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Sammanfattning  
 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en litteraturstudie granska hur kvinnors illegala 
narkotikabruk gestaltar sig i olika etniska grupper. Granskningen görs utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Uppsatsens underlag utgörs av 20 vetenskapliga arbeten 
varav 17 är amerikanska, två brittiska och ett är svenskt. I uppsatsen redovisas centrala teman 
med utgångspunkt i materialets karaktär. Resultatet visar att kvinnors behov i behandling och 
prevention, användningsmönster samt prevalens skiljer sig inom och mellan etniska grupper. 
Viktiga faktorer att ta hänsyn till, utöver etnicitet, vid såväl forskning som det sociala arbetets 
praktik är ackulturation, heterogenitet, kulturell tillhörighet och genusstrukturer. Resonemang 
förs kring forskarens roll vid konstruktionen av etniska grupper samt definitioner av illegalt 
narkotikabruk. Utifrån studiens resultat lyfts behovet av kulturkompetens och kultursensivitet 
i socialt arbete fram.  
 
Nyckelord: missbruk, etnicitet, genus, kultur, ackulturation, skuld, skam 
socialkonstruktivism, litteraturstudie, illegalt drogbruk. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to examine how womens illict drug use appears in different ethnic groups. 
The chosen perspectiv is social constructivism. The study is based on 20 scientific studies: 17 
from Northern America, two from Great Britain and one from Sweden. Central themes from 
the studies have been created from different subject viewpoints. The results of this study 
shows that women have different needs when treatment is required. In addition prevention 
must consider specific gender and ethnic issues. The patterns of use are different between 
ethnic groups. Important aspects to consider, besides ethnicity, in research as well as in social 
work practices are acculturation, heterogenity, cultural heritage and gender stucture. The role 
of scientific creations of ethnic catergorisations and definitions of illicit drug use are 
discussed. As a result of our study, the need for cultural competence and cultural sensitivity in 
social work has been pointed out. 
 
Keywords: missuse/abuse, gender, ethnicity, culture, acculturation, shame, social 
constructivism, litterature review, illict drug use. 
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1. Inledning 
”Missbruk” som socialt problem konstitueras enligt Bergmark och Oscarsson1 genom att 
grupper av individer är avvikande i sitt beteende, i det här fallet, genom användande av vissa 
substanser vilket leder till någon form av problem för individen själv och för samhället. 
Problemen får för att definieras som socialt problem, därutöver inte, definieras som 
medicinska, individuella, moraliska eller som folkhälsoproblem. 
 
Forskning på området har under lång tid huvudsakligen fokuserat på mäns ”missbruk” och 
kvinnors data har särredovisas i en fjärdedel av det tidigare publicerade materialet. Mannen 
har på detta sätt varit norm inom forskningen.2 I dag är forskare överens om att kvinnors 
”missbrukskarriärer” och ”missbruksproblematik” på väsentliga områden skiljer sig från 
männens. Detta får konsekvenser för preventiva insatser och pekar på att kvinnor och män i 
vissa avseenden har olika behov i behandling. De berättelser och erfarenheter män och 
kvinnor uttrycker om ”missbruk” och livsvillkor skiljer sig åt vad gäller de samhällsideal som 
eftersträvas. För kvinnan är modersidealet ”den goda modern” centralt. Samma ideal som 
råder i samhället i stort råder i ”missbrukarkulturen”.3 Den största delen av de 
marginaliserade ”missbrukarna” i Skandinavien kommer från en arbetarklass där kvinnans 
ideal betonar prydlighet, tålmodighet och mildhet.4 Ett misslyckande att leva upp till de 
rådande idealen drabbar kvinnorna i denna subkultur hårdare än männen då 
”missbrukarvärlden” präglas av förstärkningar av ovan nämnda ideal.5 En annan viktig 
skillnad är att kvinnors ”missbrukarkarriärer” utvecklas snabbare mot ett svårare ”missbruk” 
än mäns. De unga kvinnorna vilka är inne i en ”missbrukskarriär” förlorar också tidigt sina 
kvinnliga kamratrelationer, vilket innebär att typiska kvinnointressen och hållningar får stå 
tillbaka för ovan nämnda mansdominerande normer. I skandinaviska studier har framkommit 
att kvinnan är mera utsatt än mannen vid samma ålder. Även om det finns gemensamma 
mönster och behov för kvinnor som brukar illegal narkotika finns skillnader i hur förhållanden 
och förutsättningar ser ut för kvinnor i olika sociala och kulturella kontexter. Amerikanska 
studier visar exempelvis att kvinnor har ett bättre socialt stöd, i större utsträckning har arbete 
samt har familj och barn i flera fall än de skandinaviska kvinnorna.6  
 
Socialt arbete med kvinnor i utsatta situationer, som exempelvis arbete med ”missbrukande” 
kvinnor, innebär kontakt med individer med skild samhällelig, kulturell och nationell 
bakgrund. Olika uppväxtförhållanden innebär att variationer avseende omvärldsförståelse, 
livssyn och självuppfattning kommer att uppstå. Den kulturella bakgrunden hör enligt 
Allwood7 samman med den etniska identiteten. Etnisk tillhörighet är något som under senare 
tid kommit att uppmärksammas inom det sociala arbetet i Sverige. Kultursensivitet och 
kulturkompetens är begrepp som fungerar instruktivt för det sociala arbetet med etniska 
minoriteter. 8   

                                                 
1 Bergmark, Anders & Oscarsson, Lars (2000). Sociala problem, i Meeuwisse, Anna et al. (red.) Socialt Arbete- 
En grundbok. Stockholm: Natur och Kultur 
2 Fridell, Mats (2002). Kvinnor med narkotikaberoende- Före, under och efter behandling, i Leissner, Tom & 
Hedin, Ulla-Carin (red.) Könsperspektiv på missbruk. Bettna: Bjurner och Bruno 
3 Trulsson, Karin (2000). Manligt och kvinnligt missbruk, i Leissner Tom och Hedin Ulla- Carin (red.)  
Könsperspektiv på missbruk. Stockholm: Bjurner och Bruno 
4 Trulsson a.a. 
5 Trulsson a.a. 
6 Fridell a.a. 
7 Allwood, Carl Martin (2000). Kulturell och social påverkan, i Allwood Carl Martin och Franzén Elsie C. (red.) 
Tvärkulturella möten- Grundbok för psykologer och socialarbetare. Stockholm: Natur och Kultur 
8 Soydan, Halluk et al. (1999). Socialt arbete med etniska minoriteter - En Litteraturöversikt. Stockholm: CUS 
och Liber  

 



  
1.1 Syfte 
Att utifrån en litteraturstudie granska hur kvinnors bruk av illegal narkotika gestaltar sig i 
olika etniska grupper. Granskningen görs utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
 
1.2 Förförståelse 
Inom ramen för socionomutbildningen och genom arbete inom socialtjänsten har författarna 
förvärvat kunskaper om kvinnors bruk av illegal narkotika, ett kulturellt perspektiv inom 
socialt arbete, strukturella, så väl som individuella mekanismer gällande social utsatthet samt 
kunskap om socialkonstruktivismens centrala delar. Viss kunskap fanns också gällande 
genusteori. Det för studien valda forskningsområdet, etnicitet och illegalt narkotikabruk, 
antogs vara begränsat.  
 
2. Disposition 
Efter inledning, syfte och förförståelse kommer centrala begrepp att presenteras. Under 
rubriken foskningsansats och metodval redogörs för analysmetod, tillvägagångssätt, 
metodkritik och etiska överväganden. Sedan följer avgränsningar och urval samt presentation 
av materialet. Reliabilitet och validitet föregår presentation av den teoretiska ansatsen som 
utgörs av socialkonstruktivismen. Avsnittet resultat och analys är indelat efter materialets 
centrala teman, efter dessa följer en övergripande analys. Framställningen avslutas med en 
diskussion. 
 
3. Centrala begrepp 
3.1 Missbruk 
Missbruk är inte ett tydligt avgränsat begrepp och ger inte utrymme för differentiering. De 
individer som vanligen sammanförs i denna grupp har olika användningsmönster och 
upplever skilda konsekvenser av sitt bruk. I Sverige benämns allt icke-medicinskt 
narkotikabruk som missbruk och är kriminaliserat. Lagstiftaren och samhället markerar 
genom användande av detta begrepp sin ståndpunkt. Begreppet har en politisk och ideologisk 
grund, varför missbruk bör ses som en social konstruktion.9 Framledes kommer, i denna 
studie, författarna att använda begreppet illegalt narkotikabruk. Vid hänvisning till annan 
källa kommer dock de begrepp författaren själv valt att användas.  
 
3.2 Genus 
Det saknas konsensus gällande frågan om hur genus skall definieras. I föreliggande studie 
kommer definitionen av genus att göras i enlighet med antropologen Kulicks definition. 
  

Genus […] betecknar ett betydelsesystem som består av två varandra motsatta och uteslutande 
kategorier vari alla människor placeras. Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska 
skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de biologiska 
skillnaderna i sig som utgör genus, utan det är tolkningen av dessa.10  

 
Kön är inte heller direkt bestämmande av genus. Biologiska faktorer är således inte avgörande 
för vad som anses vara kvinnligt och manligt. Olika företeelser beskrivs som manliga eller 
kvinnliga beroende på den omgivande kulturen.11 Hirdman12 menar att genussystemet är en 
                                                                                                                                                         
 
9 Lindberg, Odd (1999) 2 utg. Emotioner, sociala band och ritualer. En kvalitativ analys av narkotikakarriärer. 
Örebro: Örebro universitets, universitetsbiblioteket. Kap. 2   
10 Kulick, Don (1987). Hur man blir en riktig kvinna eller man, i Kulick, Don (red.) Från kön till Genus. 
Kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv. Stockholm: Carlssons s.11 
11 Kulick a.a.  

 



grundläggande ordning vilken är en förutsättning för andra ordningar som till exempel sociala 
ordningar. Genussystemet består enligt Hirdman av två delar, dels mannen som norm och dels 
diktomiseringen av manligt och kvinnligt. Dessa två delar styr synen på vad som är accepterat 
beteende för män och kvinnor i olika kulturer och under skilda tidsepoker.  
 
Att utgå från ett genusperspektiv snarare än ett könsperspektiv innebär att man undviker att se 
det biologiska könet som utgångspunkt för de egenskaper som tillskrivs män och kvinnor. 
Användandet av ordet kön kan innebära att man, avsiktligt eller oavsiktligt, befäster de 
betydelser av kön som man vill ifrågasätta.13  
 
3.3 Kultur 
Charon14 menar att ett samhälle skapas och upprätthålls genom gemensamma uppfattningar 
hos samhällets individer om vilka regler som bör gälla. Denna gemensamma uppfattning om 
regler och normer är ett resultat av fortlöpande interaktion mellan individer som delar en 
generaliserad andre.  
 
Gemensamma uppfattningar om vilka regler som ska styra vårt handlande samt uppfattningar 
om vilket gemensamt språk som gäller, delade tankesätt och delad kunskap är enligt Charon 
definitionen på en kultur. Kulturen blir den generaliserade andre genom att fungera som 
upprätthållande av regler. Detta innebär även ett visst tvång då det har en styrande inverkan 
på hur individer handlar. Kulturen blir det perspektiv från vilket individer som interagerar 
med varandra definierar verkligheten. Kulturen uppstår således genom symbolisk interaktion 
och har även en upprätthållande funktion för samhället. Kulturen förändras ständigt då den är 
ett resultat av kompromisser mellan individer och sammanhang. Den förblir dock konstant så 
länge den inte ifrågasätts.15

 
3.4 Etnicitet 
Inledningsvis kan fastställas att faktiska kulturella skillnader inte är avgörande för olika 
etniska tillhörigheter. Det är föreställningen om kulturella skillnader mellan grupper och 
institutionaliseringen av denna relation som avgör avgränsningen för och är en förutsättning 
för etniciteten. 16  

 
…etnicitet till sin natur är en aspekt av en relation, inte en egenskap hos en grupp.17

 
3.5 Etnisk identitet 
Etnisk identitet är enligt Allwood18 ett uttryck för hur den större befolkningen med vilken 
man identifierar sig uppfattas. Den är en del av den kulturella förståelsen. Den etniska 
identiteten bygger på individers egen uppfattning om tillhörighet. Att tala samma språk eller 
tillhöra samma religion är inte kriterier för att tillhöra samma etniska grupp. Många i sig olika 
grupper talar samma språk, till exempel engelska, eller har samma religionstillhörighet. Etnisk 
identitet skapas utifrån olika påverkansfaktorer där historien är en del av dem. I föreliggande 

                                                                                                                                                         
12Trulsson a.a. s. 71 
13 Hirdman, Yvonne (2003). Genus- om det stabilas föränderliga former. Malmö:Liber s.14ff  
14 Cahron, Joel M. (2004) 8 ed. Symbolic Interactionism. An Introduction, an Interpretation, an Integration. 
Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall s. 164 ff 
15 Cahron a.a. s. 164 ff 
16 Hylland, Eriksen Thomas (1993). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa s. 21ff 
17 Hylland, Eriksen a.a. s. 21f 
18 Allwood a.a. s. 42 ff 

 



studie definieras således etnisk identitet som en social konstruktion, något som stämmer 
överens med den syn som i dagsläget dominerar forskningen.19

 
3.6 Ackulturation  
Ett begrepp som frekvent dyker upp i litteratur om socialt arbete med etniska minoriteter är 
ackulturation som innebär förändringar i kulturella attityder, värderingar och beteenden som 
resultat av mötet mellan olika kulturer.20 Begreppet innefattar en dynamisk konflikt mellan 
den dominerande kulturen och minoritetskulturen. Att anpassa sig till majoritetskulturen 
innebär att individen ibland måste gå emot sin kulturs värderingar och normer. Då olika 
kulturer har olika uppfattningar och regler som omger illegalt narkotikabruk kommer det 
kulturella arvet även att påverka inställning till behandling.21  
 

The term ethnic identity has sometimes been used virtually synonymously with acculturation, 
but the two terms should be distguished. The concept of acculturation deals broadly with 
changes in cultural attitudes, values, and behaviors that result from contact between two distinct 
cultures. 22

 
3.7 Skuld och Skam 
Känsla av skuld är kopplat till rädsla för norm- och värderingsöverträdelse och är relaterat till 
individens tankar om förväntningar kommande från omgivningen. Skam betecknar en grupp 
emotioner av olika intensitet och allvarlighetsgrad. Upplevelse av skam påverkar identiteten 
genom upplevelse av otillräcklighet. Skam är liksom skuld relaterat till andra personer och är 
en dynamisk social process.23  
 

Skam måste förstås i relation till jagets integritet medan skuld skapas genom känslan (eller 
tankar) av att ha handlat fel. […] Upplevelser av misslyckanden producerar skamkänslor och att 
bryta mot regler eller konventioner skapar skuldkänslor.24  

 
3.8 Self efficacy 
Enligt Melin och Näsholm25 innebär self efficacy kompetenskänsla och resultatförväntan. Det 
är en fråga om individens tilltro till sina förmågor och färdigheter. Graden av self efficacy 
påverkar individens möjligheter till förändring av riskbeteende. 
  
4. Forskningsansats och metodval 
Den forskningsansats som valts är kvalitativ, det vill säga studien syftar till förståelse.26 I 
föreliggande studie görs ett försök till att öka förståelsen kring etnicitet och illegalt 
narkotikabruk hos kvinnor med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  
 
En fördel med en litteraturstudie är att möjligheter för jämförelse skapas. En jämförelse 
mellan nationer och samhällen kan öka generaliseringsmöjligheten, tillföra nya kunskaper 

                                                 
19 Allwood a.a. s. 42 ff 
20Phinney, Jean S. (1998). Ethnic Identity in Adolecents and Adults- Review of Reaserch, i Balls, Organista 
Pamela et al. Readings in Ethnic Psychology. New York & London: Routledge s. 77 
21 Gordon, Jacob U. (1994). Managing Multiculturalism in Substance Abuse Services. Thousand Oaks: Sage 
Publications s. 28 
22  Phinney a.a. s. 77 
23 Lindberg a.a. s. 75 
24 Lindberg a.a. s 75 f 
25 Melin, Ann-Gerd & Näsholm, Christina (1994) 2 utg. Behandlingsplanering vid missbruk. Lund: 
Studentlitteratur   
26 Marlow, Christine (2000) 3 ed. Research Methods for Generalist Social Work. Cambria California: Brooks/ 
Cole Thomson Learning s. 10 

 



samt vidga perspektiv.27 Analys av tidigare forskning är värdefull vid studier av kvinnors 
situation. Detta eftersom att teorier om kvinnor och kvinnors situation har genomgått 
omfattande förändringar. Det blir därför viktigt att ta i beaktande i vilken utsträckning 
förändringar faktiskt ägt rum.28

 
Litteraturstudie definieras i vår studie med utgångspunkt i följande: 
 

The selection of availble documents (both published and unpublished) on the topic, which 
contain information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfil 
certain aims or expess certain views on the nature of the topic and how it is to be investigated, 
and the effective evaluation of these documents relation to the research beeing proposed.29

 
Dock har enbart publicerade källor använts.  
 
För att i så stor utsträckning som möjligt kunna göra rimliga kategoriseringar och tolkningar 
utifrån det insamlade materialet krävs att generell kunskap kring ämnet och dess kontext 
inhämtas. Detta omfattar även synliggörande av relationer till angränsade områden. En annan 
viktig aspekt är hänsynstagande till textens disciplinära kontext då vetenskapliga traditioner 
har olika sätt att formulera och presentera idéer.30 En nödvändighet är att urval sker 
systematiskt och konsekvent.31

 
Källgranskningen kan delas upp i fyra faser bestående av källobservation, ursprung, tolkning 
och användbarhet. Källobservation innebär att skapa en överskådlig bild av källor vilka är 
tillgängliga och av betydelse. Ursprungsbestämning innebär fastställande av källans uppkomst 
så som upphovsman, tidpunkt för tillkomst, samt om det är fråga om en primär- eller 
sekundärkälla. Denna bestämning är en viktig del i urvalsprocessen och är en förutsättning för 
att en rimlig tolkning skall möjliggöras. Ett materials användbarhet baseras på dess 
trovärdighet.32

   
4.1 Analysmetod  
Hart33 förespråkar en analysmetod kallad ”mapping”. Begreppet kommer fortsättningsvis inte 
att översättas. I det följande kommer en kort redogörelse för vad ”mapping” innebär. För att 
meningsfullt kunna relatera materialets delar till varandra måste det klassificeras på ett 
systematiskt sätt, dels för att kunna göra en beskrivning av materialet och dels för att längre 
fram kunna värdera dess innehåll. Klassifikationen är nödvändig för att undvika att viktig 
information går förlorad. ”Mapping” är ett sätt att klassificera materialet olika i kategorier. 
Denna klassificering kan göras på olika nivåer, det vill säga teoretisk, praktisk och ideologisk. 
I denna process är det centralt att motivera varför ett material eller en del att ett material faller 
inom en viss kategori och inte en annan. Inom socialvetenskapen är detta av största vikt 
eftersom att kategorier ofta mer eller mindre överlappar varandra. Dikotomisering kan vara 
effektivt i ett inledande skede för att kunna utröna skillnader mellan till exempel idéer och 
teorier men kan i förlängningen leda till felaktig kategorisering eller överförenklingar. En 

                                                 
27 Frankfort- Nachmias, Chava & Nachmias, David (1996). Research methods in the social sciences .USA: 
Arnold s. 306 
28 Marlow a.a. s. 179 
29 Hart, Chris (1998). Doing a Literature Review, London: Sage Publications s. 14   
30 Hart a.a. kap. 1 
31 Hart a.a. kap. 3  
32 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur s. 130 ff 
33 Hart a.a. 

 



reflexiv inställning som eftersträvar rimlighet i kategoriseringarna i förhållande till den 
ursprungliga tanken är nödvändig.34  
 
”Mapping” kan genomföras med hjälp av olika modeller. För att göra en schematisk och 
hanterbar sammanställning av materialet och för att urskilja skillnader och likheter mellan 
materialets delar används här vad Hart benämner ”feature map”. Strukturen på denna utgår 
från studiens syfte.35 För att därefter tematisera materialet har den ”mapping”- modell Hart 
kallar ”tree construction” använts. Detta innebär ett kartläggande av de teman och subteman 
som utkristalliserats vid genomgången.  
 
4.2 Tillvägagångssätt 
Studiens syfte bearbetades under arbetets gång. Förändring från användande av begreppet 
etnisk minoritet till etnicitet var nödvändig. Materialet har strukturerats utifrån en ”feature 
map” där kategorierna inledningsvis arbetades fram med utgångspunkt i den tidiga 
inläsningen av litteratur. Efter genomgång av två artiklar utarbetades kategorierna utifrån 
studiens syfte och materialets karaktär. Följande kategorier användes för detta ändamål: 1) 
författare och tid för tillkomst, 2) vetenskaplig tillhörighet, 3) syfte, 4) teoretiska 
utgångspunkter och bakgrund, 5) metod, 6) undersökningsgrupp, område för genomförande 
av studien och omfattning, 7) resultat, 8) slutsatser, samt 9) begreppsdefinitioner och 
användning. Dessa delar kartlades för att kunna relatera materialets olika delar till varandra 
samtidigt som dess ursprungliga tillhörighet och intentioner tydligt kvarstod.  
 
När materialet bearbetats enligt detta första steg fördes det in i teman utifrån typ av studie 
med hjälp av ”mapping”-modellen ”tree construction”. Detta skedde enligt följande: 1) 
prevalens där underkategorierna organiserades med utgångspunkt i studiernas 
undersökningsgrupp; 2) behandling med underkategorierna hinder för hjälpsökande, 
kultursensivitet och behandlingssammanbrott; 3) prevention med underkategorierna 
kultursensivitet och praktisk tillämpning; 4) risk- och skyddsfaktorer med underkategorierna 
stressorer och ackuluration samt slutligen 5) heterogenitet som omfattade faktorer vilka 
påverkar heterogenitet inom etniska grupper. Att skapa teman med utgångspunkt i studiernas 
syften och inriktning fanns innebära minst risk för förvanskning av ursprungsmaterialet.  
Vissa av de teman som skapades överlappade varandra. Hit hör, framför allt, frågan om 
ackulturation. Detta tema skapades då det var en faktor som, även om den inte alltid hade 
någon central plats, togs upp i de flesta studier. Ackulturation presenterades som en risk- och 
skyddsfaktor, som påverkade av heterogenitet och prevalens samt behov i behandling.  
 
Inför det avslutande steget i analysen skapades ytterligare en ”feature map”, denna gång för 
att finna ytterligare meningsfulla kategorier på högre abstraktionsnivå. Kategorierna var: 1) 
teoretisk anknytning/hypotes och vetenskaplig tillhörighet, 2) centrala påverkansfaktorer vilka 
lyfts fram (strukturella/individuella), 3) typ av förklaringar till skillnader mellan och inom de 
grupper som undersökts, 4) tillvägagångssätt vid indelning av undersökningsgruppen i etniska 
kategorier samt eventuella motiveringar och avslutningsvis 5) definitioner av 
bruk/”missbruk”.    
 
4.3 Metodkritik 
Användandet av sekundärkällor innebär en begränsning då materialet i sekundärkällan redan 
genomgått en analysprocess.36 Detta innebär att källans ursprungliga innebörd kanske inte 
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framkommer då sammanhanget kan ha förändrats. Det kan även vara så att enbart vissa 
aspekter av materialet lyfts fram och viktiga delar hamnar i bakgrunden. Samtliga delar av 
materialet som inkluderats i studien betraktas dock som primärkällor. 
 
Sållningsprocessen kan ge skevt material.37 Det är därför viktigt att sökningar görs 
systematiskt, korrekt sökordsvokabulär används samt att urvalsförfarandet genomförs 
konsekvent. Inom ramen för denna uppsats har sökningar gjorts i LIBRIS, artikelsök och 
Elin@Orebro som om fattar ABI/inform, ACS, CUP, EBSCO, Emerald, JSTOR, Kluwer, 
MUSE, ScienceDirect,Springer, Wiley, OUP samt DOAJ. Vissa källor som har använts är 
befintlig kurslitteratur inom ramen för socionomutbildningen samt material från handledare. 
För ytterligare information om urvalsprocess se rubrik ”Avgränsningar och urval”. 

 
I undersökningsmaterialet fanns otydligheter när det gällde kategorisering av olika etniska 
grupper samt var gränsen dragits för vad som avses med ”missbruk”. Detta innebar försvårade 
omständigheter vid jämförelse av materialets delar. På grund av detta har de olika etniska 
gruppernas benämningar också fått kvarstå i resultat och analys liksom begreppet ”missbruk” 
i de fall det förekommer. 
  
4.4 Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna vilka formulerats av Vetenskapsrådet38 motsvarar fyra krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då tidigare 
publicerat material uteslutande använts antas att etiska överväganden gjorts i respektive 
studie.  
 
5. Avgränsningar och urval 
I sökprocessen avgränsades sökningarna till att inte omfatta området alkohol. Vidare har 
sökningar utökats till att omfatta områden vilka tar upp socialt arbete och etnicitet samt 
etnicitet och bruk/”missbruk” generellt. Detta för att få en helhetsbild av forskningsfront samt 
problemområdet som sådant. Det material som slutligen inkluderats fokuserar på etnicitet, 
bruk av illegal narkotika och kvinnor. Ett undantag från urvalskriterierna är den svenska 
studie som inkluderats vilken inte uppfyller samtliga kriterier. Bedömning görs dock att denna 
studie bör inkluderas mot bakgrund av avsaknad av svensk forskning på området. Värdet på 
de uppgifter som ändå framkommer i studien är upplysande samt ger en bild av det svenska 
forskningsläget. I urvalet har studier vilka fokuserar på spridning och prevalens av olika 
sjukdomar, till exempel HIV och AIDS, sexuellt riskbeteende samt prostitution i samband 
med illegalt narkotikabruk uteslutits. Studier som fokuserar på dubbeldiagnoser har inte heller 
inkluderats. Materialet har inte avgränsats ifråga om ålderskategorier i 
undersökningsgrupperna. Tidsmässig avgränsning har gjorts och det material som behandlas i 
studien har publicerats från och med år 1990. Endast ett fåtal publikationer har uteslutits på 
denna grund. För sökordskombinationer se bilaga 1.  
 
5.1 Material 
20 studier har ingått i undersökningen varav 17 publicerats i USA, två i Storbritannien och en 
i Sverige. Majoriteten (13) är kvantitativa, fem är kvalitativa och två omfattar både kvalitativa 
och kvantitativa data. De flesta studierna har flera upphovsmän. När det gäller vetenskaplig 
tillhörighet har majoriteten (17) någon författare med tillhörighet inom den medicinska, 
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psykiatriska eller psykologiska vetenskapen. Övriga discipliner som finns representerade 
ryms inom samhällsvetenskapen. En av dessa har socialt arbete som forskningsområde. 
 
6. Reliabilitet och validitet 
6.1 Reliabilitet   
Reliabilitet är en fråga om tillförlitlighet, det vill säga om studien kan göras om av annan part, 
med samma resultat. En kvalitativ studies reliabilitet är beroende av redovisning av 
tillvägagångssätt, logik och konsekvens i beslutsprocesser och urvalsprocessen.39 Marlow40 
menar att reliabiliteten har att göra med om en mätning speglar faktiska variationer. Detta 
hanteras genom en utförlig presentation av sökningar, urvalsprocess och materialgenomgång, 
det vill säga, hur materialet strukturerats och analyserats. Presenteras gör också förklaringar 
och motiveringar av kategoriseringar.  
 
6.2 Validitet 
Mätinstrumentets validitet avgörs av hur väl det fenomen vilket författaren har för avsikt att 
mäta i realiteten mäts.41 Validiteten är en fråga om en hur väl en beskrivning eller tolkning 
överrensstämmer med den faktiska verkligheten.42 För att nå hög validitet är det avgörande att 
avvikelser hanteras och inte utesluts ur studien på basis av själva avvikelsen. Avvikelser skall 
redovisas och sättas i relation till övrigt material. Att ej hantera avvikelser på ett korrekt sätt 
medför en anekdotalism vilket ej är i linje med en kritisk granskning av materialet.43 I 
föreliggande studie har genom en strukturerad analysmetod där samtliga avgörande områden i 
materialet parallellt har kunnat granskas, avvikelser identifierats, beaktats och presenterats. 
Det material som valts ut är hemmahörande i olika vetenskapliga discipliner och har därmed 
skilda syften och ansatser vilket kan påverka kompabiliteten. Detta har tagits i beaktande 
genom att materialets geografiska och vetenskapliga ursprung redovisat. Under rubriken 
”Avgränsningar och urval” presenteras även avgränsningar i dessa avseenden. Validiteten i 
studien är beroende av källornas kvalitet på detta område.44  
 
7. Socialkonstruktivism- en tolkningsram 
Materialet granskas med utgångspunkt i socialkonstruktivismen samt utifrån definitionerna av 
uppsatsens centrala begrepp. 
 
Socialkonstruktivismen är ursprungligen hemmahörande inom fenomenologin i ett 
kunskapssociologiskt sammanhang. Ett fenomen, företeelse eller ett tillstånd skapas enligt ett 
kunskapssociologiskt perspektiv i en process av meningstillskrivande.45 Generellt fokuserar 
kunskapssociologin på förhållandet mellan 1) tänkande, idéer och kunskap och 2) den sociala 
organisation vilken samhället utgör. En förutsättning är tydliggörandet mellan tänkandet och 
en social verklighet. Denna relation är relativ i förhållande till tid och rum, det vill säga, 
historisk och kulturell kontext. Kunskapssociologin vill utröna hur det kommer sig att en 
grupp omfattar en viss/vissa kunskaper, idéer och trosövertygelser och en annan grupp inte 
omfattar dessa. Detta medför att kunskapssociologin utgör ett kritiskt perspektiv.46
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Fenomenologin utgör en filosofisk riktning som initialt utgjorde en metod. Denna metod kom 
att försvaga gränsen mellan teori och metod. Inom fenomenologin antas kunskapens 
mikrostrukturer vara en förutsättning för makrostrukturer och vise versa. Människan blir till 
en aktör vilket också innebär ett brott med den positivistiska ansatsen.47

 
Det är i denna kontext socialkonstruktivismen och dess förespråkare har sitt ursprung. Berger 
och Luckman intresserar sig för den process genom vilken verkligheten socialt konstrueras 
och kunskap blir socialt etablerad som verklighet. Utgångspunkten är vad människor känner 
till som vardagsverkligheten (eller vad Berger och Luckman även kallar det icke- eller för-
teoretiska livet). Verkligheten organiseras främst i här och nu situationen och i mötet med 
andra, ”ansikte mot ansikte”, sker den viktigaste sociala interaktionen.48 Externalisering 
innebär ett deltagande i den sociala världen genom tanke och handling.49 De menar i likhet 
med Durkheim att sociala fakta skall betraktas som objekt och i likhet med Weber att 
samhället är uppbyggt av handlingar vilka innehåller subjektiva värden. Vardagslivet tolkas 
av människan och upplevs som en meningsfull, enhetlig värld. Denna värld är skapad av och 
upprätthålls genom människans tankar och handlingar.50 Den sociala världen existerar enbart 
som en produkt av mänsklig aktivitet.51 Trots att världen uppfattas innehålla flera verkligheter 
eller sfärer finns det en som upplevs som den sanna eller riktiga verkligheten.52

 
Verkligheten skapas genom tre processer vilka har ett dialektiskt förhållande: 
externaliseringsprocessen, objektiveringsprocessen och internaliseringsprocessen. De 
motsvarar tre aspekter av den sociala världen: samhället är en mänsklig produkt, samhället 
utgör en objektiv verklighet och människan är en social produkt.53   
 
Ett socialt problem så som ”missbruk” kan enligt Bergmark och Oscarsson… 
 

 ”…inte betraktas som ett existerande tillstånd oberoende av tid och rum. Ett socialt problem kan 
istället ses som en relation, som ett avstånd mellan det som i ett visst samhälle vid en viss 
tidpunkt uppfattas som socialt »normalt« och »acceptabelt«, och vad som uppfattas som 
problematiskt, som ett icke önskvärt tillstånd eller fenomen.”54

 
Avvikande beteende är ett universellt fenomen. Vad som definieras som avvikande och inte 
minst hur det definieras varierar dock med historisk, politisk och social kontext. Olika 
samhällen och kulturer definierar olika typer eller grader av ett beteende som avvikande. Det 
är vidare en social definition och definitionen görs av grupper av människor vilka har 
inflytande och makt. I alla samhällen utgör normer en form av social kontroll, interpersonellt 
och genom sanktioner. Hur avvikande beteende definieras avgör vem/vilka som har anses ha 
den bästa kunskapen på området och under vilka former ”problemet” skall hanteras. 
Fenomenet missbruk, har allt mera kommit att inkorporeras i och definieras inom det 
medicinska paradigmet. Conrad och Schnieder talar om en medikalisering som är ett led i en 
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individualisering av sociala problem, detta innebär också att lösningen av ett komplext 
problem står att finna hos individen och inte i det sociala system som omger henne.55  
 
Ytterligare några aspekter bör lyftas fram. Berger och Luckman menar att individen ej kan 
förstås på ett korrekt sätt åtskiljt från sin ursprungliga sociala kontext.56 I denna kontext äger 
socialisationen rum.57 Vidare är det viktigt att komma ihåg att det moderna samhället är 
pluralistiskt.58  
 
Payne59 hävdar att teorier, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, bör betraktas som 
sociala konstruktioner då de kan sägas representera en typ av överenskommelse om förståelse 
av ett fenomen. Teoretiska formuleringar kan sägas vara ett politiskt uttryck som presenteras i 
vetenskapliga sammanhang. 
 
Begreppet social konstruktion kan användas på flera sätt för att öka medvetenheten kring ett 
fenomen. Det kan syfta på ett grundläggande antagande att stora delar, eller hela vår tillvaro, 
är socialt konstruerad, alternativt kan begreppet användas för att belysa problematiken kring 
ett specifikt fenomen. I grunden innebär enligt Hacking valet att använda sig av begreppet 
antagandet, att fenomenet (X) inte nödvändigtvis behöver se ut som det gör, att det ej är av 
naturen givet samt att det ej är oundvikligt.60 Socialkonstruktivismen kan kritiseras för att 
vara begränsande då hänsyn i vissa sammanhang tenderar att inte tas till faktiska 
förhållanden.61

 
I denna studie kommer ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att utgöra en tolkningsram för 
att belysa komplexiteten kring ett visst fenomen snarare än att förklara själva förekomsten av 
fenomenet. 
 
8. Resultat och analys 
I det följande kommer det som presenteras att avse kvinnospecifika resultat om inget annat 
anges. På några områden kommer resultat att presenteras som rör skillnader mellan könen då 
kvinnospecifika förhållanden på detta sätt kan belysas. Då de arbeten vilka ligger till grund 
för denna studie kategoriserar etniska grupper olika och använder sig av olika benämningar på 
dessa har benämningarna på de etniska grupperna inte översatts. Generellt kan sägas att 
”Hispanic” och ”Latina/Latino” avser samma population, inom denna grupp identifieras 
vanligen tre grupper: ”Puertorican”, ”Mexican American” och ”Cuban”. ”Native American” 
och ”American Indian” utgör vanligen samma population. ”Alaska Natives” består av tre 
huvudgrupper ”Eskimo” (”Yupik” och ”Inupiat”) ”Indian” (”Athabascan”, ”Haida”, ”Tlingit” 
och ”Tsimshian”) och ”Aleut”. ”White”, ”Anglo”, ”Caucasians” och ”Euro American” 
överlappar varandra. ”Black” och ”African American” avser vanligtvis samma grupp. 
Begreppet ”Ethnic minority” används inte konsekvent utan kan avse allt från någon av 
grupperna ovan, undantaget majoritetsgruppen som i samtliga inkluderade studier är ”Whites” 
(eller motsvarande kategori), till helt odefinierade grupper eller subgrupper. I det avsnitt som 
diskuterar behandling och behandlingssammanbrott översätts ”outpatient treatment” med 
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öppenvårdsbehandling och ”residential treatment” med behandlingshem, begreppet avser 
behandling där boende erbjuds. Vidare kommer ”Illicit substance use/abuse” att översättas 
med illegalt drogbruk/missbruk.  
 
8.1 Heterogenitet 
Etniska grupper presenteras generellt som heterogena, då många demografiska faktorer 
inverkar på de områden som undersöks i utvalda studier. Trepper et al.62 menar exempelvis att 
en utgångspunkt inte kan vara att gruppen ”Hispanics” anammar liknande kulturella värden 
och normer efter som ”Hispanic” har olika innebörd för olika individer beroende på dennes 
ursprungsland. Ackulturation utgör en grund för heterogenitet inom de etniska kategorierna. 
Grad av ackulturation antas ha ett samband med ökat användande av droger vilket påvisas av 
bland annat Chavez och Swaim.63 De som föredrog att bli intervjuade på engelska hade 2-3 
gånger högre sannolikhet att ha använt droger. Individens grad av ackulturation graderas i 
flera av studierna med utgångspunkt i om individen föredrar sitt modersmål eller det nya 
språket i olika situationer. Framkommer gör även att ”Mexican Americans” och 
”Puertoricans” vilka var födda i USA mer sannolikt hade använt droger än de som var födda i 
ursprungslandet. Alvarez et al.64 påvisar också att drogbruk och missbruk förknippas med om 
individen föredrar att använda det engelska språket. Rebach65 lyfter fram tre faktorer som har 
starka samband med grad av droganvändande: kön, ålder och grad av ackulturation. Desto 
lägre grad av ackulturation desto större är klyftan mellan könen när det gäller nivåer av 
drogbruk. Kvinnorna står för den lägre nivån av bruk oavsett ackulturationsgrad. 
Ackulturationens inverkan på livstidsprevalensen av droganvändande visar sig vara större för 
kvinnor än för män. Kvinnor födda i USA och immigranter med en högre grad av 
ackulturation löpte en högre risk. Kvinnorna i undersökningen genomförd av Trepper et al.66 
uttryckte att deras värderingar var beroende av hur ackulturerade de och deras familjer var till 
”Anglo”- kulturen. Resultaten visar dock att trots att några av kvinnorna tillhörde tredje 
generationens invandrare hade ”Hispanic”- kulturen en stark influens på deras grundläggande 
värderingar.67

 
En faktor utöver ackulturation vilken kan fungera som stressor är upplevd konflikt mellan 
majoritets- och minoritetskulturen. Ett annat exempel är att sociala stressorer, så som 
skilsmässa och att bli änka, har ett samband med droganvändande bland asiatiska kvinnor. 
Boende- och uppväxtmiljö påverkar även drogprevalens och heterogenitet inom etniska 
grupper. Bland annat visar Vega et al.68 i en studie av gruppen ”Mexican Americans” att 
uppväxt i en urban miljö i kombination med ackulturation innebar en ökad risk för 
användande av illegala droger (för män och kvinnor tillsammans). I samma underökning visar 
sig en kvinnospecifik riskfaktor för droganvändande (någon gång under livet) vara att ha barn. 
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Mitchell et al.69 menar att ”American Indians” delar samma historiska erfarenheter men har 
olika traditioner och delar inte samma språk. Undersökningen lyfter fram  att det också finns o 
stora skillnader mellan de undersökta grupperna avseende arbetslöshet, utbildning, inkomst 
och ackulturation. 
 
8.2 Prevalens 
Majoriteten av de utvalda studierna fokuserar på eller behandlar i något avseende prevalens av 
drogbruk bland kvinnor i förhållande till etnicitet, bland annat i fråga om val av drog och 
initiationsålder. Relativt lite forskning finns dock på området och den forskning som 
presenteras ger på intet sätt en fullständig bild. Resultaten är också motsägelsefulla av olika 
adledningar, vilket vi senare skall komma in på.  
 
Prevalensstudier motiveras ofta av informationsbehov för att utveckla riktade preventions- 
och behandlingsprogram. Xuequin och Shive70 menar också att befintliga data inte 
möjliggjort adekvata uppskattningar när det gäller drogbruk bland etniska minoriteter och att 
uppgifter på detta område ger möjlighet till ökade resurser politiskt och forskningsmässigt. De 
analyserar data från NHSDA71 för perioden 1996-1997. Dessa data indikerar lägre nivå av 
droganvändande över lag avseende både kvinnor och män tillhörande kategorierna ”Blacks” 
och ”Hispanics” än för ”Whites”. Man menar dock att dessa data indikerar en 
underrapportering, då antagandet görs att prevalensen för grupperna ”Blacks” och 
”Hispanics” i realiteten är högre vilket man också menar framkommer i statistiska uppgifter 
från offentlig hälsostatistik. Lägst nivå av användande av marijuana och kokain uppvisade 
”Hispanics” och högst nivå uppvisande ”Blacks”. En kartläggning av patientpopulationen på 
Narkomanvårdskliniken på Sabbatsbergs sjukhus72 visar att cirka tio procent av patienterna 
utgörs av invandrare. Inom gruppen invandrare var åtta procent kvinnor. Under perioden 
1987-1991 rör det sig sammanlagt om totalt 16 kvinnor. En forskningsöversikt på ämnet 
etnicitet och multikulturellt droganvändande73 pekar på att huvuddelen av den forskning som 
gjorts i första hand behandlar alkoholprevalens och inte drogbruk. Studien visar att ”Whites” 
generellt tenderar att använda de flesta droger i större utsträckning än ”Hispanics”, ”Blacks” 
och ”Asians”.  
 
Kunskap kring drogprevalensen bland unga kvinnor med skild etnisk bakgrund motiveras av 
Wallace et al.74 med att kvinnor ofta initieras i drogbruk unga år. Han menar att de flesta av 
studierna som har gjorts på unga kvinnor endast omfattat majoritetsgruppen (Whites). 
Gruppen ”Native Americans” är särskilt utsatt gällande samtliga droger (livstidsprevalens) 
jämfört med grupperna ”Whites”, ”Blacks”, ”Mexican Americans”, ”Puertoricans”, ”Other 
Latin Americans” och ”Asian Americans”. Författarna pekar på att en ökad konvergens  
mellan könen i samhället kan vara orsak till det ökade drogbruket bland unga kvinnor. 
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Rodham et al.75 finner tydliga skillnader i droganvändande det senaste året i relation till 
etnicitet och kön bland 15 och 16 åringar i England. Droganvändning var generellt även här 
vanligare bland män än kvinnor inom samtliga etniska grupper. Cannabis var den vanligaste 
förekommande drogen för båda könen. Förekomst var vanligare för gruppen ”Whites” jämfört 
med ”Asians”. Bland dem som omfattas av kategorin ”Others” var användande av ecstasy, 
speed, LSD och kokain mer förekommande än hos gruppen ”Whites”. Heroin, opium och 
morfin var mindre vanligt hos grupperna ”Whites” och ”Blacks” än bland ”Asians” och 
”Others”. I en undersökning av Ross et al.76 från Skottland där man bland annat undersöker 
drogprevalens inom grupperna ”Chinese”, ”Indian” och ”Pakistani” framkommer att kvinnor i 
mindre utsträckning än män rapporterar att de någon gång använt droger. 
 
Många studier har gjorts kring gravida och mödrars riskbeteende i samband med 
drogbruk/missbruk. I urvalet ingick totalt tre studier vilka berör nämnda målgrupp varav två 
har fokus på prevalens. Namyniuk et al.77 visar följande resultat bland gravida i Alaska. Ingen 
etnisk grupp undviker någon specifik drog. Undantaget är ”Yupik” (inom ”Alaska Natives”), 
som inte rapporterar någon användning av heroin eller receptbelagda droger. Huvuddelen av 
individerna i den totala undersökningsgruppen använde mer än två droger (medelvärdet var 
3). Vissa skillnader rapporterades. Kategorin ”Alaska Natives” uppvisar en lägre nivå av bruk 
av crack och kokain Jämfört med ”Whites” och ”Others” både avseende val av första och 
andra drog. Marijuana var vanligare hos ”Alaska Natives” än hos ”Whites” och ”Others” 
avseende andra drog. ”Whites” rapporterar användande av fler antal droger än övriga grupper.  
Detta och skillnader avseende val av drog kan enligt forskarna eventuellt kopplas till tillgång 
då grupperna befinner sig inom skilda geografiska områden. Argeiou och Daley78 kom fram 
till att undersökningsgruppen, bestående av ”Hispanics”, ”White (Non-Hispanics)” och 
”African Americans” vilka ingick i ett projekt för att undersöka kostnadseffektivitet mellan 
behandling knuten till behandlingshem respektive öppenvård, var en heterogen grupp. 
”African Americans” använde crack och kokain i större utsträckning medan ”Hispanics” och 
”Whites” föredrog heroin. Dessa val tycktes vara kopplade till den kulturella identiteten 
snarare än tillgång och kostnad. 
 
Flera studier betonar, som tidigare nämnts, heterogenitet inom grupper vilka vanligtvis 
tillsammans betecknas som etniska kategorier. Ett exempel är Chavez och Swaim79 som i sin 
litteraturstudie lyfter fram variationer och motsägelser kring epidemologiska faktorer. 
Gruppen som studeras är ”Hispanics” vilka omfattar ”Mexican Americans”, ”Puertoricans”, 
”Cubans” och ytterligare ett antal grupper som tillsammans utgör cirka 21% av den totala 
populationen ”Hispanics”. För att kunna påvisa hur prevalensmönstren ser ut måste bland 
annat faktorer så som socioekonomiska faktorer, utbildningsnivå och grad av ackulturation 
beaktas. En skillnad som lyfts fram är att klyftan mellan könen gällande drogbruk är större 
inom gruppen ”Hispanics” än andra etniska grupper. Resultatet av en studie gjord av Alvarez 
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et al.80 som också betonar heterogenitet visar dock att prevalensen av illegalt drogbruk för 
”Latinas” inom en behandlingsgrupp skiljer sig från de nivåer som uppvisats för populationen 
i stort. Undersökningar gjorda utanför behandlingsmiljö visar som ovan nämnts generellt att 
”Latinas” använder droger i markant mindre utsträckning än ”Latinos”. Denna studie pekar 
mot att några könsskillnader för gruppen i behandling inte föreligger detta både avseende 
användning 30 dagar innan behandling och livstidsprevalens. En orsak till detta kan vara att 
kvinnor inom gruppen står inför stora finansiella så väl som kulturella hinder för att söka 
behandling, vilket medför att de väntar länge med att söka hjälp. När kvinnorna väl kommer 
till behandling har de kommit långt i sitt missbruk, vilket alltså skulle kunna vara en 
förklaring till att inga skillnader i användande framkom i studien. Avslutningsvis har Mitchell 
et al.81 jämfört prevalensen av livstidsbruk och beroendediagnos enligt DSM-IV i två 
populationer av ”American Indians”. De populationer som undersöktes delades in i 
”Southwest” och ”Northern Plains”. Kvinnor uppvisade lägre prevalens, i båda dessa 
mätningar, än männen inom respektive grupp. Den huvudsakliga skillnaden var att den 
förstnämnda gruppen generellt uppvisade lägre nivåer på dessa områden. 
 
8.3 Behandling och behandlingssammanbrott 
Att kultursensitivitet bör vara en naturlig del i behandling är något som betonas, genom allt 
från förespråkande av generella kultursensitiva ansatser till mera specifika/konkreta förslag. 
På en generell nivå betonar exempelvis Ross et al.82 att det utbud av behandling som finns 
inte tar hänsyn till specifika frågor så som religion, kultur och sociala aspekter som är viktiga 
för grupperna ”Chinese”, ”Indian” och ”Pakistani”. Vikten av att valmöjligheter finns samt 
undvikande av fördomar och stereotypa uppfattningar betonas. Aregiou och Daley83 menar att 
det är viktigt att ta i beaktande de roller som familjen och signifikanta andra har för individen 
(i behandlingssituationen). Exempelvis kan nämnas att vänner tycks ha en mera central roll 
för ”Whites” medan ”Hispanics” tycks värdera relationer inom familjen högre. En annan 
skillnad som framkommer, i nämnda studie, mellan de etniska grupperna avseende behandling 
är att dubbelt så många av kvinnorna som tillhörde ”African Amerikans” föredrog vistelse på 
behandlingshem före öppenvårdsbehandling jämfört med ”Whites” och ”Hispanics”. I den 
kvalitativa studie som presenteras av Trepper et al.84 uppger ”Hispanic”- kvinnor att det är 
viktigt att ta reda på hur strukturen ser ut i den specifika familjen då denna har en mycket 
central roll. Familjemönstret skiljer sig generellt från det västerländska genom att familjen är 
utvidgad och de personer vilka inkluderas i familjen ingår i en mera tydlig hierarkisk ordning. 
Denna hierarki bygger vanligtvis på ålder men en persons status kan även påverkas av 
välgång. Då kulturen är kollektivistisk blir familjen viktigare än individen. Grad av 
ackuluration påverkar familjens värderingar och familjens struktur. Vikten av artighet och 
formalitet från behandlarens sida betonas samt att det är viktigt att gå långsamt fram då 
kvinnan inte gärna öppnar sig för utomstående. En informell miljö föredras dock. Personal 
med olika kulturell tillhörighet, uppger kvinnorna, skulle skapa en mera inbjudande miljö. 
Gloria och Peregoy85 påpekar även att det är viktigt att ta kvinnans och hennes familjs grad av 
ackulturation i beaktande i en behandlingssituation på ovan nämnda sätt. Medrano et al.86 
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konstaterar att barndomstrauma har en negativ inverkan på förmåga av tillgodogörande av 
behandling. Inga skillnader framkommer mellan de etniska grupperna beträffande nivå av 
trauma. Generellt har det i tidigare studier visat sig att en oproportionerligt stor andel av de 
kvinnor som fått beroendediagnos har varit utsatta för trauma i barndomen. 
 
Alvarez et al.87 pekar på att latinamerikanskt ursprung generellt (kvinnor och män) är en 
prediktor för tidigt avslutande av behandling inom både öppenvård och på behandlingshem. 
De når också sämre resultat i behandling än andra etniska grupper. Man finner ingen 
förklaring till detta men de kulturella skillnader som finns mellan klienten och den som 
tillhandahåller behandling kan vara en bidragande orsak. McCaul et al.88 undersöker 
prediktorer för deltagande och kvarstannande i behandling för ”African American”, 
”Caucasian” och ”Others” och finner att kvinnor inom kategorin ”African American” 
uppvisade de lägsta nivåerna i båda dessa avseenden. Denna grupp hade stora omgivande 
sociala och hälsorelaterade problem som kan ha bidragit till den högre nivån av 
behandlingssammanbrott.  
 
8.4 Benägenhet att söka hjälp 
Flera faktorer har lyfts fram som påverkar benägenheten att söka behandling för problem till 
följd av bruk av illegal narkotika. Kvinnor med ”Hispanic-” tillhörighet har enligt Trepper et 
al.89 så väl gemensamma nämnare som unika särdrag avseende barriärer för att söka 
behandling för sitt missbruk. Den kulturella synen på kvinnor och framför allt mödrar innebär 
att en lägre tolerans för drogmissbruk finns. Att föra problem utanför familjen är skamfullt 
och att söka hjälp innebär en stor risk för förlust av självkänsla och stöd från familjen och 
andra viktiga personer. I de intervjuer genomförda av Trepper et al. framkom att problem 
hålls inom familjen, att söka hjälp från utomstående innebar ett misslyckande samt att 
kvinnorna sannolikt inte kommer att ha lätt att öppna sig för utomstående i behandling. Detta 
lyfts även fram av Gloria och Peregoy90 som betonar familjen som grunden i den Latinska 
kulturen (familisimo). Familjen fungerar som en resurs för råd och stöd och att söka hjälp 
utanför familjen undviks. Att ”Hispanics” har en benägenhet att inte söka hjälp från 
utomstående betyder enligt Rebach91 inte detsamma som förnekelse av att problem föreligger 
men att det innebär att tidig identifikation och möjlighet till behandling försvåras. Al- 
Baldawi92 tror att kvinnor kanske påverkas i större utsträckning än män av de situationer som 
uppstår i samband med flykt och inträde i ett nytt samhälle. Vidare anges att kvinnan möjligen 
har en högre social barriär att övervinna innan hjälp uppsöks samt att specifika metoder för att 
nå denna målgrupp och kunna erbjuda hjälp, stöd och eventuell behandling, behöver 
utvecklas.  
 
Ross et al.93 lyfter i sin brittiska studie fram att kvinnor tillhörande ”Chinese”, ”Indian” och 
”Pakistani” i större utsträckning än män uppgav att drogproblem döljs inom den egna gruppen 
samt att trycket att dölja droganvändande var särskilt högt bland kvinnorna. 
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En utgångspunkt för McMahon et al.94 var tidigare motsägelsefulla forskningsresultat vilka 
visat att en primär anledning till hjälpsökande för drogbrukande kvinnor var oron för de egna 
barnen, men även att drogberoende kvinnors omsorg för barnen visat sig kunna motverka 
hjälpsökande. Ett negativt samband förelåg mellan antal tidiga behandlingskontakter och 
antalet biologiska barn. De etniska grupper vilka populationen indelats i var ”Euro-
American”, ”Ethnic minority”, ”African American” och ”Hispanic”. För gruppen ”Ethnic 
minority” fanns inte detta ovan nämnda negativa samband. Denna grupp (det framgår inte 
vilka grupper som inkluderats i denna kategori) sökte hjälp i mindre utsträckning och antal 
barn hade inget samband med antal tidigare behandlingskontakter. Till sätt att underlätta 
hjälpsökande, för bland annat denna grupp, hör vanligen erbjudande om barnomsorg och ökad 
tillgänglighet genom transport. Detta menar McMahon et al.95 dock inte vara tillräckligt. 
Även insatser som syftar till attityd- och värderingspåverkan är nödvändig. Till orsaker för att 
inte söka hjälp hör bland annat rädsla för att barnen skall omhändertas, känsla av skuld i 
samband med konfrontation med missbruket samt upplevelse om otillräcklighet som förälder 
där drogerna fungerar som en utväg för att hantera de krav föräldraskapet innebär.    
 
8.5 Prevention 
På samma sätt som i behandling, betonas kultursensitivitet också i fråga om prevention. Man 
presenterar också här allt från försök till medvetandegörande till konkreta förslag och 
exempel. Rebach96 finner i sin litteraturstudie endast väldigt generella åtgärder för prevention 
och inga specifika modeller eller förslag med utgångspunkt i etniska variationer. I en 
undersökning om vilka initiationsdroger som förekommer, genomförd av Young och 
Harrison,97 finner man att en modell framtagen för kvinnor även är applicerbar då hänsyn 
tagits till etnicitet. Denna modell säger att alkohol och tobak föregår marijuana som i sin tur 
föregår kokain som därefter följs av crack. Dock visar inte resultatet samma precision när 
hänsyn tas till etnicitet, social klass och ålder. Detta tyder på att vissa skillnader i 
användningsmönster finns, vilket bör får konsekvenser för preventivt arbete. Etniska 
skillnader i användningsmönster är också något som Namyniuk et al.98 menar att man måste 
ta hänsyn till i prevention, där insatserna måste matchas till specifika behov. ”Whites” och 
”Others” är i undersökningspopulationen en större målgrupp för prevention av kokain medan 
insatser riktade mot ”Alaska Natives” bör inriktas på marijuana. Insatserna bör också anpassas 
till tidpunkten för initiation av drogen då denna skiljer sig mellan de etniska kategorierna.  
 
Två studier som behandlar prevention bland flickor tillhörande den etniska gruppen ”African 
Americans” visar följande. Corneille et al.99 presenterar hur de genomfört 
preventionsprogram för den aktuella målgruppen. Innehållet fokuserar på kulturella aspekter 
så som afrocentrisk teori, etnisk identitet, genusidentitet och relationsteori. Även individens 
relation till den samhälleliga kontexten och historia diskuteras inom programmet. Målgruppen 
är relationsorienterad och flickorna är socialiserade till att ha en balans mellan 
maskulina/instrumentella och feminina/expressiva könskarakteristika, vilket beskrivs som en 
form av androgynitet. Androgynitet förknippas med ökade nivåer av självkänsla och utgör 
därmed en protektiv faktor. Detta upplägg har visat sig öka gruppens engagemang och 
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producera bättre resultat. Att betona kulturen i preventivt arbete ökar graden av self efficacy, 
som också är en protektiv faktor vilket också lyft fram av Guthrie och Low.100 I studien som 
utgör en beskrivning av en ram för drogprevention för målgruppen tas upp hur 
genussocialisation och self efficacy samt specifika samhälleliga faktorer som till exempel 
sexism och rasism påverkar droganvändande. 
 
9. Övergripande analys 
9.1 Teoretiska perspektiv 
De studier som ingår i undersökningen har i de flesta fall inte någon tydligt uttalad teoretisk 
utgångspunkt, däremot presenteras i vissa fall hypoteser. Exempelvis kan nämnas McMahon 
et al.101 vilka prövar i följande hypotes: ansvaret att ta hand om sina barn förhindrar 
inskrivning i behandling. Av de 20 studierna i materialet har tre tydliga teoretiska 
utgångspunkter. Den första, Young och Harrison102, undersöker mönster vid initiering i 
drogbruk med hjälp av ”the Gateway theory”. De två kvarstående är författade av Guthrie och 
Kane Low103 samt Corneille et al.104, vilka båda behandlar prevention för gruppen ”African 
Americans”. Studierna förklarar flickornas situation med hjälp av bland annat afrocentrisk 
teori, genusteori och relationsteori. Teoretisk anknytning är viktigt att ta i beaktande då teorier 
enligt Payne105 är sociala konstruktioner. Val av teorier kan sägas spegla hur ett fenomen 
betraktas. Trots att en författare inte utgår från någon specifik teori, kan utifrån studiens 
disciplinära tillhörighet dock antaganden göras om dess vetenskapliga ansats.  
 
Huvudparten av studierna har en tydlig medicinsk eller psykologisk anknytning. Dessa 
discipliner har en gemensam grund i den positivistiska traditionen där hypotesprövning har en 
mera framskjuten position. Conrad och Schneider106 betonar i likhet med Payne107 
socialkonstruktivismens politiska karaktär. De menar att en medikalisering ägt rum, där den 
medicinska disciplinen har kommit att bli ägare av ”problemet”. Denna medikalisering 
innebär också en individualisering av det aktuella problemet. Trots att många studier har 
medicinsk eller psykologisk anknytning tas över lag i beaktande allt ifrån kulturella och 
demografiska till individuella samt psykologiska faktorer.  
 
De flesta studier har flera författare varav minst en tillhör någon av disciplinerna medicin eller 
psykologi. Någon tydlig polarisering av betoningen av individuella och utanför individen 
stående faktorer framkommer dock inte. Beteende hos brukare av illegal narkotika kan med 
utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv inte till fullo förstås utan att hänsyn tas till den 
sociala kontexten.108 Rebach109 pekar i sin studie i likhet med Corand och Schneider110 på att 
medikalisering innebär att individen isoleras från sitt sammanhang och lyfts ur sin 
sociokulturella kontext. Illegalt drogbruk bör enligt honom ses som ett beteende i ett kluster 
av beteende och inte som en sjukdom.    
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9.2 Definitioner av illegalt narkotikabruk 
Utgångspunkten är i följande resonemang att missbruk är en social konstruktion.111 De 
benämningar som används i materialet är bland annat: ”drug use”, ”substance use disorder”, 
”misuse” och ”abuse”. De begrepp som används skiljer sig också mellan nationerna. Till 
exempel används inte i Sverige benämningen ”drug use disorder”. Majoriteten av studierna 
har som tidigare nämnts medicinsk och/eller psykologisk anknytning, vilket avspeglas i 
användandet av definitioner på illegalt narkotikabruk. I den svenska studie som inkluderats i 
undersökningen betraktas exempelvis allt icke- medicinskt narkotikabruk som missbruk. 
Detta är i enlighet med rådande lag och praxis i Sverige.112  
 
Sociala problem är relationella, det vill säga, de befinner sig i spänningsfältet mellan vad som 
anses socialt accepterat och det som inte är det. Vad som betraktas som ett socialt problem är 
också beroende av den sociala kontexten.113 Al-Baldawi114 talar om invandrare i Sverige. Han 
menar att beroende på ursprungsland uppfattas illegalt drogbruk olika då man har olika 
erfarenheter och attityder till bruk av vissa droger. Samma preparat är inte narkotikaklassade i 
alla länder. Rebach115 diskuterar att attityder till illegalt drogbruk kan variera mellan kulturer. 
Den etniska identiteten är en del av den kulturella förståelsen.116 Den kulturella förståelsen 
påverkar individens handlande genom rådande normer och värderingar. 117

 
9.3 Begreppet etnicitet 
Berger och Luckman118 menar att en för individen meningsfull verklighet i grunden skapas 
och upprätthålls genom mänskliga tankar och handlingar. Allwood119 säger i sin tur att den 
etniska identiteten bygger på individens egen uppfattning om tillhörighet. Etnicitet kan sägas 
vara en del av hur verkligheten uppfattas och utgör en enhet som skapar sammanhang och ger 
mening. Det blir därmed viktigt att undersöka hur individen definierar sig själv samt hur 
forskare använder sig av begreppet etnicitet. Att teorier, vilka består av begrepp, utgör sociala 
konstruktioner är något som Payne120 lyfter fram.  
 
Studierna använder olika kategorier för etisk tillhörighet. Dessutom råder viss 
begreppsförvirring. Alla studier utom en har tillkommit i en engelskspråkig kontext. Begrepp 
som ”race”, etnicitet och kulturell tillhörighet används inte konsekvent, dessutom används 
dessa begrepp ofta mer eller mindre synonymt. Ett exempel är Young och Harrison121 samt 
Argeiou och Daley122 som använder sig av begreppen ”race” och etnicitet parallellt utan att 
något av dessa begrepp definieras. Den senare tar även upp kulturell identitet utan att 
definition görs. Vad som är viktigt att ha i åtanke är relationen mellan kultur och etnicitet. 
Hylland Eriksen123 menar att kulturella skillnader inte är avgörande för etnisk tillhörighet. 
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Etnisk identitet är en del av den kulturella förståelsen.124 Nämnas kan att en av studierna i 
undersökningen definierar etnisk identitet som en social konstruktion.125  
 
Studierna bygger bland annat på kvantitativa data som samlats in via 
självrapporteringsformulär. Ett antal fasta svarsalternativ gavs i dessa fall, bland annat när det 
gäller etnisk tillhörighet. Vilka alternativ som erbjuds är centralt då etnisk tillhörighet, som 
tidigare nämnts, bygger på individens egen uppfattning om tillhörighet. Ett exempel är 
Xuequin och Shive126 vilka använder sig av data från NHSDA. De pekar på att alternativen 
för etnisk tillhörighet som gavs fram till 1985 var ”White” och ”Non-White” där ”Hispanics” 
inte konsekvent ingick i någon av dessa kategorier. Efter 1985 blev ”Hispanics” i detta 
sammanhang en egen kategori. Man lade även till kategorin ”Others” som således kom att 
omfatta många olika etniska grupper. En av de kvalitativa studierna hade som kriterium för 
urval av respondenter att de skulle identifiera sig med den etniska gruppen ”Hispanic”.127

 
Rebach128 ifrågasätter om etnisk tillhörighet ska betraktas som en variabel i sig. Han ser 
snarare etnisk tillhörighet som en markör för en grupp variabler.  
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan lyftas fram att föreställningen om kulturella 
skillnader utgör en förutsättning för etnicitet.129 Forskarnas kategorisering av etniska grupper 
är således en förutsättning för dessa kategoriers existens ur ett forskarperspektiv. Diskuteras 
kan därför för vem dessa utgör meningsfulla kategorier när många av studierna tillkommit 
med motiveringen att skapa underlag för behandling och prevention för dessa grupper. Kan 
målen uppfyllas med de begränsningar som kategoriseringar i flera fall innebär? Flera av 
studierna poängterar dock de egna kategoriernas begränsningar. 
 
9.4 Avvikande beteende och genus 
Avvikande beteende definieras utifrån ett historiskt, politiskt och socialt sammanhang. Detta 
betyder att olika kulturer har olika gränser för vad som betraktas som avvikande.130  Kulturen 
har också betydelse för vilka beteenden som förväntas av kvinnor. Den kulturella synen på 
kvinnor inom gruppen ”Hispanics”, framförallt mödrar, innebär exempelvis en lägre tolerans 
för illegalt drogbruk. Dessa kvinnor riskerar också vid hjälpsökande förlust av självkänsla.131

 
Flera delar av materialet lyfter fram skillnader mellan etniska grupper med utgångspunkt i 
familjens betydelse och organisation. Familjens betydelse tycks vara större för vissa grupper 
(män och kvinnor), ett exempel är ”Hispanics”. Denna grupp har generellt mindre benägenhet 
att söka hjälp då familjen utgör den viktigaste instansen för hanterande av problem. För både 
kvinnor och män innebär illegalt drogbruk ett brott mot genusrollerna.132 Andra etniska 
grupper vilka generellt håller användande av illegalt narkotikabruk inom den egna gruppen är 
”Pakistani”, ”Indian” och ”Chinese”. Framförallt inom gruppen ”Pakistani” var orsaken till 
detta skam. Trycket att dölja illegalt narkotikabruk tycks vara högre hos kvinnor än för män 
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inom samtliga dessa tre grupper.133 Ytterligare en grund till att inte söka hjälp kan enligt 
McMahon et al.134 vara risk för känsla av skuld vid konfrontation med det egna missbruket.  
 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är gränser för vad som avses som avvikande centralt. 
Känsla av skuld är relaterat till rädsla för norm- och värderingsöverträdelse och individens 
tankar om förväntningar kommande från omgivningen.135 Skam tycks vara ett centralt 
begrepp för kvinnor inom några av de etniska grupper materialet omfattar. Skam är en social 
process där andra individer får betydelse för dess intensitet. Upplevelsen av skam varierar 
därmed mellan olika kulturer och påverkas av den etniska identiteten och de rollförväntningar 
som finns på kvinnor i olika kontexter. 
 
9.5 Ackulturation  
Eftersom grad av ackulturation varierar från individ till individ kommer här ackulturation att 
betraktas som en individuell process. Enligt Berger och Luckman136 äger den mest 
grundläggande delen av konstruktionen av den sociala världen rum i interaktionen mellan 
människor. Detta betyder att konstruktionen av etnicitet grundas på en individuell nivå.  
Ackulturation kan sägas utgöra ett möte mellan två sociala världar där attityder, värden och 
beteenden påverkar varandra. Delar av materialet visar att graden av ackulturation är 
förknippat med livstidsprevalensen av illegalt drogbruk: högre grad av ackulturation medför 
större risk för bruk av illegala droger. Denna faktor har visat sig ha större inverkan på kvinnor 
än män.137 En orsak till att ackulturation utgör en riskfaktor kan, som några studier föreslår, 
vara den stress som mötet med en ny kultur innebär. Här bör möjligheten lyftas fram att det 
alternativt kan förhålla sig så att den nya kulturen kan ha ett mer liberalt/tolerant 
förhållningssätt till illegalt drogbruk. 
 
10. Diskussion 
Studiens syfte var att utifrån en litteraturstudie granska hur kvinnors bruk av illegal narkotika 
gestaltar sig i olika etniska grupper. Granskningen har sedan genomförts utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studiens resultat visar att prevalensen av illegalt 
narkotikabruk är lägre bland kvinnor än bland män inom samtliga undersökta etniska grupper. 
Prevalens och användningsmönster av illegal narkotika skiljer sig dock mellan kvinnor från 
olika etniska grupper. Den genomgående största skillnaden är att majoritetsgruppen ”Whites” 
generellt har en högre prevalens än övriga grupper. Skillnader finns också inom och mellan 
grupper när det gäller typ av drog som används och initiationsdroger. Orsaker till variationer 
inom och mellan grupper när det gäller val av drog är inte entydigt. Till de förslag som 
framkommit i studierna hör tillgång och kulturella faktorers inverkan på val av drog. Studien 
visar även att etniska grupper är heterogena där faktorer som demografi, historia och kultur 
påverkar prevalens, behandling och prevention. Vidare framkommer att kvinnor i större 
utsträckning döljer sitt bruk av illegal narkotika och att skam är kopplat till brott mot för 
gruppen mer eller mindre specifikt rådande normer. Ackultulturation är en risk- och 
skyddsfaktor för kvinnor. Hög grad av ackulturation innebär en risk medan låg grad tycks 
fungera skyddande. Viktiga faktorer att ta hänsyn till, utöver etnicitet, vid såväl forskning som 
i det sociala arbetets praktik är således ackulturation, heterogenitet, kulturell tillhörighet och 
genusstrukturer. 
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Kvinnors bruk av illegal narkotika och den problematik bruket medför skiljer sig från 
männens. Denna studie bidrar till kunskapsläget genom att ytterligare belysa och lyfta fram 
etnicitet och kultur som påverkansfaktorer för kvinnor. Studien belyser en tydlig 
inkonsekvens när det gäller användandet av begreppet etnicitet och diversitet när det gäller 
definitioner av illegalt narkotikabruk. Ofta tycks etnicitet användas synonymt med kulturell 
tillhörighet. En viktig fråga blir vad vi faktiskt kan säga om kvinnors bruk av illegal narkotika 
utifrån etnisk tillhörighet, då begreppen används inkonsekvent. Om etnicitet tas för givet 
omfatta kulturella skillnader kan giltigheten diskuteras då så inte alltid är fallet. Forskning 
kräver ofta mätbara variabler vilket medför behov av kategorisering. Frågan är vem som skall 
definiera populationen. Kan forskaren göra detta då begreppet etnicitet bygger på individens 
uppfattning av tillhörighet? Finns det en risk att det inom forskningen genom kategoriseringar 
skapas konstruerade grupper? Medför detta att problem identifieras och uppmärksammas på 
ett felaktigt sätt?  
 
Både begreppen etnicitet och illegalt narkotikabruk utgör en konflikt vid jämförelse av 
vetenskapliga arbeten. Forskare konstruerar med utgångspunkt i sin disciplin och utifrån 
skilda syften, begrepp och kategorier för att genomföra mätningar och göra materialet 
hanterbart. Detta samtidigt som individerna vilka inkluderas i studien inte nödvändigtvis 
identifierar sig med den kategori som skall representera ett klassificeringssystem (i det här 
fallet kultur och användningsmönster). Som exempel kan nämnas definition av ”missbruk” 
med hjälp av diagnossystem. En diagnos omfattar ett antal variabler och är i sig en 
konstruktion.   
 
Tidigare forskningsöversikter uppvisar stora likheter med föreliggande studie. Den största 
skillnaden kan sägas vara att det idag tycks finnas flera studier inriktade på specifika etniska 
grupper samt mera praktikinriktade och praktikanknutna studier.  
 
Föreliggande studies största svaghet kan härledas till de problem som funnits gällande 
begreppsanvändning och brist på definitioner vilket kan ha medfört felaktiga tolkningar. Ett 
bredare underlag och mera diversierat material hade kunnat ge ett annat resultat. Hit hör 
inkludering av studier vilka i första hand fokuserar på kulturella skillnader och inte 
etnicitetsbegreppet. Till dess styrkor hör en noggrant genomförd sök- och urvalsprocess samt 
att studierna vilka granskats så långt som möjligt ej förts ur sin ursprungliga kontext. 
  
Majoriteten av studierna har genomförts i Nord Amerika och Storbritannien. Vilka 
möjligheter har vi då att överföra studiens resultat till svenska förhållanden? Generellt kan 
antas att ackulturation utgör en påverkansfaktor när det gäller illegalt narkotikabruk även i 
Sverige. Den etniska identiteten utgör en del av den kulturella tillhörigheten som även under 
andra förhållanden kan antas inverka på attityder till och bruk av illegal narkotika. Det är 
dock svårt att säga hur tydlig kopplingen är mellan etnicitet och kultur för de etniska grupper 
som i dag lever i Sverige.  
 
Studien pekar på vikten av att betona kultursensitivitet och kulturkompetens i mötet med 
etniska grupper inom det sociala arbetets ram. Behovet av kultursensivitet i mötet med 
klienten innebär att hänsyn bör tas till klientens kulturella kontext. Etnicitet kan peka på vilka 
kulturella värderingar individen omfattar. Socialarbetaren måste, då etnicitet bygger på 
föreställningar om skillnader mellan grupper, vara medveten om såväl sina egna som 
klientens möjliga föreställningar om den andre.  
 

 



Författarna föreslår vidare forskning på svenska förhållanden då detta område upplevs som 
eftersatt. I vilken utsträckning förekommer bruk av illegal narkotika bland kvinnor inom 
skilda etniska/kulturella grupper i Sverige? Hur ser användningsmönstren ut? Hur kommer det 
sig att prevalensen är låg, om så är fallet? Vilka typer av skydds- och riskfaktorer finns? 
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Sökord 
LIBRIS: kvinn* missbruk* (259), kvinn* missbruk* invandr* (4), kvinn* missbruk* etni* 
(3), flick* missbruk* (37), flick* missbruk* etni* (0), flick* missbruk* invandr* (3), 
etni* missbruk* (7), invandr* missbruk* (22), kvinn* drog* (139), kvinn* drog* etni* (2), 
kvinn* drog* invandr* (1), flick* drog* invandr* (2), flick* drog* etni* (0), flick* drog* 
(23), etni* drog* (5), invandr* drog* (28), beroende* ivandr* (4), beroende* etni* (3), 
beroende* kvinn* (94), beroende* flick (2), invandr* socialt arbete* (91), invandr* socialt 
arbete* missbruk* (2), etni* socialt arbete* (68). 
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missbruk* (2), invandr* missbruk* (29), kvinn* drog* (236), kvinn* drog* etni* (0), kvinn* 
drog* invandr* (1), flick* drog* invandr* (0), flick* drog* etni* (0),  
flick* drog* (27), etni* drog* (3), invandr* drog* (50), 
 
Elin@orebro: wom* drug misuse* (34), wom* drug abuse* (899), wom* drug use* (169), 
drug* wom* ethnic* (145), drug* gender* ethnic* (171), wom* drug abuse* ethmic* (35), 
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minorit* (11), wom* drug misuse* ethnic minorit* (0), wom* drug use* ethnic minorit* (15), 
drug misuse* cult* gender* (2), drug abuse* cult* gender* (4), drug use* cult* gender* (16), 
wom* drug misuse* cult* gender* (0), drug misuse* cult* (18), drug use* cult* (2371), drug 
abuse* cult* (316), illegal drug* wom* ethnic* (0), drug* wom* cultur* (236), drug* gender* 
cultur* (95) wom* substance misuse* (25), wom* substance abuse* (973), wom* substance 
use* (919), substance * wom* ethnic* (72), substance * gender* ethnic* (91), wom* 
substance abuse* ethmic* (47), wom* substance misuse* ethnic* (1), wom* substance use* 
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substance abuse* cult* gender* (30), substance use* cult* gender* (30), wom* drug misuse* 
cult* gender* (0), substance misuse* cult* (12), substance use* cult* (506), substance abuse* 
cult* (265), illegal substance * wom* ethnic* (1) 
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