bättre förståelse och ge en sakligare bedömning för
sin klient. Det är dock mycket viktigt, enligt Gordan, att skilja på empati och sympati. Genom
att känna för mycket sympati kan behandlaren gå miste om sin förmåga att avgränsa sig vilket
kan leda till att han ser på klientens problem med mindre klarsynt blick (a.a:114).

Hydén (2001:50) beskriver hur olika slags bemötanden kan ge upphov till negativa eller
positiva känslor. Oftast uppfattas ett stödjande och medhållande bemötande som positivt
medan ett ifrågasättande och invändande bemötande uppfattas som negativt. Hydén beskriver
två fall av bemötandeproblem där den professionella agerar på så sätt att klienten/patienten
känner sig kränkt och ifrågasatt som människa. Det är viktigt att se att relationen mellan den
professionella och klienten är assymetrisk, där klienten befinner sig i underläge. I de fall där
personer upplever sig bli ifrågasatta och därmed negativt bemötta är det viktigt att man kan
redogöra sitt handlande på ett begripligt sätt. Annars kan klienten ställa sig frågande till den
professionellas förmåga och vilja att förstå och uppfatta den professionella som hänsynslös
och okänslig. En sådan redogörelse kan vara svår om den professionellas kulturella och
sociala bakgrund skiljer sig mycket från klientens (a.a:50,51,52). En förutsättning för att
kunna samtala är att man på något vis kan se saker ur den andres perspektiv (a.a:57). En
annan svår situation uppkommer om den professionella inte anser att han/hon bemött klienten
på ett negativt sätt, trots att klienten uppfattat det så, vilket Hydén kallar för undvikande. En
undvikande attityd kan leda till stora konflikter mellan klienten och den professionella
(a.a:50,51,52). 

Det finns vissa faktorer som är utmärkande för ett bra bemötande hos socialtjänsten (Carlsson
2003:6). Dessa är att socialsekreteraren är lyhörd, ärlig och visar respekt. För att den fortsatta
kontakten ska bli bra är det viktigt att klienten upplever sig bli bra bemött och att relationen
ses som värdefull. Det är viktigt att socialarbetaren uppfattas som någon som faktiskt kan
hjälpa klienten. Många socialarbetare lyckas ge någon form av hjälp och stöd trots de
organisatoriska hinder som många gånger finns. Ibland måste man hitta sätt att kringgå
gällande regler (a.a:7). Bemötandet av klienten vid det första mötet lägger grunden för den
fortsatta relationen. Det är viktigt att verkligen lyssna på klienten så att denne känner sig sedd
och förstådd. Carlsson (2003:186) menar att klienten måste känna sig delaktig i arbetet för att
inte allt ska rinna ut i sanden. Det är viktigt att ha öppna, positiva förhandlingar, samarbete
och en ömsesidig relation. Direkt tvång eller diskret styrning kan i vissa fall fungera positivt
på så sätt att klienten tar, eller upprätthåller kontakt med hjälpare, men det är inte säkert att
hjälpen i dessa fall verkligen kommer till stånd. I Carlssons (a.a:187) studie framkommer att
klienterna anger emotionellt stöd som allra viktigast i hjälpen från den professionella.
Dessutom är råd, information och förmedling av resurser viktigt.

4  UNDERSÖKNINGSMETOD

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de metoder som använts i uppsatsarbetet.
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4.1 Val av metod
Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk grundsyn utifrån vilken man kan tolka fenomen som
anses vara meningsfulla, alltså har en betydelse (Gilje & Grimen 1992:175). Tolkningen är ett
sätt att försöka förklara något invecklat på ett enklare sätt. Gilje och Grimen (a.a:178) skriver
vidare att hermeneutiken är betydelsefull för samhällsvetenskaperna för att kunna undersöka
meningsfulla fenomen som ex. normer och regler i samhället, beteende osv. Denna
information behöver tolkas för att bli användbar. Samhällsforskarens arbete består delvis av
att tolka individers egna tolkningar av sig själva och andra, vilket kan vara problematiskt
(a.a:179). Man måste dels se till individens egna uppfattningar, men även se bakom dessa på
ett mer vetenskapligt plan, så kallad dubbel hermeneutik (a.a:181). I denna kvalitativa
undersökning tolkas kvinnornas egna berättelser i analysen med hjälp av tidigare forskning
och teorier.

Enligt Silverman (2000:2) menar vissa att man genom att använda kvantitativa metoder ger en
objektiv rapportering av sanningen. Någon sådan värdeneutral forskning finns dock inte. Allt
forskningsarbete genomsyras av val och tolkningar, medvetna eller omedvetna. Forskaren
väljer alltid själv vilka delar av det insamlade materialet som ska framhållas och på vilket sätt
det ska belysas. Även vid valet av variabler och transkription av intervjuer sker en tolkning
som grundar sig på forskarens sociala och kulturella bakgrund (a.a:5). Den förförståelse man
har bygger på tidigare upplevelser i livet, som uppväxt, utbildning, tidigare arbete,
förväntningar och värderingar (Holme & Solvang 2000:95). Enligt Thurén (1991:53) tolkar vi
även det som vi tror enbart är ett objektivt sinnesintryck. Vi lär oss hela tiden nya saker och
vår förförståelse förändras med varje ny kunskap (a.a:59). 

De kvalitativa metoderna används främst för att ge en större förståelse och bättre beskrivning
av den företeelse man undersöker (Holme & Solvang 2000:14). Forskaren styr inte frågor och
svar på det sätt man gör inom den kvantitativa forskningen. Med kvalitativa metoder kommer
man undersökningsobjektet nära och man får en bättre beskrivning av delen som en del av
helheten. Helhetsbilden ger en större insikt i sociala förlopp och hur de hänger samman
(a.a:79).

4.2 Urval
Det är viktigt att man får med rätt individer i urvalet. Annars kan informationen som
framkommer visa sig vara värdelös i förhållande till undersökningens syfte (Holme &
Solvang 2000:101). Detta innebär också att urvalet inte kan vara helt slumpmässigt eller
tillfälligt. De personer som ska intervjuas måste uppfylla vissa kriterier beroende på vilket
fokus undersökningen har. De urval som görs är grundade på forskarens förförståelse och
förutfattade meningar angående vilka som kan tänkas ha mest kunskap om det ämne som
undersöks (a.a:101,104). Till denna undersökning valdes att intervjua kvinnor som har
missbrukat. Uppsatsförfattarna ansåg det viktigt att kvinnorna varit missbruksfria ett tag för
att de skulle ha lite distans till vad de gått igenom. Dessutom är det inte säkert att en person
som aktivt missbrukar själv anser att hon är missbrukare. Uppsatsförfattarna sökte på internet
efter behandlingshem för att på detta sätt hitta kvinnor att intervjua. Av de träffar på
behandlingshem som kom upp kontaktades ett tiotal via telefon. I samtal med
behandlingshemmen beskrevs uppsatsens syfte och intentionen med intervjuerna. Av okänd
anledning var det bara ett halvvägshus för kvinnor som hörde av sig tillbaka. Detta styrde
urvalet till kvinnor som genomgick behandling på detta halvvägshus. Personalen på
halvvägshuset vidarebefodrade förfrågan om intervjuer till de kvinnor som för tillfället befann
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sig där på behandling. Av de kvinnor som fick informationen var det fem stycken som
anmälde sitt intresse och lämnade sina telefonnummer till personalen på halvvägshuset.
Uppsatsforskarna ringde därefter upp kvinnorna och bokade tid och plats för intervjuer.  För
att få ett fylligare material hade fler intervjuer varit önskvärda, men det fanns varken tid eller
möjlighet till detta då inga fler källor fanns att tillgå. Funderingar fanns kring att delta på ett
möte för anonyma alkoholister och där informera om uppsatsen samt fråga om någon var
villig att delta i studien. Efter vissa diskussioner ansågs dock ett sådant förfaringssätt ej vara
etiskt försvarbart. Studenters närvaro på ett sådant möte kunde ha lett till att någon tagit illa
vid sig och därefter valt att inte närvara på fler möten.

4.3 Intervjuer
En kvalitativ undersökning är flexibel (Holme & Solvang 2000:99). Det måste gå att ändra
frågor och själva utformningen av undersökningen under hela processen. Intervjuer ska likna
ett vanligt samtal så långt det går. Då man har friheten att hela tiden ändra och lägga till frågor
kan man få information om olika saker från olika intervjuobjekt. Man kan även ta kontakt
med intervjupersonerna för att inhämta kompletterande information (a.a:99). För att i denna
studie få omfattande information gällande syftet och säkerställa att relevant information
insamlades blev intervjuer utifrån en intervjumanual (se bilaga 1) ett bra alternativ. Frågor i
en sådan manual behöver inte ställas i någon särskild ordning. Holme och Solvang (2000:99)
skriver att det innebär mindre styrning av forskaren och lämnar utrymme för ett friare samtal.
Frågorna i intervjumanualen utarbetades utifrån undersökningens syfte.

De intervjuer som genomfördes var respondentintervjuer vilket, enligt Holme och Solvang
(2000:104) innebär, att de intervjuade själva är en del av det man undersöker. 
Intervjuerna genomfördes i halvvägshusets lokaler och samtliga intervjuer genomfördes i
enskildhet med en kvinna i taget, där en intervjumall användes. Intervjuerna tog mellan 1 –
1,5 timme styck. Förutsättningen för att kunna genomföra en undersökning baserad på
intervjuer med kvinnor är att man bygger en relation som är grundad på förtroende (Trulsson,
2003:43). Att bemöta dessa kvinnor med respekt var en naturlig del av intervjuandet.Vid varje
intervjutillfälle var två av uppsatsförfattarna med för att en person skulle kunna ägna sin fulla
uppmärksamhet mot kvinnan medan den andra antecknade. Varje intervju spelades också in
på band. Valet av att vara två forskare och inte tre vid intervjuerna berodde på att det ojämlika
förhållandet gentemot kvinnorna inte skulle bli så stort. Det var den intervjuade kvinnans
erfarenheter som var det centrala. Kvinnorna fick svara fritt på vad de hade upplevt under sina
liv. Avsikten var att skapa en dialog och ett så vardagligt samtal som möjligt kring olika
teman. Man måste som forskare vara medveten om att man befinner sig i en situation där
kvinnor lämnar information och sina tolkningar till oss. Det är, enligt Trulsson (2003:43)
forskaren som konstruerar intervjun och gör den slutliga tolkningen. Kvinnorna i denna studie
verkade inte ha något emot att berätta om sina erfarenheter. De berättade öppet om sina liv,
några mera utförligt än andra. Intervjuerna resulterade i ett mycket rikt material, varav allt
dock inte kunde användas i denna studie.

4.4 Litteraturanskaffning
Till stor del användes referenser ur kurslitteratur från socionomprogrammet för att hitta
litteratur kring ämnet. Även sökningar i olika databaser på internet gjordes så som Google,
Eniro, Sociala nätet och Elin. Dessutom har material sökts på Örebro Universitets bibliotek.
Sökorden som användes var; alkohol, bemötande, missbruk, missbrukande kvinnor, nätverk,
samhälle, abuse, addict, alcohol, gender, emotional treatment, family, reception, society, treat,
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treatment, women. En svårighet var att hitta den engelska motsvarigheten till uttrycket
”bemötande”, men genom Ettorres (1997:116) bok framkom att treatment och treat var de
mest korrekta översättningarna. 

4.5 Källkritik
Som Holme och Solvang (2000:134) skriver så är de flesta källor inte utformade exakt efter
det syfte man själv har. Detta innebär att man behöver flera olika källor som på olika sätt
berör syftet med undersökningen. Det var svårt att hitta tidigare forskning som exakt berörde
ämnet bemötande av missbrukande kvinnor och deras egna upplevelser av detta. Angående
samhällets syn på missbrukande kvinnor fanns det mer tidigare forskning att hitta, men
mycket litteratur handlade om kvinnligt missbruk i stort. Det visade sig ganska snart att det
fanns material om behandlingsmodeller, missbruk, kvinnligt missbruk och olika jämförande
material mellan kvinnor och män. Litteratur om hur man bör bemöta klienter på olika sätt
hittades också. Däremot fanns det inte så mycket tidigare forskning om hur missbrukande
kvinnor anser sig ha blivit bemötta. 

Då det inte gick att hitta så mycket nytt material som berörde undersökningens syfte har även
en del forskning från 80- och 90-talet använts. Mycket av detta material stämmer dock väl
överens med de intervjuade kvinnornas upplevelser, vilket tyder på att denna forskning är
tillämplig även i dagsläget. Även mycket av den nyare forskning som hittades visade på att
inte så mycket förändrats.

4.6 Bearbetning och Analysmetod
För att eliminera risken att missuppfattningar skett under intervjusituationen kan utskrifter
skickas till intervjupersonen. Detta ger en möjlighet att rätta till eventuella fel (Holme &
Solvang 2000:140). För att säkerställa att kvinnorna i denna studie uppfattats rätt skickades
intervjusammanställningar ut till var och en. Dessutom lades kompletterande frågor till. Dessa
besvarades i samband med att intervjusammanställningarna korrigerades via telefon- eller
mailkontakt med kvinnorna. Allt för att kunna förmedla kvinnornas åsikter i undersökningen.
Genom att lyssna på de inspelningar som gjorts och jämföra med anteckningarna
sammanställdes ett första utkast av den information som ansågs relevant för studien.
Uppsatsförfattarna satt därefter tillsammans och valde ut det viktigaste ur intervjuerna för
studiens syfte, vilket sammanställdes till rubriker som följde studiens frågeställningar. 

I början ansåg uppsatsförfattarna att fem intervjuer skulle vara för lite material, men detta
visade sig vara felaktigt. Alla kvinnor hade mycket att säga och det blev till och med
nödvändigt att gå igenom resultatdelen flera gånger för att ta bort sådant som inte var
relevant. Silverman (2000:42) skriver också att det är kvaliteten i analysen som är det
avgörande, inte hur mycket eller vilken typ av material man har. Han anser att man ska
begränsa sitt material så att man kan säga mycket om lite istället för tvärtom (a.a:41). 

Den kvalitativa analysen är ett stort arbete som ofta tar lång tid (Holme & Solvang 2000:139).
Det finns inte några bestämda regler för hur analysen ska gå till. I en helhetsanalys väljer man
teman och passande frågeställningar. Sedan analyseras det material man har utifrån dessa
frågeställningar och eventuella underrubriker (a.a:141,142). Silverman menar att analysen
börjar så snart den första intervjun är gjord eller den första texten är läst. I början bör man
analysera delarna och jämföra olika delar med varandra. Det är först i slutet av
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undersökningen som helheten kan ses (a.a:38). I denna studie har i stort sett samma rubriker
använts i så väl tidigare forskning som i resultat- och analysdelen. Dessa har utformats utefter
frågeställningarna. Dels för att detta ökar läsbarheten, men främst för att underlätta för
forskarna att genom hela arbetet behålla fokus på uppsatsens syfte. I analysen jämförs
resultaten med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Det är först i
slutdiskussionen som studien diskuteras i sin helhet och forskarnas egna synpunkter kring
ämnet ges. 

4.7 Etik
Enligt Trulsson (2003:43) är det viktigt att se den maktposition man har som blivande
socialarbetare och forskare gentemot de intervjuade kvinnorna. Detta innebär också att
kvinnorna kanske valt att inte berätta allt om sina liv. Alla har vi ”hemliga rum” som vi vill
skydda inför andra. Det är kvinnornas officiella berättelser som framkommer, vilken
konkurrerar med den dolda, den vi inte vet något om. Innan intervjuerna gjordes fördes ett
samtal med föreståndaren för halvvägshuset som önskade att forskarna skulle försöka vara
observanta på hur kvinnorna reagerade efter intervjuerna. Föreståndaren ville ha en möjlighet
att hjälpa kvinnorna ifall intervjuerna skulle väcka jobbiga tankar eller starta andra processer.

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning finns det fyra huvudkrav när man bedriver forskning. Dessa är informations-,
samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska forskaren
berätta om undersökningens syfte för uppgiftslämnaren. Man ska även klargöra att
deltagandet är frivilligt. Detta har gjorts i samband med intervjuerna. Samtyckeskravet
innebär att undersökningens deltagare måste samtycka till medverkan. Detta samtycke skedde
då kvinnorna valde att medverka i studien. Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om
deltagande personer förvaras på ett säkert sätt så att inte andra kan ta del av dem. Vidare
innebär nyttjandekravet att insamlade uppgifter endast får användas till forskning.
Uppgifterna om kvinnorna i denna undersökning har förvarats hemma hos forskarna. Efter
avlyssning av band har intervjuerna spelats över. Enligt de forskningsetiska principerna är det
även viktigt att forskaren vid nedskrivandet av resultatet försvårar för andra att identifiera
enskild person. Detta är av stor vikt då undersökningens deltagare är människor som kan
anses vara särskilt utsatta. Det räcker inte med att enbart använda fingerade namn. För att
uppfylla denna rekommendation har resultaten gåtts igenom noggrant. Allt som inte ansetts
som relevant information har tagits bort. Dessutom har namnen fingerats, ingen precis
åldersuppgift har angivits, hemort eller behandlingshem har ej namngivits och eventuella
barns kön har utelämnats. 

4.8 Validitet och reliabilitet
Intern validitet beskriver hur pass väl resultatet stämmer överens med syftet och visar det
aktuella fenomenet (Silverman 2000:83). I denna studie utarbetades intervjumanualen utefter
syfte och frågeställningar för att få en så säker intern validitet som möjligt. Man kan till viss
del generalisera utifrån en kvalitativ studie. Även en liten studie, så som denna, säger något
om att somliga beteenden beror på typiska sociala mönster och kan visa vad någon skulle
kunna säga eller göra i en liknande situation. (a.a:83). Det är dock viktigt att uppmärksamma
att analysen i denna undersökning bara visar dessa forskares sätt att tänka, andra skulle kanske
tolka materialet på ett annat sätt (a.a:52).
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Reliabilitet är i vilken utsträckning en annan forskare skulle kunna uppnå samma resultat och
objektivitet är i vilken utsträckning resultatet är fritt från påverkan/bias. Det är, enligt Holme
och Solvang (2000:94), inte lika viktigt med reliabilitet i en kvalitativ undersökning som i en
kvantitativ. I den kvalitativa undersökningen har man främst ett förstående syfte och
informationen behöver inte gå att generalisera efter. Då man i den kvalitativa undersökningen
har ett så nära förhållande till det man undersöker brukar det inte uppstå några problem
gällande undersökningens validitet. 

Det finns olika metoder för att stärka reliabilitet och validitet i såväl kvantitativa som
kvalitativa undersökningar, men det är viktigt att påpeka att det aldrig går att till hundra
procent verifiera resultat, bara falsifiera (Silverman 2000:178). I en kvalitativ undersökning
beror validiteten, enligt Silverman (a.a:42), främst på analysens kvalitet, inte på
sifferberäkningar av olika slags fel som i en kvantitativ undersökning där kravet på kvalitet
främst ligger på det insamlade materialet. I denna studie är det därför analysen som påverkar
hur pass hög undersökningens validitet är. Uppsatsförfattarna anser dock att det är viktigt att
ha i åtanke att utan en väl bearbetning av resultatredovisning, tidigare forskning och teorier är
det svårt att göra en valid analys. 

Silverman (2000:1) skriver att ingen forskning är värdeneutral, men att detta är fullt
acceptabelt så länge man är medveten om det och tar upp det till diskussion. I denna studie
färgas intervjuer, resultat och analys av forskarnas egen förförståelse och teorival. Att
resultatet antagligen till viss del tolkats under sammanställningen är något som inte går att
undkomma.

5  RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS

I detta avsnitt presenteras resultaten vilka sedan analyseras utifrån den tidigare forskningen
och de teoretiska utgångspunkterna. För att fånga varje kvinnas berättelse valdes att redovisa
de fem kvinnornas åsikter och upplevelser var för sig. Under rubriken 5.3 Attityder i
samhället redovisas också kvinnornas strategier att hantera detta.

Totalt fem kvinnor intervjuades. Av dessa har två missbrukat enbart alkohol, två har blandat
alkohol och droger och en har missbrukat enbart droger, främst amfetamin. De fem
respondenterna har givits fingerade namn. Samtliga kvinnor befann sig vid tidpunkten för
intervjun på ett halvvägshus för kvinnor. Halvvägshuset ligger i mellansverige och är en
efterbehandling till Minnesotamodellens primärbehandling. Där ges kvinnor som genomgått
behandling för sitt alkohol/kemiska beroende en möjlighet att fördjupa sig i programmet,
ordna upp sin sociala situation samt stöd att bygga upp relationer till anhöriga och andra
viktiga personer. Den tid kvinnorna vistas på halvvägshuset är individuellt anpassad, men
brukar vara under tre – tolv månader. 

Presentation av respondenterna

Anna
Anna är född på 80-talet. Anna har en pojkvän men inga barn. 

Birgitta
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Birgitta är född på 60-talet. Hon har ett barn tillsammans med en man som hon lämnade på
grund av hans missbruksproblematik. 

Catrin
Catrin är född på 60-talet. Hon har främst missbrukat droger. För två år sedan fick Catrin
diagnosen ADHD. Catrin har två barn med sin före detta man som fortfarande är aktiv
missbrukare.

Diana
Diana är född på 60-talet. Diana har främst missbrukat droger men bytte efter graviditeten ut
drogerna mot alkohol. Hon har ett barn. 

Elin
Elin är född på 40-talet. Hon har tre barn varav två är i livet. 

5.1 Professionellas bemötande

5.1.1 Resultat

Anna
Annas första kontakt med en kurator upplevde hon som mycket negativ. Hon ansåg att hon
inte blev tagen på allvar av kuratorn och tappade i och med det förtroendet för henne. Under
sin tid på högskolan tog Anna kontakt med en studentpastor vilken hon träffade en gång i
veckan under sin studietid. Bemötandet från pastorn ansåg Anna var bra, han tog sig tid och
lyssnade på henne. Under ett halvårs tid gick Anna hos pastorn och berättade för honom om
sina alkoholproblem. Under denna period fortsatte hon sitt destruktiva liv, vilket kulminerade
i att hon blev inlagd på en psykiatrisk klinik. Anna berättar att hon är missnöjd med
bemötandet från den psykiatriska kliniken eftersom ingen pratade med henne eller gav henne
någon förklaring till varför hon var där. Anna fick medicin och elchocker, på grund av att hon
hade en depression, och hon kände sig enbart förvarad under den månad som hon tillbringade
där. Anna berättar att hon önskar att någon skulle ha tagit sig tid, lyssnat på och talat med
henne. Efter sin vistelse på psykiatriska kliniken fick Anna återigen en kontakt med en
kurator. Även denna kontakt blev en besvikelse, dels på grund av att kuratorn hade utländsk
bakgrund vilket skapade språksvårigheter, dels förstod inte Anna de uppgifter hon fick av
kuratorn. 

Anna berättar att när hon en tid senare fick behandling för sin missbruksproblematik var
bemötande mycket bra. Hon anser att personalens bemötande resulterade i att hon stannade
kvar hela behandlingstiden. 

Birgitta
Birgitta berättar att hon tycker att det är mycket konstigt att inte hennes arbetsplats reagerade
på hennes missbruk. Birgitta var sjukskriven mycket under en period och det var
arbetsplatsens ansvar att starta en rehabiliteringsutredning för att utreda vad som var orsak till
hennes frånvaro. Denna utredning blev aldrig gjord, något Birgitta blev mycket besviken på.
Hon tror att om arbetsplatsen hade reagerat så skulle hon kunnat få hjälp för sin
missbruksproblematik tidigare. Birgitta tror att de från arbetsplatsens sida valde att inte förstå
eftersom det ansågs vara för obekvämt att ta upp. Birgitta kände sig kränkt över att
arbetsplatsen inte agerade trots att de visste att hon mådde dåligt och hade problem. 
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Hon menar att ”bemötandet var obefintligt”, något hon är mycket besviken på. 

”Jag tror att man på arbetsplatsen gör skillnad när det gäller fysiska eller psykiska åkommor. 
Jag känner mig kränkt när folk förstått men ingen vågat ta tag i det”

När Birgitta senare kom till ett behandlingshem tycker hon att bemötandet var positivt. De
mötte henne där hon befann sig. Birgitta menar att bemötandet från hjälpare hade en mycket
stor betydelse för hennes förändringsarbete.
 

Catrin
Catrin kom till en öppenvårdsmottagning där hon blev erbjuden Stesolidtabletter eftersom
personalen sa att tabletterna var enda sättet att bli fri från amfetaminmissbruk. När Catrin
återigen sökte hjälp fick hon till svar att hon behövde en längre behandling på annan ort.
Catrin ansökte ändå om en kortare behandling, men socialsekreteraren som skickade in
ansökan till socialnämnden skrev att han inte rekommenderade denna behandling för Catrin,
vilket ledde till att hon fick avslag. Catrin lyckades istället bli drogfri genom
självhjälpsgrupper. Hon kunde tack vare sin drogfrihet genomgå en neuropsykiatrisk
utredning som visade att hon hade ADHD. Hon fick även medicinen Concerta mot detta.
Catrin kände att hon behövde mer stöd för att klara av att förbli drogfri och sökte därför hjälp
hos öppenvården och olika behandlingshem. Dessa tog inte emot henne på grund av att hon
använde Concerta, medicinen räknades som en drog. Senare fick Catrin hjälp hos
öppenvården efter mycket tveksamhet från deras sida. När hon sedan ville komma till ett
halvvägshus var socialtjänsten till en början tveksam eftersom hon redan fått två chanser. När
hon fick ja från socialtjänsten sa det tilltänkta halvvägshuset nej, på grund av att hon
medicinerade med Concerta. Detta trots möten med läkare och socialtjänst. Då fick Catrin
istället komma till ett annat halvvägshus i samma kommun. Där upplever Catrin att hon fått
ett mycket bra bemötande. Hon vill gärna stanna där längre eftersom det fungerat så bra, men
enligt socialtjänsten finns det för lite resurser till det. 

Vid frågan om socialtjänstens bemötande svarar Catrin att hon för det mesta blivit bra bemött.
Hon har fått hjälp att komma på behandlingar, det hon tycker är dåligt är att hon innan
kontakten med socialtjänsten inte fått någon information om vilken hjälp som funnits att få.
En annan sak som Catrin upplever som negativt med socialtjänsten är att de inte kontrollerat
hur barnen har haft det, trots att Catrin berättat om både sitt och barnens pappas missbruk. De
har litat på Catrins uppgifter om att barnen har det bra. 

”Det är dåligt att ingen har kollat att barnen verkligen har haft det bra. Många missbrukare ljuger, även för sig
själva och det är soc uppgift att kolla att barnen verkligen mår bra.”

Catrin säger även att hon hade velat få hjälp med situationen med barnens pappa och få
information om vad hon kunnat kräva av honom. 

Catrin har också haft kontakt med försäkringskassan. Hon uppmanades där att
förtidpensionera sig för narkomania eftersom hon inte orkade vara heltidsmamma,
missbrukare och samtidigt ha ett arbete. Catrin anser att bemötandet hos försäkringskassan har
varit bra.

Diana
Diana säger att skolan tidigt upptäckte hennes missbruksproblematik och de kontaktade då
hennes föräldrar, men inte socialtjänsten. Diana tror att skolan försökte hjälpa så gott de
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kunde, men att hon valde att inte ta den hjälpen. Socialtjänsten har alltid funnits från och till i
Dianas liv, men de hade ingen vetskap om hennes problembild. Diana berättar att hon alltid
fått ett mycket bra bemötande från socialtjänsten. Diana menar att socialtjänsten fungerade
som föräldrar för henne. De har satt spärrar och krav för att försöka hjälpa henne. Detta tycker
Diana har varit bra eftersom hon inte fick det hemifrån. Även då Diana tvångsintogs på
behandling upplevde hon socialtjänstens bemötande som bra. Detta tvångsomhändertagande
ledde dock inte till drogfrihet.

När Diana var gravid upplevde hon bemötandet på mödravårdcentralen som mycket bra från
all personal förutom en. En sköterska var okunnig och opsykologisk medan de andra stöttade
och berömde henne för att hon lyckades hålla sig drogfri. 

Diana menar att bemötandet från de professionella har varit mycket viktigt, hon tycker också
att hon till största del har blivit bra bemött. 

Elin
Det professionella bemötandet mot Elin har varit både bra och dåligt. Elin var sjukskriven
under närmare två års tid, och när hon efter det skulle återgå till sitt arbete visar det sig att hon
blivit förtidspensionerad. Detta kom som en chock för henne då ingen kontaktat henne
angående det under hennes sjukdomstid. Det var inget hon ansökt om och då hon vid den
tidpunkten var 57 år gammal hade hon tänkt arbeta några år till. Detta ärende hade cirkulerat i
två års tid på tre olika försäkringskassor, men ingen kontaktade Elin.

Elin flyttade till en annan kommun och när hon besökte psykiatriska sjukvården i sin nya
hemstad fick hon med sig sömntabletter hem, istället för att bli inlagd som hon tidigare blivit i
sin gamla hemstad. Dessa tabletter tog hon i ett svep, och vaknade sedan upp på psykiatriska
kliniken där hon omedelbart fick hjälp. Inom loppet av två veckor blev hon inlagd på
behandlingshem. Elin tycker idag att hon fått allting serverat till sig. 

Elin anser att hon fått allt det stöd som är möjligt att få, och hon är mycket tacksam för det.
Hon tror att det kan bero på att hon vet vad hon kan kräva, då hon själv arbetat som
socialarbetare med missbruksvård under många år. En kvinna från företagshälsovården anade
att något inte stod rätt till och hon bad Elin att lämna prov för att kontrollera sina levervärden.
Kvinnan är den enda som anat något, ingen annan på Elins arbetsplats såg något. 

5.1.2 Analys
Av de fem intervjuade kvinnorna berättar tre av dem om hur de istället för hjälp för sitt
missbruk fått tabletter. Raines (2001:86) studie visar också att just detta är vanligt. Att
kvinnor oftare får behandling för psykiska besvär istället för missbruket visar såväl denna
studies resultat som de studier som tagits upp under tidigare forskning. Såväl Beckman
(1984:10) som Spak (2005: www.lankarna.nu) menar att kvinnors missbruk inte behandlas på
grund av att de ofta söker för andra besvär så som trötthet och depression. Det här kan även
relateras till Beckmans (1984:12) tankar omkring att kvinnligt missbruk ofta anses bero på
psykiska och neurotiska besvär. Beckman (a.a:13) menar att man gärna letar förklaringar till
kvinnligt missbruk, men inte till manligt. 

Avvikarstämpeln innebär att de professionella i samhället bemöter den avvikande individen
på ett speciellt sätt, vilket kan leda till en känsla av ännu större utanförskap (Lander
2003:243). Detta innebär att så väl Elins som Catrins förtidspensionering, Annas intagning på
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psykiatriska kliniken och tvångsomhändertagandet av Diana kunde ha skapat mer problem
istället för att lösa de befintliga. Direkt tvång kan, enligt Carlsson (2003:186) vara positivt på
så sätt att klienten får hjälp. Däremot ger inte alltid denna hjälp det önskade resultatet. Detta
går att jämföra med Dianas erfarenheter av tvångsomhändertagande, vilket inte resulterade i
drogfrihet för henne.

Birgitta berättar om hur besviken hon är på att arbetsledningen inte gjorde den utredning
omkring henne de egentligen var skyldiga att göra. Birgitta tror att en sådan utredning hade
lett till att hon fått hjälp för sitt missbruk tidigare. Att detta inte skedde kan bero på att
professionella ibland undviker att ta upp misstankar om missbruk till diskussion med
hänvisning till den personliga integriteten (Thunberg 1980:48). Det kan även bero på att
kunskapen om missbrukande kvinnor är begränsad vilket gör att många fördomar cirkulerar
(Trulsson, Länne & Nötesjö 1997:11). Okunskap kan ha varit orsaken till att Catrin mötte
motstånd då hon ville ha hjälp, men inte fick det på grund av sin medicinering med Concerta. 

Elin berättar om hur hon blev förtidspensionerad utan att själv bli informerad om detta. Även
Catrin upplever sig ha blivit överkörd av socialtjänsten då hon hindrades i sin kamp att få
komma till behandling. Leissner och Hedin (2002:224) menar att vissa kvinnor blir
motarbetade av professionella på ett sätt som försämrar deras tillvaro. Det förekommer, enligt
Lander (2003:253) att socialsekreterare fattar beslut utan klientens vetskap. Detta kan antas
gälla även andra professionella, som till exempel i Elins fall med försäkringskassan.
Uppmaningen från försäkringskassan om att Catrin borde förtidspensioneras kan bero på det
offertänkande kring kvinnor som enligt Socialstyrelsens rapport (2004:49) finns hos
myndigheter. 

Catrins tankar omkring hur socialtjänsten bör agera gällande barn som lever med
missbrukande föräldrar kan relateras till hur kvinnor i andra studier, upplever att det gått till
(Trulsson 1999:158,159 samt Lander 2003:160). Dessa kvinnor anser sig ha blivit bevakade
på grund av sitt moderskap. Även Diana har upplevt hur socialtjänsten haft en
kontrollfunktion och på så vis försökt fylla hennes föräldrars roll. Detta var något som Diana
uppfattade som positivt när hon var ung. I Catrins fall har det dock varit tvärtom,
socialtjänsten har aldrig kontrollerat att hennes barn mått bra trots att de varit medvetna om
Catrins och hennes före detta mans missbruk. Catrin berättar vidare om hur hon önskat att
socialtjänsten hjälpt henne med hur hon skulle agerat angående barnens pappas missbruk och
vilka krav hon kunde ställa på honom gällande hans faderskap. Detta kan kopplas till
Socialstyrelsens rapport (2004:126) där det framkommer att socialtjänsten ser föräldraskapet
som ett moderskap, men inte som ett faderskap. 

Catrin tycker att hon fått för lite information om vilken hjälp som finns att få. Elin däremot
anser att hon fått all hjälp och stöd hon behövt. Elin tror att det berott på hennes egen kunskap
om vad som finns för hjälp. Vårdförbundets (www.vardforbundet.se, 2005) undersökning
visar att mer kunskap och större lättillgänglighet kunde vara önskvärt i landets kommuner för
att bemöta missbruksproblematik. 

När det gäller vikten av att bli hörd och lyssnad på beskriver Anna i intervjun hur besviken
hon var på bemötande från psykiatriska kliniken då de inte pratade med henne. Detta är något
som även Leissner och Hedin (2002:224) tar upp vikten av. Hydén (2001:50,51,52)
poängterar vikten av att den professionella kan redogöra för sitt agerande i de fall där klienten
upplevt sig bli ifrågasatt och dåligt bemött. Klienten kan annars ifrågasätta professionaliteten
hos hjälparen och uppfatta denne som okänslig. I Annas fall skulle de professionellas
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felaktiga agerande kunna vara orsaken till att hon tappade förtroende för kuratorerna.
Samtliga respondenter anser att bemötandet från professionella är mycket viktigt och att det
även kan vara avgörande för hur de fullföljer sin behandling. Detta beskriver också Raine
(2001:81) samt Trulsson, Länne och Nötesjö (1997:102) som mycket viktigt.

Samtliga respondenter uppger sig vara nöjda med bemötandet och behandlingen på det
halvvägshus där behandlingen är utformad efter kvinnornas behov. Detta kan bero på att man
på halvvägshuset har förstått att kvinnor behöver en annan typ av behandling än män
(Dahlgren 1986:11). Det kan även bero på att personalen på halvvägshuset varit bra på att
upprätta relationer till kvinnorna, något Gordan (1996:68) skriver är viktigt för ett
förtroendefullt samarbete.

5.2 Nätverkets bemötande

5.2.1 Resultat

Anna
I högstadiet och gymnasiet hade Anna inga direkta tjejkompisar, de få hon hade missbrukade
hon tillsammans med. Anna uppger att hon hade pojkvänner istället för vänner, vilka hon
också missbrukade med. Det återkommande, säger Anna, är att hon velat visa att hon är bäst
mot tjejkompisar och har tävlat mot dessa genom att försöka få bäst skolbetyg. När det gäller
pojkar har Anna alltid haft en sjuk relation till dem, som hon ser det idag. Hon spelade
hjälplös, men när hon blev erbjuden hjälp ville hon inte ta emot den. På frågan om hur Anna
tycker att vännerna skulle ha gjort svarar Anna att de gjorde sitt bästa för att komma igenom
den mur hon byggt upp runt sig själv. Hon ville ha hjälp, men ändå inte. Anna tycker att
någon borde ha upptäckt hur dåligt hon mådde då hon sände ut signaler om att något var fel.
Hon kunde till exempel komma hem till en vän mitt i veckan och vara onykter. Dessutom blev
hon mycket självdestruktiv när hon drack alkohol.

Då det gäller den närmaste familjen anser Anna att mamman och pappan inte har sett Anna
och hennes problem. I samband med att Annas äldre syster försökte ta sitt liv, gick även den
då fjortonåriga Anna till sin mamma med sina problem. Anna fick då till svar att mamman
inte orkade med ”en till”. Mamman har sagt att Anna slutade att prata med henne efter denna
händelse. Detta har Anna själv inget minne av, men säger att det säkert stämmer. När det
gäller Annas syskon så har den äldre systern tävlat med Anna och de har även missbrukat
tillsammans. Systern hade personliga problem och har alltid tagit stor plats i familjen, enligt
Anna. Sin bror har Anna aldrig haft någon nära kontakt med, men den fem år yngre systern
har alltid varit viktig för Anna. Lillasystern har varit ovetande om Annas missbruk och
problem. Anna anser att de andra i familjen inte har velat se hennes problematik. Annas
drickande blev ett problem först när hon flyttade hemifrån. Hon höll det utanför föräldrarnas
vetskap tills hon blev inlagd för avgiftning. 

Annas pojkvän var den enda som tog emot stöd från en anhöriggrupp. Till en början tyckte
Anna att han var en förrädare, men numer är hon glad att han tog den hjälpen. Att hennes mor
och far inte tog den hjälpen gjorde henne ledsen. Hon kände åter att de inte tog sig tid för
henne. De ser inte Anna som en ”riktig” alkoholist än idag, och de ser inte sig själva som
medberoende. Anna känner att hon inte är med bland deras prioriteringar. Idag vet föräldrarna
ganska mycket om allt som hänt, men Anna har svårt att berätta för dem. 
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De är besvikna på Anna och bemötandet från familjen har gjort henne mycket ledsen.

”Min familj var inte mottaglig för anhörigbehandling och jag blev mycket ledsen över bemötandet från dom”

Birgitta
Birgitta har både innan och under sitt missbruk haft en bra kontakt med sina föräldrar och
övriga familj. Familjen upptäckte inte hennes problematik då deras kontakt oftast skedde via
telefon. På frågan om vad familjen kunde ha gjort annorlunda svarar Birgitta att hon önskat att
de skulle varit mer påstridiga och obekväma och frågat henne rakt ut. Samtidigt säger Birgitta
att hon förstår att föräldrarna inte sett missbruket på grund av att hon dolde det. Den enda i
familjen som märkte att något var fel var Birgittas bror som en gång frågade henne om hon
inte drack för mycket. När Birgitta berättade för sina föräldrar om sitt missbruk tog mamman
på sig väldigt mycket skuld. Birgitta har fått mycket stöd av sina anhöriga.

Catrin
Catrin har alltid känt sig utanför i sin familj. Hon uppger att hon var annorlunda och inte
uppförde sig som de andra. Catrin tror att familjen anat hennes missbruk. Enligt Catrin valde
de dock att inte se missbruket eftersom de var måna om att hålla skenet uppe utåt. Catrin har
aldrig velat blanda in sin familj för mycket i sina bekymmer. Catrin uppger att hon själv valde
att dra sig undan sina gamla vänner när hon började missbruka. Andra missbrukare blev
hennes ”nya familj”.

När barnen var födda kände Catrin att hon ville sluta missbruka. Detta ledde till konflikter
med hennes dåvarande man eftersom han inte ville sluta. Dessutom visste ingen av dem var
man skulle söka hjälp.

Diana
Diana menar att hon skulle ha behövt mycket mer stöd hemifrån. Den enda som Diana tycker
har ställt upp på henne är hennes pappa. Diana menar att hennes nu avlidna pappa har varit
mycket viktig och att han brydde sig om henne. Han förstod vad Diana höll på med, men hon
ställde motargument omkring hans eget drickande när hennes missbruk kom på tal. Detta
ledde till att pappan inte gjorde något mera åt saken. Diana anser ändå att pappan gjorde det
han kunde. Idag tycker hon att han kunde ha lämnat hennes mamma lite tidigare för att på så
sätt ha hjälpt Diana. Mamman hade själv problem och Diana tog på olika sätt hand om henne.
När mamman fick vetskap om Dianas problem gjorde hon ingenting åt det. Diana uttrycker en
stor besvikelse över att hennes mamma inte agerat eller försökt hjälpa henne. Samtidigt tror
Diana att mamman inte hade förmågan att hjälpa henne på grund av sina egna problem. 

”Jag var arg på mamma för att hon inte gjorde något. Jag skulle behövt mer stöd hemifrån men fick inget”

Diana hade vänner, men det var i stort sett bara killar hon umgicks med. Hon beskriver sig
själv som en pojkflicka. De flesta av Dianas vänner hade själva problem. Hon spenderade
mycket tid hos en pojkväns föräldrar i tonåren. Hon beskriver det som att hans föräldrar var
mer föräldrar än hennes egna. Hon menar att bemötandet från mamman i familjen alltid var
bra och att hon fanns där för Diana. Diana uppfattade det som att hennes vänners föräldrar
tyckte synd om henne, men att de också hade problem och därför inte hade förmågan att
kunna hjälpa henne. Det fanns de som kontaktade Dianas föräldrar, men föräldrarna hade fullt
upp med sina egna problem.
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Elin 
Om bemötandet från nätverket säger Elin idag att det är skillnad på Elins äldsta barn och den
yngsta. Det äldsta barnet upplevde aldrig sin mors missbruk, då Elin inte vid den tiden
missbrukade. Det äldsta barnet upplevde att det var mysigt när mamma drack vin, för då hade
hon tid att lyssna på barnet, enligt Elin. Det yngsta barnet däremot har sett missbruket på nära
håll och det räckte med ytterst lite eller ingen alkohol alls för att barnet skulle märka när
mamma var på väg att börja dricka. Elins yngsta barn har idag tagit avstånd från henne. Elin
tror att det beror på att barnet blev alltför inblandad i missbruket under sin ungdomstid. Det
måste få ta sin tid idag, anser Elin. Elin tror att det yngsta barnet tog på sig mycket skuld för
mammas missbruk och för att pappa lämnade mamma. I och med detta, tror Elin, att barnet
skulle behövt hjälp. 

Elin kände mycket ilska mot sin före detta make vid tiden för skilsmässan. Hon tyckte att han
svek henne när deras ena barn just gått bort och barnets partner hade ett heroinmissbruk.
Maken var mycket medberoende och hade ett tungt arbete, säger Elin. Idag har hon förståelse
för honom. Hur skulle han orka ta sig igenom både barnets bortgång samtidigt som hon hade
ett pågående alkoholmissbruk? Numer är deras relation bra, de träffas tillsammans med
barnen på högtidsdagar och liknande. 

” Som anhörig får man inte ta på sig, eller hjälpa till att dölja missbruket. Man måste ställa ultimatum och vara
beredd att genomföra dem för att fåmissbrukaren att sluta dricka. Om du inte slutar dricka så går jag,

 är det enda rätta att säga!”

När vännerna fick vetskap om Elins missbruk blev de förvånade. De hade inte anat att Elin
var alkoholist. Elin tycker inte det är konstigt att ingen upptäckte alkoholismen, då hon har en
historia med psykisk sjukdom som följt henne hela livet från ungdomen. Förmodligen är hon
ganska stark som klarat sig så bra som hon gjort, menar hon. Idag kan Elin önska att hennes
anhöriga, före detta maken och barnen, hade tagit emot anhörigstöd. 

5.2.2 Analys
Enligt Leissner och Hedin (2002:223) saknar många missbrukande kvinnor
vänskapsrelationer. Detta är något som också framkommer i denna studies resultat. Anna,
Catrin och Diana uppger att de vänner de hade var sådana som de missbrukade ihop med.
Detta är något som kan relateras till Trulsson, Länne och Nötesjös (1997:34) undersökning
där det framkommer att varannan missbrukande kvinna bara umgås med andra missbrukare. 

Anna uttrycker att hon kände sig bortglömd under tonårstiden i föräldrahemmet. Becker
(1991:32) skriver att omgivningens sätt att bemöta missbrukaren i vissa fall kan utmynna i
ökat missbruk. Det skulle kunna innebära att familjens bemötande var en bidragande orsak till
Annas eskalerande missbruk. Catrin uppger att hon valde att dra sig undan familj och vänner i
och med sitt missbruk. Hon berättar att hon bara umgicks med andra missbrukare och att de
blev hennes familj. Som Becker (1991:37) skriver kan detta ha lett till att Catrin blev en del
av avvikarvärlden och i och med detta stärktes hennes missbruksidentitet. 

Birgitta uttrycker en önskan om att familj och vänner hade upptäckt missbruket, ställt frågor
kring det och vågat vara besvärliga. Även Anna säger att hon önskat att någon i familjen eller
i vänkretsen upptäckt hur hon mådde. Ettorre (1997:67) skriver att många kvinnor behöver
krav från vänner och familj då det skulle kunna leda till att de söker hjälp. Både Catrin och
Anna tror att deras familjer har valt att blunda för deras missbruksproblematik mycket på
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grund av att de velat hålla skenet uppe utåt. Även Ettorres (1997:70) studie visar att familjen i
många fall försöker dölja kvinnans missbruksproblem för utomstående. Enligt Becker
(1991:31) och stämplingsteorin kan familjen välja att blunda för eller hemlighålla missbruket
för att såväl den missbrukande kvinnan som hennes familj ska undvika att dömas av
samhället. Respondenternas upplevelser av att familjen inte velat acceptera eller förstå deras
missbruk kan jämföras med Trulsson, Länne och Nötesjös (1997:63) studie. Där framkommer
det att söners missbruk accepteras i större grad än vad döttrars missbruk gör. Thunberg
(1980:19,40,54) skriver att missbrukaren ofta möts av tystnad från sin arbetsplats och att
kollegorna inte vågar konfrontera den missbrukande kvinnan, detta kan också tänkas gälla
skolkamrater och vänner som i Birgitta, Anna och Catrins fall.

Thunberg (1980:98) menar att barn ofta ser en missbrukande mamma som en svikande,
misslyckad mamma. Papporna döms inte lika hårt eftersom de inte finns med i den
emotionella relationen på samma sätt. Detta kan ge en förklaring till att Elins yngsta barn tagit
avstånd från sin mamma. 

Elins känslor för sin före detta make har gått från ilska till förståelse. Idag förstår hon att han
inte orkade med alla negativa saker som hände i deras liv. Beckman (1984:292) skriver om att
män som är gifta med missbrukande kvinnor ofta bemöts med förståelse och sympati.
Kvinnorna har inte samma stöd i sina förhållanden som missbrukande män har och dessutom
väljer män oftare att lämna sin missbrukande partner.

5.3 Attityder i samhället

5.3.1 Resultat

Anna
Anna säger att problemet med att vara kvinna och missbrukare i dagens samhälle är att
kvinnor är sexuella varelser. Anna känner att hon fick bekräftelse för att hon var kvinna, hon
fick alltid alkohol och droger om hon lovade att ge sex som betalning. Det sades aldrig rent ut
att Anna var tvungen att göra det, men underförstått var det så. En kvinna kan inte dricka öl
med grabbarna, klä sig utmanade, bete sig illa eller flirta med andra människor utan att ses
ned på. Så är det inte för män menar Anna. 

Anna säger att en kvinna får utnyttja eller kan krävas att utnyttja sin kropp för att få droger
eller alkohol. Kvinnor är ensamma i sitt missbruk och de umgås bara med män, enligt Anna.
Andra kvinnor ses som hot eller konkurrens gällande tillgången på droger eller alkohol. Anna
tror att det är lättare för en kvinna att dölja ett missbruk än för en man.

Birgitta
Birgitta valde att höra av sig till familjen under dagen, innan hon börjat att dricka, för att inte
skapa misstankar. Birgitta var väldigt isolerad under sin aktiva missbrukstid och hon var
aldrig ute på krogen när hon drack. 

Birgitta tror att samhället väljer att inte se missbrukande kvinnor. Hon menar också att många
tycker att kvinnorna får skylla sig själva, att det är deras eget val. Detta är ett synsätt Birgitta
själv hade innan hon lärde sig vad missbruk handlar om. På frågan om Birgitta tror att det
finns speciell problematik i att vara kvinna och missbrukare svarar hon att människor hon har
träffat som inte vetat om att hon själv har missbruksproblematik har förlöjligat missbrukande
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kvinnor. Birgitta tycker att det finns en oförståelse i att kvinnor med barn missbrukar. Hon
tror att det beror på att människor ofta anser att barn ska vara en tillräckligt stor motivation till
att inte dricka, något som enligt Birgitta inte stämmer. Vidare tycker hon inte att denna
oförståelse finns för de män som missbrukar och har barn. Denna skuld är något som enbart
läggs på kvinnan. Överlag har Birgitta fått positiv respons när hon öppet berättat att hon är
missbrukare. Hon tror att bemötandet från andra beror på hur hon själv valt att tolka deras
reaktioner och på hennes egen positiva inställning. Vidare menar Birgitta att hon själv kan
välja att endast se de positiva signalerna från de människor hon möter. Birgitta upplever sig
inte bli annorlunda bemött på grund av sitt kön, men hon berättar att många andra kvinnor
som hon träffat i sin behandling och på möten tycker att de blir det. 

”Kvinnor som jag pratade med som inte själva var missbrukare och som inte visste att jag var det 
kunde förlöjliga missbrukande kvinnor”

Catrin
Eftersom Catrin inte ville leva ett dubbelliv drog hon sig undan sin familj och sina gamla
vänner när missbruket eskalerade. När Catrin blev gravid gjorde hon ett uppehåll med
drogerna. Catrin säger att varken mödravårdcentralen (MVC) eller barnavårdcentralen (BVC)
anade att hon hade missbruksproblem. När barnen kommit började Catrin leva ett dubbelliv.
Hon bytte klädstil och skaffade sig en ny fasad. Alla drogrelaterade affärer sköttes när barnen
var i skolan eller när de sov. 

”När barnen fötts la jag om missbruket och skaffade en ny fasad och en ny klädstil.
 Ingen skulle kunna se att jag var missbrukare.”

Att Catrin länge drog sig för att söka hjälp säger hon berodde på en rädsla för att barnen
skulle bli omhändertagna. Hon visste inte vad som skulle hända om hon tog kontakt med
socialtjänsten. Catrin säger att det finns många missbrukande kvinnor som tänker likadant,
man är jätterädd för att be om hjälp eftersom man inte vet vad som händer då.

Catrin tror att det kan vara svårare att vara kvinnlig än manlig missbrukare, särkskilt om man
har barn. Catrin säger att hon själv skulle känna sig värdelös om barnen togs ifrån henne. Det
är mer okej att ”skita i barnen” som pappa än som mamma. Catrin tror att man oftare ser
kvinnor som offer, män som missbrukar får skylla sig själva. Catrin upplever sig aldrig ha
blivit bemött som något offer, vilket hon tror beror på att hon inte ser sig själv som ett. Att
varken MVC, BVC eller skola frågat om hon har drogproblem tror Catrin hänger ihop med att
barnen mått så bra. ”Om inte barnen har problem är det svårt att tro att mamman har det”.
Catrin uppger att hon inte hade berättat något för skolan om hon själv fortfarande varit
missbrukare. Dels för skammen, men även av rädsla för att förlora barnen. 

Diana
När Diana blev gravid kände hon att hon hade något att kämpa för och hon slutade därför med
drogerna. Diana började istället dricka alkohol, vilket tidigare inte har varit något problem för
henne. Efter sin uppväxt med två alkoholiserade föräldrar tänkte Diana att hon aldrig skulle
bli som dem. Diana berättar att hon under behandlingen hade jobbat väldig mycket med sig
själv och med frågor som rörde varför hon hade drogat, men hon hade inte tagit tag i hur hon
skulle hantera krissituationer. Att be om hjälp var svårt för Diana då hon var väldigt
självständig och trodde att hon skulle kunna lösa sina problem själv.

Elin
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Elin har en historia med depressioner genom sitt vuxna liv. Under sina depressioner, som kom
och gick, drog sig Elin undan människor. Familjen bodde otillgängligt på landet, vilket
innebar att vänner inte kunde besöka dem under vintertid. Familjen fick istället ta sig in till
stan, men Elin valde oftast att stanna hemma. Hon isolerade sig frivilligt. Elin hävdar att man
kan dölja sitt missbruk länge och att man ljuger mycket, även för sig själv.

På frågan om hur det är att vara kvinna och missbrukare svarar Elin att kvinnor har lättare att
visa känslor än män, vilket kan underlätta för kvinnorna. Männen ska enligt tradition vara
starka och försörja familjen. Rollerna för kvinnor och män ser annorlunda ut och vilken roll
som är den lättare eller svårare är omöjligt att säga. Elin tror inte det är lättare för något kön,
men att det ställs annorlunda krav på oss. Skuld och skam ser olika ut för kvinnor och män.
När mannen missbrukar tar han inte hand om sin familj eller tjänar ihop pengar till dem. Han
kan snudda vid att inte ha känslomässig kontakt med sina barn. Som kvinna har man hela det
känslomässiga paketet, menar Elin. En del saker har hänt på jämlikhetsfronten, men det är inte
särskilt mycket. Kvinnan får idag heltidsarbeta, det är tillåtet ur samhällsperspektivet och då
ska hon inte ha det fulla ansvaret för familjen. På något sätt har kvinnan det ändå. Elin tror att
vi som kvinnor måste ändra på oss, vi måste släppa ifrån oss ansvaret för vissa områden i
hemmet.

Elin går idag ut med att hon är nykter alkoholist, dock med viss försiktighet av hänsyn till
familjen. Man ska vara öppen, men man måste vara rädd om sig säger Elin.

5.3.2 Analys
Catrin anser att kvinnor ofta ses som offer, medan männen mer får skylla sig själva. Dessa
tankar kan jämföras med Landers (2003:266) studie där missbrukande kvinnor uppger att de
har lättare att få hjälp på olika sätt än männen. Socialstyrelsens (2004:49) rapport visar att
socialsekreterare oftare behandlar kvinnor som offer för omständigheterna, medan männen
tillmäts större ansvar för sina liv. Birgitta anser dock att det är tvärtom, att missbrukande
kvinnor själva ses som ansvariga för sina problem.

Så väl Birgitta, Catrin som Elin valde att dra sig undan yttre familj och vänner när deras
missbruk eskalerade. Ettorre (1997:67) menar att en del kvinnor väljer att dölja sitt missbruk
och utvecklar vissa strategier för att hemlighålla det. Kvinnor lyckas dölja sitt missbruk under
lång tid och valet att dölja beroendet beror på att missbruket ses som skamfyllt. Kvinnan vet
att hon kommer att stämplas av samhället om hon visar att hon är missbrukare (Dahlgren
1986:6). Enligt Becker (1991:11,31) medför en sådan stämpling konsekvenser för kvinnans
sociala liv. Respondenterna i denna studie tycks inte ha upplevt en sådan negativ respons från
samhället som Becker skriver om, men deras val att dölja missbruket tyder ändå på att det
funnits en rädsla för denna stämpling.
  
Både Diana och Catrin valde att sluta med droger när de väntade barn. Att detta är vanligt
visar Trulssons (1999:155,156) studie. Många kvinnor ser graviditeten som ett sätt att kunna
leva ett vanligt liv utan missbruk. Kvinnoidealet i samhället är att vara skötsam och ha
grundansvaret för familjen. En missbrukande kvinna ses som mer misslyckad än en
missbrukande man då kvinnan inte klarar av att leva upp till dessa ideal (Trulsson
2003:23,24). Becker (1991:148) menar att vissa moralentreprenörer i samhället utmålar olika
beteenden, så som missbruk hos mödrar, som oönskade och håller diskussionen kring detta
vid liv för att även andra ska reagera. Birgitta har tankar kring att man inte vill tro att en
mamma har missbruksproblem, eftersom barnen borde motivera till att man slutar nyttja
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droger och alkohol. Catrin menar att det är svårt att tro att mamman har några problem så
länge barnen mår bra. Hon uppger också att det hela tiden fanns en rädsla för vad som skulle
hända med barnen om sanningen uppdagades. Så väl Socialstyrelsen (2004:116) som
Trulsson, Länne och Nötesjö (1997:61) skriver att kvinnor ofta är rädda för att söka hjälp av
rädsla för att barnen ska omhändertas. Missbrukande mammor döljer ofta sitt missbruk på
grund av skam- och skuldkänslor (2005:www.lankarna.se). Kvinnorna vill undvika att ses
som dåliga mödrar (Raine 2001:100). Kvinnor försöker ofta balansera sitt missbruk för att
kunna ta hand om barnen och dölja problemen utåt (Trulsson, Länne och Nötesjö 1997:78).
Detta stämmer i Catrins fall då hon ändrade sitt liv när barnen kom. Hon byggde upp en ny
fasad och levde ett dubbelliv. 

Catrin menar att det är okej för en pappa att strunta i sina barn, något som däremot är
oacceptabelt för mammor. Hon säger också att hon själv skulle känna sig värdelös om barnen
togs ifrån henne. Detta kan jämföras med Landers (2003:160) undersökning som visar att
socialtjänsten oftast ställer höga krav på mamman i hennes föräldraskap, men kräver
ingenting av pappan. Detta kan bero på att kvinnan anses ha en medfödd modersinstinkt
(a.a:20). Sandström (1997:94) skriver också om att kvinnan antas besitta en medfödd kunskap
om föräldraskap och att det är därför mamman ifrågasätts när föräldraskapet brister, inte
pappan.

Elin har tankar om de traditionella mans- och kvinnorollerna. Hon menar att det idag är okej
för kvinnor att arbeta heltid, men de ska samtidigt ha huvudansvaret för hem och familj.
Magnusson (1997:176) skriver att det finns ett kontrakt i den heterosexuella relationen där
kvinnan bör ha sin familj och sitt hem som första prioritering. Trulsson (2003:23,24) anser
dock att denna tradition är under förändring i dagens moderna samhälle. De tankar Elin har
omkring missbrukares känslor av skuld och skam kan härledas till det Magnusson (1997:74)
skriver om de obehagskänslor som uppstår när missbrukaren bryter mot samhällsnormen.
Många missbrukande kvinnor tar på sig skulden för att försumma arbete och familj (Thunberg
1980:37). 

Anna säger att kvinnor inte får bete sig på samma sätt som män i onyktert tillstånd. Hon
menar att som kvinna anses det fult att vara onykter, klä sig utmanande och vara flirtig. Enligt
genusperspektivet förväntas kvinnor uppträda på ett speciellt sätt. Kvinnor får inte tappa
kontrollen och därför ser man ner på en berusad kvinna i vårt samhälle (Leissner & Hedin
2002:75,76). Även Dahlgren (1986:6) menar att trots att det är mer tillåtet att en kvinna
dricker nu för tiden så ska drickandet ändå ske under kontrollerade former. Mäns missbruk ses
som normalt medan kvinnors missbruk är onormalt (Lander 2003:78). 

Trulsson (2003:23,24) skriver om hur kvinnor kan använda sin kropp för att få makt samtidigt
som detta skapar en utsatthet. Detta kan relateras till Annas tankar om hur hon använt sin
kropp för att få fördelar i missbruksvärlden, något som männen utnyttjat. 

5.4 Bra och dåligt bemötande

5.4.1 Resultat

Anna
Anna tycker att bra bemötande är när en person hon möter lyssnar och tar sig tid samt
förklarar vad den har att erbjuda henne. Hon tycker det är viktigt att känna att personen hon
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träffar hör vad hon säger utan att vederbörande stressar fram svar eller tror sig veta redan vad
Anna kommer att säga. Ett dåligt bemötande tycker Anna är när hon träffar en stressad
människa med förutfattade meningar och som har personliga problem som lyser igenom. Det
är också när hon känner att hon inte blir tagen på allvar, någon serverar henne lösningar utan
att lyssna eller när någon är alltför generell.

Birgitta
Birgitta menar att ett bra bemötande är att hjälparen tar hennes känsla och upplevelse på
allvar, även om den är snedvriden. Hon menar att där hon befinner sig finns hennes
verklighet. Dåligt bemötande menar Birgitta kan vara så väl ”ryck-upp-dig-mentalitet” som
kommentarer. Dessa kommentarer kan vara verbalt eller via kroppsspråk, som säger att det
inte är så farligt, sluta ”sjåpa” dig. Birgitta menar att det är väldigt förnedrande att bli bemött
på det sättet.

”Ett bra bemötande tar min känsla och min upplevelse på allvar hur snedvriden den än må vara. Det är ju
faktiskt min verklighet, där jag befinner mig”

Catrin
Catrin anser att man får ett bra bemötande av en person som är ärlig och fördomsfri. Vidare är
det viktigt att personen inte kör över henne, har ögonkontakt och verkligen lyssnar på det hon
säger. Ett dåligt bemötande innebär enligt Catrin att personen sätter sig över henne och tror
sig veta bäst. Dåligt bemötande är också när en person inte visar någon respekt och tar ifrån
henne sitt egenvärde.
 
Diana
Ett bra bemötande enligt Diana är när hjälparen inte gömmer sig bakom ett skrivbord utan
presenterar sig själv och sitt arbete, vad han/hon gör och varför och skapar en relation till
henne. Ett bra bemötande ska skapa ett förtroende. Diana menar att första mötet med en
människa som har problem är otroligt viktigt och bemötandet likaså. Ett dåligt bemötande
enligt Diana är när hon får frågan ”Vad vill du?”. Det kan också vara att den hon träffar inte
presenterar sig. Det värsta bemötandet att få tycker Diana är misstänksamhet. Hon menar
också att skuld och skam gör att man som missbrukare blir mer misstänksam. 

Elin
Enligt Elin är ett bra bemötande när man möter respekt. Det är också mycket viktigt att man
möts med värme och av någon som lyssnar noga, säger Elin. Ett dåligt bemötande är enligt
Elin när man känner att den man träffar är stressad. En annan sak hon inte anser vara bra är
när man blir bemött med förakt eller nonchalans.

5.4.2 Analys
Landers (2003:253) studie visar att vissa socialsekreterare fattar beslut utan att först diskutera
detta med klienten. Så väl Anna som Catrin har synpunkter om att ett sådant bemötande är
mycket dåligt. Anna menar vidare att hon inte vill bli serverad färdiga lösningar. Det kan
relateras till Carlsson (2003:186) som menar att klienten måste få vara med i sin
behandlingsplanering för att klienten ska vara mottaglig för hjälp. 

Gordan (1996:85,86) skriver att det första mötet är av stor betydelse för den fortsatta
relationen mellan hjälpare och klient. Gordan menar också att hjälparens presentation av sig
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själv och sitt arbete är av stor vikt. Detta är något som både Anna och Diana poängterar i sin
definition av ett bra bemötande. 

Gordan (1996:108) skriver att äkthet är en egenskap som en god behandlare bör besitta. Han
menar att det är bättre att vara ärlig även om handlar om känsliga ämnen. Catrin tar också upp
vidden av ärlighet som en del av ett bra bemötande. Hydén (2001:50) skriver att ett
ifrågasättande bemötande kan uppfattas negativt. Diana uppger misstänksamhet som ett
mycket dåligt bemötande.
 
Alla respondenter menar att ett bra bemötande är att bli respekterad och att den man möter
lyssnar. Detta är något som också visas i Landers (2003:256,257) studie samt i Leissner och
Hedins (2002:224) undersökning, där det framkommer att det är viktigt att behandla
klienterna som vuxna individer och att ta sig tid att lyssna. Carlsson (2003:6) menar att
socialsekreterare bör vara ärliga, lyhörda och respektera klienten.

6  SLUTDISKUSSION

Studiens syfte var att ta reda på hur missbrukande kvinnor upplever sig ha blivit bemötta av
samhälle och nätverk. Dessutom undersöktes respondenternas upplevelser av attityder till
kvinnligt missbruk i samhället samt de strategier kvinnorna använder för att bemöta dessa
attityder. Samtliga respondenter i denna studie definierar bra och dåligt bemötande på
liknande sätt. Resultatet stämmer även överens med de teorier och den tidigare forskning som
använts i uppsatsen. Resultatet visar att kvinnorna till största del upplever sig ha blivit bra
bemötta. Intressant är dock att resultatet genomgående även visar exempel på negativt
bemötande, från så väl nätverk som professionella. Att respondenterna själva inte upplevt
dessa bemötanden som negativa kan bero på den skuld och skam missbrukande kvinnor
lägger på sig själva. På grund av sin avvikaridentitet kanske de inte känner sig värda något
annat bemötande. Som Lander (2003:243) skriver kan avvikarstämpeln innebära att
professionella i samhället bemöter klienten på ett visst sätt. 

Den nya genusforskningen har lett till att kvinnors missbruk lyfts fram, vilket i sin tur har
bidragit till nya behandlingsalternativ. Trots detta ses det kvinnliga missbruket fortfarande
som normbrytande i vårt samhälle (Leissner & Hedin 2002:29). Onyktra kvinnor ska inte vara
synliga i vårt samhälle (Ettorre 1997:88). Att kvinnorna i denna studie valt att dölja sitt
missbruk kan vara en följd av samhällets låga tolerans för kvinnors alkohol- och drogbruk.
Detta kan även förklara varför respondenternas familjer valt att blunda för eller dölja
kvinnornas missbruk. Att det fortfarande i vårt ”jämlika” samhälle är skillnad på hur män och
kvinnor blir behandlade är uppenbart. Den kontroll av kvinnor som sker i och med den
normativa feminiteten lever fortfarande kvar, så väl genom samhällsnormen som genom
lagstiftningen. Detta visar sig inte minst genom att flickor/kvinnor fortfarande lättare än
pojkar/män blir omhändertagna enligt LVU och LVM (Trulsson, Leissner & Hedin
2002:75,76 samt Socialstyrelsen 2004:120). Det finns fortfarande oskrivna lagar för hur en
kvinna bör bete sig, framförallt om hon har barn. Intressant är att dessa regler som ska gälla
för kvinnor från början är dikterade av män (Becker 1991:17), men till stor del är det kvinnor
som sedan ser till att reglerna upprätthålls. Respondenterna i denna studie utvecklade, på
grund av dessa oskrivna regler och krav, olika strategier för att dölja missbruket. Dessutom
undvek vissa av kvinnorna att söka hjälp på grund av en rädsla för vad som då skulle kunna
hända med barnen. Att två av kvinnorna valde att ändra sina liv efter barnens födelse kan bero
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på en vilja att även skydda barnen mot en avvikarstämpel. Om kvinnornas missbruk blev känt
kunde hela familjen ha riskerat att bli stämplade som sämre än ”vanliga” familjer. Som
Becker (1991:32) skriver kan avvikarstämpeln ge konsekvenser för individens sociala liv. 

Den tidigare forskningen visar att mammor ofta döms hårdare än pappor som missbrukar
(Thunberg 1980:98). Detta skulle kunna vara en förklaring till varför Elins yngsta barn tagit
avstånd från sin mamma, kanske hade barnet inte dömt sin pappa lika hårt som hon dömde
Elin. Det skulle också kunna vara en förklaring till varför Diana har en mer positiv bild av sin
pappa än sin mamma trots att bägge var missbrukare. Detta innebär att mödrar döms hårdare
än fäder, av så väl samhället som sitt eget nätverk. 

Catrin berättade att socialtjänsten inte kontrollerade hennes uppgifter om hur hennes barn
hade det hemma. De litade på henne trots att de visste att både Catrin och barnens pappa var
missbrukare. Catrin menade att hennes barn hade det bra men hon visste att i andra familjer
med missbruksproblematik for barnen illa. Det skulle kunna vara så att socialtjänsten i vissa
fall undviker att kontrollera sådana uppgifter på grund av det obehag som medföljer en
eventuell konfrontation. Det skulle kunna innebära att många barn som lever i
missbruksfamiljer far illa på grund av att enskilda handläggare på socialtjänsten undviker att
konfrontera missbrukare. Att de kvinnor som intervjuats i denna studie kunnat dölja sitt
missbruk så länge, både för skola, arbetsplats och familj kan bero på att det överlag i vårt
samhälle finns en rädsla för att lägga sig i andra människors problem. Denna rädsla som är en
del av vår kultur kan även skapa problem för professionella i bemötandet av klienter vid
tvångsomhändertagande. Det kan skapas en konfliktsituation när de professionella måste
konfrontera klienten samtidigt som bemötandet ska vara värdigt och respektfullt. Som
professionell i vårt samhälle kanske man vill undvika konfrontationen men som Gordan
(1996:111) skriver är det bättre för klienten att vara ärlig och berätta även obehagliga
sanningar. 

Tina Mattsson (2005:44) har gjort en studie av genusperspektiv i missbrukarvården där det
går att utläsa att kvinnors berättelse om sig själva och om sitt missbruk påverkas av att de är i
behandling och/eller är drogfria när de intervjuas. Den kritik som lyfts i studien handlar om
att om kvinnornas bild av sig själva och sitt missbruk påverkas av att de är i behandling
och/eller är drogfria så blir forskningsresultaten som görs kring dessa kvinnor också
påverkade av detta. Uppsatsförfattarna reflekterade över att kvinnorna överlag var positiva när
det gällde hur de blivit bemötta. Flera av kvinnorna berättade om hur de valde att plocka upp
positiva signaler hos omgivningen istället för negativa. Det kanske har sin förklaring i att
halvvägshuset använder sig av metoder som stärker kvinnorna på detta sätt. Alla kvinnor var
positiva till bemötandet från halvvägshuset. Detta kan bero på att personalen på halvvägshuset
lyckats med att bemöta kvinnorna på ett respektfullt sätt vilket gör att kvinnorna upplever
denna relation som värdefull. Det kan även bero på att behandlingen är frivillig vilket kan
betyda att kvinnorna är mer motiverade och mer positivt inställda till behandlingen än om
behandlingen varit ofrivillig. 

Att Sverige inte är så jämlikt som man kunde önska visas gång på gång i olika studier (Bl.a.
Trulsson, Leissner & Hedin 2002 samt Socialstyrelsen 2004). Även denna uppsats visar att
det är skillnad på vilka ämnen som är av intresse för män respektive kvinnor att forska kring.
En klar majoritet av forskare rent allmänt är män, men gällande missbrukande kvinnor och
genusteorier så består källförteckningen här övervägande av kvinnliga forskare. 
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Då detta endast är en liten studie av hur missbrukande kvinnor upplever sig bli bemötta i
samhället är det svårt att göra några stora generaliseringar utifrån resultatet. Som Silverman
(2000:83) skriver så går det dock att se vissa tendenser även utifrån ett litet material. Den här
undersökningen säger något om hur missbrukande kvinnor kan uppleva bemötandet från
nätverk och samhälle, men av det kan man inte dra slutsatsen att alla kvinnor delar dessa
upplevelser. Det var intressant att genomföra en undersökning om detta ämne, särskilt med
tanke på att det inte fanns så mycket tidigare forskning om just bemötandet av missbrukande
kvinnor. Undersökningen visar att bemötandet av kvinnliga missbrukare påverkas av
samhällets kvinnosyn, könsroller och massmedia samt av individuella skillnader gällande
professionellas sätt att vara eller nätverkets/omgivningens egna förförståelse och eventuella
förutfattade meningar. Förhoppningsvis kan en mindre studie, som denna, väcka tankar och
inspirera till större studier gällande bemötande av missbrukande kvinnor. Det skulle även vara
intressant att göra en studie där män och kvinnors upplevelser av bemötande jämförs med
varandra. Finns det någon skillnad, tillhör missbrukarvärlden männen, blir männen bemötta
på ett annat sätt? Ytterligare en intressant aspekt är att de som möter missbrukande kvinnor i
sitt arbete idag själva har vuxit upp under den tid då kvinnligt missbruk ”inte fanns”. Om
tjugo år, när den generation som vuxit upp med ett synliggjort kvinnligt missbruk tar över,
kanske bemötandet ser annorlunda ut? Forskningen om bemötande av kvinnor behöver
utvecklas vidare. Många studier berör professionellas bemötande av klienter i stort utan att se
till skillnader mellan män och kvinnors behov. Att också nätverkets bemötande är av stor
betydelse för kvinnornas missbruk och nykterhet visar så väl denna som andra studier
(Beckman 1984, Ettorre 1997, Socialstyrelsen 2004). Det är därför viktigt att lyfta fram
behovet av mer forskning och kunskap även kring detta ämne.
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Bilaga 1
Intervjumanual

Intervjumanual

• Kortfattad beskrivning om bakgrund
• Hur såg din livssituation ut innan missbruksproblematiken? Hur var relationerna till

familj och vänner? Hade du någon sysselsättning?
• Upplever du att relationerna till närmaste familjen (de du levde med) förändrades i och

med ditt missbruk? Hur upplever du att du blev bemött av dem?
• Upplever du att relationerna till övrig familj och vänner förändrades i och med ditt

missbruk? Hur upplever du att du blev bemött av dem? 
• Tycker du att du fick det stöd du behövde från din familj och dina vänner?
• Hur skulle du önskat att du blivit bemött av dem?
• Vilken betydelse tror du att bemötandet från dem har när det gäller förändring i din

missbruksproblematik?
• Hade du någon kontakt med skola, socialtjänst, arbetsförmedling, sjukhus eller

försäkringskassa innan missbruket? Hur upplevde du bemötandet då?
• Hade du någon kontakt med någon av dessa under missbruket? Hur upplevde du

bemötandet då? Någon eventuell förändring?
• Hur skulle du önskat att du blivit bemött av dem?
• När sökte du hjälp utifrån första gången och hur upplevde du bemötandet då?
• Vilken betydelse tror du att bemötandet från hjälpare har när det gäller förändring av

din missbruksproblematik?
• Hur upplever du situationen i att vara kvinna och missbrukare? Anser du att det finns

några specifika problem med att vara kvinna och ha denna problematik?
• Hur definierar du ett bra bemötande?
• Hur definierar du ett dåligt bemötande?


