
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 

 

 

Författare 
Hannah Strand & Lina Wistrand-Mattila 

”Det är nog mer det de gör mot 
sig själva” 

 
Om vårdpersonals uppfattning rörande missbrukare 

 

Kandidatuppsats - 15 poäng från  

Samhälls- och kulturanalysprogrammet 

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-G—12/16--SE 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

 

 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 

Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier 

Samhälls- och kulturanalys 

Datum 

2012-05-28 

 

Språk 

Language 

 

_X__Svenska/Swedish 

 

____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 

 

______AB-uppsats 

__X___C-uppsats 

______D-uppsats 

______Examensarbete 

______Licentiatavhandling 

______Övrig rapport 

 

ISRN 

LIU-ISV/SKA-G-12/16–SE 

 

Författare 

Hannah Strand, Lina Wistrand Mattila 

 

Handledare 

Lisa Guntram 

URL för elektronisk version 

http://www.ep.liu.se   

 

Titel  

”Det är nog mer det de gör mot sig själva” – Om vårdpersonals uppfattning rörande missbrukare 

"What they do to themselves" - Regarding caregivers perception concerning people with alcohol 

and/or substance abuse 

 

Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att synliggöra hur sjukvårdspersonal uppfattar missbrukare.  För att ta 

del av våra informanters uppfattningar har vi utfört kvalitativa intervjuer för att generera ett 

material som är grund för vidare analys. Vidare har en fenomenografisk ansats använts för att 

analysera vårt material. Teorierna genuskontraktet och stigma har använts för att analysera och 

vidare diskutera materialet, men även tidigare forskning rörande missbrukande individer. En 

viktig slutsats i studien är hur informanternas egna uppfattningar påverkar deras inställning. 
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1. Inledning 

Genom vårt deltagande inom en lokal kvinnojour har vi innefattats i arbetet rörande utsatta 

kvinnor. Vi har fått ta del av problematiken som uppstår kring dessa kvinnor, inte bara gällande 

deras utsatta roll i relationen till en partner, utan också av de situationer som uppstår i ett liv som 

präglas av institutioner och myndighetskontakter. Den goda kontakten mellan den lokala 

kvinnojouren och andra berörda institutioner har bidragit till den omfattande bild vi har fått kring 

utsatta kvinnor i dagens Sverige. I denna uppsats har vi valt att fokusera på vårdpersonalens 

uppfattning av just kvinnor. Att vi har valt att fokusera på uppfattningen kring kvinnliga 

missbrukare grundar sig i deras, jämfört med män, annorlunda livsmönster ur ett 

missbruksperspektiv. Goldberg förklarar detta utifrån att kvinnorna bland annat har en historia 

som i högre grad är präglad av övergrepp och ett missbruk som tenderar att snabbare eskalerar 

vilket är något som skiljer sig från männens situation.1 

 

Vi har genom kvinnojouren stött på ett antal instanser med god insyn i utsatta kvinnors 

livssituation. Dessa institutioner, socialtjänst och "hem" för missbrukande kvinnor, har många 

gånger tagit upp samhällets negativa syn på de kvinnor med ett moraliskt stigma som lever i 

utsatthet. Vederbörande institutioner har en god insyn inom området och deras återgivande 

rörande situationen är näst intill omöjlig att inte observera eller att bagatellisera. De aktuella 

institutionerna som exempelvis socialtjänsten har vid dessa möten med kvinnojouren belyst 

behovet av en inblick i bemötande parters synsätt utifrån sina egna erfarenheter. Som bemötande 

parter har sjukvård och polis kommit som förslag på institutioner vars syn de vill ha en inblick i.  

 

I missbrukande kvinnors möte med vården kan problematiska situationer uppstå. Carin 

Holmberg, Goldina Smirthwaite och Agneta Nilsson har genomfört en studie med ett delvis 

fokus på hur situationen kan te sig då missbrukande kvinnor uppsöker vård för annat än 

missbruket: 

 

”[…] En socialarbetare följer med en misshandlad kvinna med pågående missbruk, alltså 

påverkad, till akutmottagningen. Kvinnan nonchaleras först, avvisas sedan och först när 

socialarbetaren gått fram, legitimerat sig och talat om att hon är där som ledsagare till kvinnan, 

får kvinnan hjälp.”2 

 

Missbrukande kvinnors upplevda problematik i och med vårduppsökande har tidigare lyfts.3 

Även där konstateras svårigheterna i att uppsöka sjukvården för dessa utsatta kvinnor. Holmgren, 

Smirthwaite och Nilsson belyser problematiken i intervjuer med fokus på missbrukande kvinnor 

och vården. Kvinnorna har i intervjuerna uppgett sig vara stigmatiserade på grund av sitt 

                                                 
1 Ted Goldberg, Samhället i narkotikan (Solna, 2005), s. 73. 
2 Carin Holmberg, Goldina Smirthwaite & Agneta Nilsson, Mäns våld mot missbrukande kvinnor – ett kvinnofridsbrott bland 
andra (Stockholm, 2005), s. 139. 
3
 Solveig Olausson, Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa (Göteborg, 2008), kap. 17, s. 2. 
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missbruk av sjukvårdens personal. Detta då de sökt vård för annat än missbruket. De 

missbrukande kvinnorna uppger att de blivit kategoriserade utefter sitt missbruk, i högre 

utsträckning än efter vårdbehovet de har just då.4 Utifrån denna bakgrund, funnen i tidigare 

studier och i erfarenheter upplevda av personal inom områden som kvinnojour och socialtjänst, 

har vi formulerat vårt syfte med denna studie. 

2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att studera vårdpersonals uppfattning rörande missbrukande 

kvinnor. Vi önskar vidare att problematisera informanternas uppfattningar kring mötet mellan 

dem och de missbrukande kvinnorna utifrån stigmateori och genusteori. Uppsatsens syfte ligger i 

att undersöka våra informanters (vårdpersonalens) uppfattning kring fenomenet (den 

missbrukande kvinnan). Studiens syfte har resulterat i följande frågeställningar: 

 

 Huruvida vårdpersonalen har någon speciell uppfattning rörande missbrukande kvinnor? 

 Vad kan tänkas prägla vårdpersonalens uppfattningar rörande missbrukande kvinnor? 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ Metod  

I och med vårt syfte samt våra frågeställningar har en kvalitativ ansats varit given. I en kvalitativ 

ansats är det informanternas tolkning av verkligheten som är central.5 Vi har i vår studie utfört 

intervjuer, för att analysera vårt material har vi använt oss av analysmetoden fenomenografi och 

för att sedan föra analysen framåt har vi tagit hjälp av tidigare forskning samt teoretiska 

utgångspunkter.  

3.2 Intervjuer 

Då vi i vår studie använt oss av intervjuer som datainsamling krävdes ett urval för att hitta 

aktuella informanter för studien.  För att upprätta kontakt med fältet och de informanter som 

deltagit i vår studie har vi vänt oss till en person i vår bekantskapskrets som i sin tur frågat ett 

antal personer om intresse för deltagande. Detta innebär att vårt urval kan betraktas som ett 

bekvämlighetsurval där vi med hjälp av en gatekeeper fått tillgång till fältet. Bryman definierar 

bekvämlighetsurvalet som ett urval där informanter är individer som finns tillgängliga för 

intervjuarna.6 En gatekeeper fungerar alltså som en ingång till fältet, som en anslutning mellan 

intervjuare och informant.7 Anledning till att en gatekeeper blev vald som resurs är att ett 

                                                 
4 Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, s. 139f. 
5 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga teorier (Malmö, 2002), s. 35. 
6 Bryman, s. 114. 
7 Bryman, s. 282. 
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specifikt fält blir mer lättåtkomligt med hjälp av denne.8 Speciellt då aktuell gatekeeper i detta fall 

fanns i författarnas närhet.  

Alan Bryman belyser hur en kvalitativ intervju lämnar informanten utrymme där denne kan återge 

sin upplevelse av olika fenomen.9 Fägerborg poängterar att intervjusammanhanget är en unik 

situation eftersom samtalet leds av en individ som söker ett svar. Intervjun som situation är 

utformad för att bistå med frågor och bringa svar, vilket sker med hjälp av de två roller som 

intervjuare och informant utgör. Fägerborg diskuterar även att fokus bör ligga på informantens 

möjlighet att berätta, inte på de frågor som intervjuaren ställer. Förhållningssättet som 

intervjuaren bör anamma bör präglas av att denne är observant, mottaglig och medgörlig.10 

  

Då studien har en kvalitativ ansats har semistrukturerade intervjuer utförts, eftersom det i 

semistrukturerade intervjuer finns möjlighet för intervjuaren att förhålla sig öppet till sitt 

frågeschema som i sin tur kan bidra till att följdfrågor kan ställas.11 Detta kan i sin tur bidra till ett 

mer avslappnat samtal där informanten känner sig bekväm med att prata fritt kring studiens tema. 

Att arbeta på detta sätt kan bidra till att intervjun formas efter informanten, vilket kan ses som 

nödvändigt för att upprätthålla balansen mellan att styra en intervju och ge utrymme.12  

 

I denna studie har åtta intervjuer utförts och tiden för dessa varierade, men alla var mellan 40-60 

minuter långa. Intervjuerna genomfördes på platser valda av informanten själv, detta för att 

informanten ska känna sig så trygg som möjligt i situationen. Innan intervjutillfällena skickades ett 

informationsbrev ut till informanterna, ett brev som utförligt beskriver studiens syfte samt att 

deltagandet i studien var frivilligt och när som helst kan avbrytas. Detta brev skickades ut i förväg 

så att informanterna i lugn och ro skulle kunna ta del av studiens syfte och ge samtycke utan 

påtryckningar från oss. Intervjuerna som utfördes spelades in med hjälp av en bandspelare för att 

sedan transkriberas, detta för att lättare kunna bearbeta materialet för analys. Då bandspelare 

används vid intervjun kan forskaren fokusera inte enbart på vad som sägs utan även på hur det 

sägs, vilket är betydelsefullt i en kvalitativ studie. Fägerborg menar att användandet av en 

bandspelare är att föredra då detta genererar en bredare datainsamling, uttryck som osäkerhet, 

skratt och generade svar uppmärksammas på ett korrekt sätt.13 Vid vår datainsamling har vi lagt 

fokus på vad som sägs, men även på pauser vilket ibland hade betydelse för informanternas 

uttalanden i vårt fall. Bryman diskuterar de nackdelar som kan uppkomma genom användandet 

av en bandspelare. Han menar att användandet av en bandspelare kan skapa en oro hos 

informanten men även en ängslan kring hur och var materialet kommer att skyddas. Om detta är 

aktuellt är anteckningar istället något att föreslå då informantens berättelse är viktigt för studiens 

                                                 
8 Bryman, s. 284. 
9 Bryman, s. 300. 
10 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 59. 
11 Bryman, s. 127. 
12 Fägerborg, s. 59. 
13 Fägerborg, s. 67. 
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syfte.14 Vid våra intervjutillfällen upplevde vi ingen oro riktad mot bandspelaren. Däremot riktade 

informanterna en viss uppmärksamhet mot bandspelaren, vilken verkade handla om huruvida 

den spelade in och fungerade.  

 

Materialet som spelats in måste sedan dokumenteras för att kunna användas vid analys. 

Transkribering är något som Bryman rekommenderar, detta då informantens berättelse skrivs ner 

ordagrant. Att transkribera är tidskrävande och detta tillvägagångssätt kan vara överväldigande 

ibland. Bryman betonar vikten av att intervjun bör transkriberas på ett så sanningsenligt vis som 

möjligt för att åstadkomma en rättvis analys.15 Fägerborg menar att vid transkribering bör allt 

skrivas ner bokstavligt och även talspråk i vissa fall då detta kan gynna studiens syfte. Intervjuns 

huvudsakliga fokus kan vara av större vikt om det är studiens tyngdpunkt. Det finns många olika 

transkriberingstekniker att använda, Fägerborg understryker dock att gemensamt för dessa är att 

intervjusamtalet skildras på ett sanningsenligt vis.16 I vårt arbete med att transkribera de intervjuer 

vi genomfört har vi lagt stort fokus på att återge det informanterna säger. Vi har dock inte 

återgett materialet på så vis att det redovisar för talspråk då vi inte fann att det skulle bidra till vår 

analys. Fokus i intervjusammanhanget ligger på informanternas uppfattningar, vilket också har 

varit centralt att återge på ett sanningsenligt sätt. 

3.3 Presentation av informanter 

I detta avsnitt kommer en kort presentation av de åtta informanter som varit delaktig i denna 

studie att göras. Informationen kring dessa är begränsad då vi är måna om konfidentialiteten samt 

att vi inte anser det vara relevant att ge en mer utförlig beskrivning för att få förståelse av studien. 

Gemensamt för informanterna i denna studie är att de är kvinnor samt att de arbetar eller har 

arbetat inom akutsjukvården.  

 

 En av informanterna är 30 år gammal, har varit verksamt som sjuksköterska i sju år och 

har arbetat inom bland annat akutpsykiatrin.  

 En av informanterna är 30 år gammal, har varit verksam som sjuksköterska i sju år och 

har arbetat på avdelningar som psykosenheten (akutpsykiatrin), akutsjukvården och 

arbetar nu på en akutvårdavdelning.  

 En av informanterna är 27 år gammal, har varit verksam som sjuksköterska i tre år och 

arbetar på en akutmottagning. 

 En av informanterna är 53 år gammal, har varit verksam som undersköterska i 20 år och 

har arbetat på avdelningar som medicin, patologen, förlossningen och arbetar nu på en 

akutvårdavdelning.  

                                                 
14 Bryman, s. 310f. 
15 Bryman, s. 312. 
16 Fägerborg, s. 69. 
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 En av informanterna är 55 år gammal, har varit verksam som undersköterska i 20 år och 

arbetar på en akutmottagning. 

 En av informanterna är 42 år gammal, har varit verksam som undersköterska i 22 år och 

har bland annat arbetat på en akutmottagning.  

 En av informanterna är 34 år gammal, har varit verksam som sjuksköterska i 6 år och 

arbetar på en akutmottagning.   

 En av informanterna är 46 år gammal, har varit verksam som undersköterska i 10 år och 

har bland annat arbetat inom akutpsykiatrin.  

3.4 Fenomenografi 

Det empiriska materialet i denna studie har vi analyserat med hjälp av metoden fenomenografi. I 

detta avsnitt ligger fokus på vad fenomenografi innebär, hur vi har gått tillväga för tillämpa 

analysmetoden samt vår upplevelse av att arbeta med fenomenografi som analysmetod. 

 

Den främsta anledningen till att vi använt oss av fenomenografi som analysmetod är att vi vill 

studera våra informanters uppfattning kring fenomenet. Mikael Alexandersson menar att 

fenomenografi är en metod att använda just när syftet med en studie är att ta reda på hur ett 

fenomen uppfattas av personer med inblick inom ett område. Det som är signifikant i analysen är 

att undersöka uppfattningen kring fenomenet och hur uppfattningen visar sig.17 Metoden kan 

enligt Alexandersson ses som ”brokig” då den tidigare har använts på många olika sätt, vilket har 

bidragit till bredare definitioner. Alexandersson menar dock att denna brokighet är det som 

karakteriserar fenomenografin, det vill säga att den är ständigt föränderlig.18  

 

I fenomenografin är uppfattning det väsentliga begreppet, detta då avsikten är att undersöka 

relationen mellan människa och omvärld, där uppfattningen är själva relationen. Alexandersson 

beskriver människans förhållningssätt till omvärlden genom att förklara hur kunskap är verktyget 

som används för att kunna hantera en komplex värld.19 Alexandersson begränsar uppfattning som 

begrepp då han menar att uppfattningen är substansen mellan individen och ett fenomen i 

omvärlden.20 För att analysera materialet med hjälp av fenomenografin har Alexandersson 

sammanfattat förloppet av analysen i fyra olika faser:   

 

1. Den första fasen utgörs av att göra sig förtrogen med det transkriberade materialet. 

Förtrogenhet med materialet uppnår man genom att upprepade gånger gå igenom 

materialet för att finna citat. Citaten skall sedan ställas mot varandra för att finna likheter 

                                                 
17 Mikael Alexandersson, "Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus", i Kvalitativ metod och vetenskapsteori, red. 
Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (Lund, 1994), s. 111. 
18 Alexandersson, s. 113. 
19 Alexandersson, s. 117f. 
20 Alexandersson, s. 117. 
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eller olikheter i relation till fenomenet.21 Vi valde att parallellt gå igenom det 

transkriberade materialet upprepade gånger. Var gång letade vi efter aktuella citat, de citat 

vi sedan fann visade vi för varandra och arbetade fram en gemensam lista på citat. 

 

2. I nästa fas bör forskaren inta ett systematiskt förhållningssätt för att finna mönster 

rörande de likheter och skillnader som finns mellan intervjuerna. Alexandersson förklarar 

att mönstret är lättare att upptäcka då likheter och skillnader aktivt bearbetas i jämförelse 

med varandra. Alexandersson beskriver vidare hur att inta ett inifrån- respektive 

utifrånperspektiv är essentiellt i arbetet för att finna mönster. Metoden bör användas 

genom att först granska materialet som helhet och därefter gå in på de respektive 

intervjuerna för att uppnå en solid helhetsuppfattning.22 I detta stadie ställde vi citaten 

mot varandra för att finna likheter och skillnader mellan uttalandena. Här granskade vi 

även citaten ur en intervju-för-intervjuaspekt men även som en enhet. 

 

3. Nu kan en mättnadseffekt vara uppnådd i arbetet med analysen. Detta innebär att trots 

upprepade bearbetningar av materialet, så resulterar det inte i att något nytt tillförts 

analysen. Mättnaden lämnar då utrymme för kategorier, eller det Alexandersson kallar för 

beskrivningskategorier, som är resultatet av grupper av uttalanden eller nyckelord. Vidare 

menar Alexandersson att beskrivningskategorierna inte får omfatta mer än just ett 

område. Det vill säga samma fenomen får inte innefattas under fler 

beskrivningskategorier, beskrivningskategorierna ska gå att särskilja. Sedan ska 

beskrivningskategorierna samlas och sedan sammanföras i en enad struktur vilken av 

författaren kallas utfallsrum.23 I detta stadie började vi arbeta fram beskrivningskategorier 

genom att sortera citaten efter området de berörde. Processen präglades av att flytta citat 

mellan grupperna för att finna den rätta platsen för just det citatet. Efter att ha skapat 

grupper som överlappar varandra så lite som möjligt (vilket dock var ett svårt uppdrag) 

arbetade vi fram namn på beskrivningskategorierna. 

 

4. Det som kallas utfallsrummet är liktydigt med det huvudsakliga resultatet. I den fjärde 

fasen bör forskaren göra en analys av hur de olika intervjuerna står sig i jämförelse med 

varandra på ett mer strukturerad sätt. En uppfattning bör aldrig vara mer betydelsefull än 

en annan. Alexandersson anser att om så är fallet så bör det vara i relation till de yttre 

bedömningsgrunderna, exempelvis syftet med en studie.24 I det slutgiltiga stadiet av den 

fenomenografiska metoden fokuserades vårt arbete på att backa från 

beskrivningskategorierna och betrakta dem på håll. Detta då vi ville se eventuella 

övergripande skillnader mellan intervjuerna utifrån deras citats plats i 

                                                 
21 Alexandersson, s. 126. 
22 Alexandersson, s. 126. 
23 Alexandersson, s. 127. 
24 Alexandersson, s. 127. 
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beskrivningskategorierna. Vi fann dock inga mönster rörande intervjuernas varierande 

representationsnivå i de olika beskrivningskategorierna. 

5. Etiska hänsynstaganden 

De etiska hänsynstagandena i vår studie har omfattat informations- och samtyckesbrev men även 

hanteringen av materialet och informanternas deltagande. För att genomföra denna studie korrekt 

ur en etisk aspekt har vi arbetat med de forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet.25 Nedan följer en redogörelse för de etiska hänsynstagandena: 

 

De forskningsetiska principer som framtagits av Vetenskapsrådet har varit de främsta riktlinjerna. 

De forskningsetiska principerna utgörs av frivillighet, integritet, anonymitet och konfidentialitet, 

dessa förhållningssätt har omfattat informanterna i intervjusituationen inom den aktuella studien. 

De etiska principerna utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.26 Informationskravet präglas av att forskaren informerar informanten om 

studiens syfte. Informanten skall vara informerad om att medverkan är frivilligt och att 

möjligheten att avbryta gäller genom arbetets gång. Vidare ska informanten göras medveten om 

vilka moment som medverkan i studien omfattar. Samtyckeskravet belyser hur forskaren ska 

införskaffa informantens samtycke till intervjun och studiens innehåll, något som vi har valt att 

göra genom att räcka ut ett samtyckesbrev där informanterna har möjlighet att samtycka och då 

skriva under. Konfidentialitetskravet kräver att information rörande informanterna skall hanteras 

med största möjliga konfidentialitet. Information rörande informanten skall tas om hand på så vis 

att obehöriga ej har tillgång till dem. Detta omfattar även senare anonymisering av informanterna 

i det slutgiltiga resultatet. Nyttjandekravet innebär att den information som kommit intervjuarna 

tillhanda endast skall nyttjas till det aktuella forskningsändamålet.27  

 

I vårt arbete med studien har vi inlett med att skicka ut ett informationsbrev i ett initialt skede. 

Vårt informationsbrev har innehållit information om studiens syfte och studiens moment samt 

att deltagandet är frivilligt. Några dagar innan intervjun med informanten har vi skickat ut 

samtyckesbrevet så informanterna i lugn och ro fick läsa igenom det och skriva under. När vi 

genomfört samtliga intervjuer och genomfört transkriberingen anonymiserade vi materialet till 

fullo för att inte avslöja något om våra informanter. Vi anonymiserade materialet genom att döpa 

om "Lisa" (exempel) till informant 1. Vi har även anonymiserat orter, arbetsplatser och skolor där 

de utbildats. Efter att vi genomfört analysarbetet förstördes materialet från intervjuerna, och 

därmed avslutades hanteringen av materialet.  

 

De etiska principerna kan betraktas som brutna om nedanstående inträffar: 

                                                 
25Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2012-05-15), s. 6ff.   
26 Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2012-04-18), s. 7ff. 
27 Bryman, s. 440f. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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"Om det förekommer någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist på 

samtycke från deltagarens sida, om man inkräktar på privatlivet, om det förekommer någon 

form av bedrägeri, falska förespeglingar eller underhållande av viktig information."28  

 

Något som vi som genomför studien har diskuterat i samband med intervjuer är eventuell 

"skada" för deltagare som nämns i citatet ovan. Huruvida informanternas uttalanden kan komma 

dem till skada då de, på eget bevåg, diskuterat deltagandet med annan personal inom vården. Vi 

menar på att uttalanden från informanterna om situationen mellan personal kan skapa konflikt. 

Exempelvis redogör en informant för hur det finns en hierarki på vissa avdelningar på dennes 

arbetsplats. Då vår studie är möjlig att läsa för allmänheten, ser vi att möjligheten i att 

informanterna kan bli konfronterade som resultat av sina uttalanden. Vi anser också att risken 

finns att de avslöjas som en specifik informant i studien då de har diskuterat sitt deltagande med 

arbetskamrater. I och med att vissa informanter arbetar på samma arbetsplats och är medvetna 

om varandras deltagande i vår studie har vi valt att under beskrivningen av informanter inte 

lämna ut vilken informant som motsvarar vilken siffra i analysen. Detta då informanterna lätt 

skulle kunna identifiera sin kollega och vad denne sagt under respektive intervju. Kvale menar att 

etisk problematik kan uppstå i olika situationer. Kvale diskuterar hur etik bör vara en konsekvent 

fråga under hela arbetet med empirin.29 Vidare resonerar Kvale kring hur stämningen under 

intervjuer kan leda informanten till en innerlighet som kan bli tvivelaktig ur en etisk aspekt.30 Vi 

har hanterat det Kvale ovan diskuterar genom att utforma vårt frågeschema på ett vis som inte 

inkräktar på exempelvis våra informanters tystnadsplikt. Blev en för innerlig stämning aktuell 

valde vi att finkänsligt gå vidare till nästa fråga med ett annat fokus. 

 

Ytterligare en problematik som vi har uppmärksammat är situationen då informanten uttalar sig 

på ett sätt som är ifrågasättbart. Vi har diskuterat hur vi kan återge sådana uttalanden i ett 

analyssammanhang utan att informanten personligen känner sig kritiserad. Kvale 

uppmärksammar balansgången kring kritik i ett analyssammanhang och hur vi som intervjuare 

och studiens författare måste ta ställning till om vi ska låta informanterna ha möjlighet att granska 

vår tolkning av deras uttalanden.31 Vi har valt att inte låta informanterna granska vår studie innan 

den är tillgänglig för allmänheten via Linköpings Universitetsbibliotek. Vi har gjort det valet med 

tanke på den begränsade tid vi har på oss att lägga fram en färdig studie och vi har bedömt att det 

skulle vara alltför tidskrävande att låta informanterna kommentera analysen.  Utifrån detta har det 

varit särskilt viktigt att sträva efter en "fingertoppskänsla" rörande hur långt intervjun och dess 

frågor skall drivas.32 Kvale lägger fokus på hur intervjuaren riskerar att inte upprätthålla en 

kompetent distans till informanten och området. Skulle inte intervjuaren bibehålla sin distans till 

                                                 
28 Bryman, s. 443 
29 Kvale, s. 105. 
30 Kvale, s. 110. 
31 Kvale, s. 105. 
32 Kvale, s. 110. 
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situationen finns chansen att intervjuaren "goes native",33 vilket betyder att intervjuaren kan 

glömma bort syftet med studien då denne identifierar sig med informanten för mycket.34 Vi har 

genom diskussion mellan oss som författare bakom studien, lyckats bibehålla en distans till 

situationen. Har vi upplevt att vi drar åt att identifiera oss med informanterna har diskussion 

väckts. Diskussionen oss emellan har hjälpt oss bibehålla våra roller i intervjusammanhangen, 

vilket har varit en fördel med att vara två personer bakom studien. 

 

Vidare har det varit centralt för oss att inte leda in intervjuer på områden där sekretess blir 

aktuell. Då tystnadsplikten är förankrad i lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område, känner vi ett visst ansvar för var intervjun bär hän.35 Kvale diskuterar problematiken 

kring detta och menar att det inte finns något enkelt svar, utan att intervjuaren skall låta sig 

vägledas av etiska riktlinjer.36 I vårt intervjuschema har frågorna centrerats kring informanternas 

uppfattningar kring missbrukande kvinnor i stort. Då vi har bett dem redogöra för en specifik 

situation har vi nämnt att de kan tala utifrån sig själva. Detta för att vi inte önskar att de ska bryta 

mot sin tystnadsplikt, vilket skulle kunna försätta dem i en tvivelaktig situation ur en yrkesaspekt. 

6. Teoretiska utgångspunkter  

I denna del av studien kommer de valda perspektiv och teorier som anses vara relevanta för 

studien att presenteras. Vår avsikt är att använda oss utav dessa för att tolka och förstå det 

insamlade materialet  

6.1 Stigma 

”Grekerna, som tydligt höll mycket styvt på visuella hjälpmedel, skapade termen stigma för att 

beteckna kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons 

moraliska status.”37  

 

Erving Goffman diskuterar kring hur varje samhälle kategoriserar individer utifrån egenskaper 

som anses vara vanliga och naturliga för medlemmarna inom dessa kategorier. Om en individ 

besitter en egenskap som avviker från våra förväntningar på ett sätt som inte är önskvärt tilldelas 

denne ett stigma. Goffman menar att stigman sällan är grundade på faktisk kunskap utan ofta är 

baserade på fördomar och förutfattade meningar. Då samhället redan har förbestämt hur man 

delar in individer i olika kategorier bidrar detta till att man redan vid första anblick kan 

kategorisera en individ och vad denne har för egenskaper och social identitet. Goffman menar att 

”Vi”, vilket i denna studie är icke missbrukare, samt de som inte avviker från dessa förväntningar 

                                                 
33 Kvale, s. 112. 
34 Bryman, s. 265. 
35 Johan Munck, Sveriges rikes lag (Stockholm, 2012), LYHS 2 kap. 
36 Kvale, s. 112. 
37 Erving Goffman, Stigma: Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2011), s. 9. 
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är de som kan kallas för ”de normala”. Han lyfter betydelsen av de annorlunda för att på så sätt 

identifiera det ”normala”.38   

  

Goffmans stigmabegrepp beskrivs även av Hilte som beskriver hur det finns tre olika stigman; 

fysiska missbildningar, befläckning av karaktären och stambetingat stigma där etnicitet och 

religion är hemmahörande. Stigma uppkommer då omgivningen finner en skillnad på en individs 

väntande sociala identitet och individens verkliga sociala identitet. Något som är relevant i 

stigmateorin är att individen har en nedsatt egenskap som göra att en skillnad mellan den väntade 

sociala identiteten och den faktiska identiteten uppkommer. Om en situation uppkommer då en 

stigmatiserad möter en icke stigmatiserad kan denna situation upplevas som besvärande för båda 

parter. Individen som är stigmatiserad kan känna en ängslan och osäkerhet inför den situation 

denne befinner sig i med den individ som är icke stigmatiserad. Ett stigma kan normaliseras. Ett 

exempel på detta kan vara att normalisera en alkoholists stigma genom att uttala kommentarer 

som: ”Alkohol dricker väl alla!”. Vidare kan det finnas indirekta vinster för den i vårt fall 

stigmatiserade missbrukaren, då denne kan undvika en pinsam situation och normalisera 

situationen.39  

 

Goffman skriver om de egna och de visa, han menar att en individ med ett stigma mycket väl kan 

avskärma sig från sig själv och samhället samt att denne då kan söka tröst hos de egna eller de 

visa. De egna är då individer med samma eller liknande stigma som individen i fråga, personer 

som individen känner sig trygg med och som kan bortse från dennes befläckning.40 De visa är de 

personer som är ”normala”, deras situation har gjort att de blivit väl bekanta med den 

stigmatiserade och att de har en sympatisk inställning till denna. Detta är individer som den 

stigmatiserade individen inte behöver känna skam inför eller försöka kontrollera sitt stigma inför 

då den vise betraktar den stigmatiserade som en ”vanlig” människa. De visa kan vara individer 

som arbetar på olika institutioner eller någon som är släkt till den stigmatiserade.41  

 

Goffman beskriver begrepp som misskrediterad och misskreditabel och skiljer på den 

stigmatiserade individens situation utifrån detta.  Goffman menar att individens situation är 

misskrediterad om dennes stigma är direkt märkbart för andra, individen måste lära sig att inte 

försöka dölja och hantera sitt stigma i olika sociala situationer. Om omgivningen inte lägger 

märke till individens stigma och detta är något som individen lär sig att dölja och då kan ses som 

”normal”, så benämns dennes situation som misskreditabel.42   Att lyckas dölja sitt stigma och av 

omgivningen ses som ”normal” är något som Goffman kallar att passera. Det kan finnas många 

vinster som kommer med att dölja sitt stigma och passera som ”normal”. Detta kan dock bidra 

till att individen som i sitt försök att passera som ”normal” konstant får leva med risken att bli 

                                                 
38 Goffman, s. 12. 
39 Hilte, s. 126. 
40 Goffman, s. 28. 
41 Goffman, s. 36f. 
42 Goffman, s. 50. 
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igenkänd och avslöjad av dem som känner till dennes stigma. Passera kan en stigmatiserad även 

göra genom att skylla sitt stigma på något.43   

6.2 Genuskontrakt 

Vi har valt att fokusera vår studie på våra informanters, personal inom sjukvården, uppfattning 

rörande missbrukande kvinnor. Då vi valt att fokusera på ett fenomen som utgörs av endast 

kvinnor anser vi att genus är ett aktuellt begrepp. För att förtydliga genus som begrepp väljer vi 

att redogöra för Heléne Thomssons förklaring av begreppet. Thomsson redogör för hur genus är 

något som vi alla gör, en social konstruktion, hur det görs genom olika områden och faser av våra 

liv. Det är med andra ord inte medfött utan skapas i interaktion mellan individer. Vidare beskriver 

författaren att det är kulturella och sociala förväntningar som får oss att klä oss på ett visst sätt, 

likaså tala på ett visst sätt och intressera oss för specifika saker eller aktiviteter. Att genus görs 

dagligen går inte att frånkomma menar Thomsson, ingen kan en dag säga att idag vill jag tillhöra 

det andra könet.44 Då vi har valt att fokusera på uppfattningen kring just kvinnor har 

genuskontraktet kommit att bli en aktuell teori. Just genuskontraktet som teori kom att bli 

aktuellt för oss i samband med vår analys, då uppfattningen om det kvinnliga ansvaret ur en 

familjesituation belystes flertalet gånger. Genuskontraktet fokuserar på den sociala 

konstruktionen som manligt och kvinnligt.  

 

När Hirdman förklarar genus inleder hon med att redogöra för ordets historiska betydelse vilket 

är ”slag, sort, släkte, kön”.45  Vidare förklarar Hirdman hur kvinnoforskare lånade ordet genus 

från latinska begreppet genus som betyder just slag, sort, släkte, kön och förklarade det som 

motsvarigheten till engelskans ”gender”. Hirdman och de andra dåvarande kvinnoforskarna ville 

att genus skulle berätta historien bakom kvinnligt och manligt. Att det bakom dessa former 

existerar fostran, förtryck och underordning. Det centrala meningen i detta begrepp menar 

Hirdman, är att kunna studera kvinnors underordning och mänsklighetens inverkan på den.46   

Hirdman redovisar för gamla tänkares bild av det kvinnliga: vad kvinnan, utifrån sitt kön, är, bör 

vara, kan och inte kan göra.47 Hirdman uttrycker även sin vilja att belysa hur genus är något som 

görs, hur samhällets stereotyper placeras över mänskligheten och hindrar dem från att vara allt de 

kan vara.48  

 

Hirdman diskuterar det stereotypa genuskontraktet och benämner den som ”situationen med 

stort S”. En slags ursituation som är bakgrunden till stereotypa uppfattningar om manligt och 

kvinnligt. Hirdman beskriver hur det manliga har uppfattats som försörjaren och den starke och 

                                                 
43 Goffman, s. 80ff. 
44 Heléne Thomsson, ”Att göra kön. En omständlig historia som pågår livet ut” i Att göra kön – Om vårt våldsamma 
behov av att vara kvinnor och män, red. Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson (Stockholm, 2003), s. 17f. 
45 Yvonne Hirdman, Genus -  Om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), s. 11. 
46 Hirdman, s. 12. 
47 Hirdman, s. 23. 
48 Hirdman, s. 6. 
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det kvinnliga, som utefter mannens fordran, lever för barn och hem. Hirdman beskriver hur de 

gamla tänkarna berör ”bör:et”: hur könen ska vara. Det vill säga bör:et omfattar det manliga som 

omhändertagande (när det rör exempelvis ekonomi) och kvinnan som den barnafödande. Vidare 

återger Hirdman 1800-talets befruktningsteorier, där den första talade för att kvinnan hade ett 

förutbestämt antal barn i sig, medan den andra talade för att mannens säd var det livsbärande. 

Hirdman benämner de olika rollerna och förmågorna som ”Den naturliga ordningen”.49  

Hirdman menar att samhällets syn på kvinnan som barnafödaren, vilken roll hon kan ha många 

gånger om, har bundit henne vid hemmet. Hennes förmåga att bära barn har skapat en historisk 

uppfattning om att hemmet är den naturliga platsen för kvinnan, och att kvinnans biologiska 

förutsättningar rättfärdigar denna plats.50    

 

Hirdman citerar Pierre Chaumette och hans syn på manligt och kvinnligt i en relation till 

varandra: ”Skamlöst kvinnor som vill bli män, har man inte tagit tillräckligt väl hand om er? Vad 

mer kan ni behöva?” Hirdman menar på att omhändertagandet som männen står för i form av 

exempelvis ekonomi, historiskt sett, tagit ifrån kvinnan rätten till att söka annat än barnafödande 

och hemmaliv. Mannen har ju skött sin del av kontraktet, så bör då också hon om vi ser till 

historien.51  Hirdman menar att i det stereotypa genuskontraktet är kvinnan den lugna stabila, en 

hamn i ett stormigt hav medan mannen försörjer och skyddar vilket är hans lott.52  Just därför 

anser vi att genuskontraktet är en teori som kan hjälpa oss att förstå våra informanters 

uppfattning av fenomenet vi frågar dem om. Kvinnan har i enlighet med denna teori krav på att 

vara en större emotionell och närvarande roll i familjelivet, vilket då skiljer de missbrukande 

kvinnorna från de missbrukande männen. Definitionen av kvinnligt i historien anser vi vara 

relevant då det kan förklara synen på just kvinnliga missbrukare i jämförelse med manliga 

missbrukare. 

7. Tidigare forskning  

För att djupare få en förståelse för det fenomen som i denna studie studeras har tidigare 

forskning varit aktuellt att ta del utav. Det finns ett flertal studier som berör det valda fenomenet 

och i detta avsnitt kommer fyra olika studier att presenteras där fokus ligger på den missbrukande 

kvinnan och dennes möte med instanser så som bland annat akutsjukvården och socialtjänsten 

samt bemötandet från vårdpersonalens håll.  

 

Helene Hansagi m.fl. redogör för den problematik som finns i och med stigmatisering av kvinnor 

i missbruk. Vidare belyser författarna behovet av att bedriva forskning rörande missbruk utifrån 

                                                 
49 Hirdman, s. 77ff. 
50 Hirdman, s. 81ff. 
51 Hirdman, s. 85. 
52 Hirdman, s. 123. 
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ett genusperspektiv. 53   Annette Rosengren beskriver i sin text hur missbrukande kvinnor 

upplever socialtjänsten. Rosengren diskuterar hur vissa kvinnor känner sig väl behandlade men 

att det finns en misstro till socialtjänsten och de socialsekreterare som de mött och att kvinnorna 

upplever en misstänksamhet och en nedvärderande syn gentemot dem. Rosengren beskriver hur 

kvinnorna för att få ett boende måste gå genom socialtjänsten vilket de kan uppleva som en 

process av ”kränkningar och svek”.54   

 

Även Solveig Olausson diskuterar vårdmöten ur missbrukarens perspektiv med ett särskilt fokus 

på hur unga missbrukare söker vård, främst inom psykiatrin. Studien visar att dessa individer, 

kvinnor i studiens fall, känner sig dåligt bemötta och missuppfattade inom vården och vad detta 

har haft för påverkan på dem och deras situation. Olausson menar att denna grupp kvinnor 

därför är svår att ”fånga upp” inom den psykiatriska vården. Vidare diskuterar Olausson hur unga 

kvinnliga missbrukare allmänt upplever att bemötandet inom vården är negativ vilket Olausson 

finner problematiskt då gruppen har den svåraste hälsomässiga problematiken. Kvinnorna som 

medverkat i Olaussons studie och som analysen grundar sig på upplever att uppsökandet känns 

avlägset.55  

 

I en del av Olaussons studie intervjuade hon 60 missbrukande kvinnor då hon undersökte deras 

sociala förhållanden samt familjeförhållanden. I undersökningen uppgav 13 av kvinnorna att en 

av eller båda föräldrarna haft psykiska alternativt missbruksproblem samt att problemen funnits 

inom familjen i minst två generationer. Rörande fysisk, psykisk och sexuell misshandel hade 18 av 

kvinnorna blivit psykiskt misshandlade, 15 av kvinnorna fysiskt misshandlade och 13 sexuellt 

misshandlade. Sexuellt misshandlade definierade Olausson som "påtvingade sexuella närmanden" 

och "sexuella handlanden". Av 60 kvinnor uppgav 14 att de upplevt stora svårigheter i att komma 

överens med respektive partner. Vidare konstaterar Olausson att problem i nära relationer verkar 

påverka den psykiska statusen och livskvaliteten negativt hos kvinnliga missbrukare.56 Olausson 

konstaterar i sin diskussion att missbrukande kvinnors sociala liv, (familj och övriga relationer) 

var fyllt av komplikationer. 50 % av kvinnorna angav att de spenderat minst fem år i 

problematiska relationer med familj och partner. Olausson definierade deras ursprungliga familjer 

som dysfunktionella. Olausson knyter också an till en undersökning av Mc Farlane som redogör 

för hur 68 % som sökt till en specifik enhet blivit utsatta för fysisk misshandel samt sexuella 

övergrepp.57     

 

                                                 
53

 Helene Hansagi, Valerie DeMarinis & Christina Scheffel-Birath m.fl., "Genus och kultur i beroendeforskning: 
behandling, prevention, utbildning", i Hur kan vården bli bättre och vilken är vägen ur missbruk och beroende, red. Hjördis 
Gustavsson, Mats Fridell & Markus Heilig m.fl.(Stockholm, 2006), s. 25. 
54 Anette Rosengren, Mellan ilska och hopp (Stockholm, 2003), s. 225. 
55 Olausson, s. 2. 
56 Olausson, s. 17f. 
57 Olausson, s. 22. 



14 

 

Ted Goldberg diskuterar missbrukande kvinnors utsatthet och benämner deras situation som mer 

problematisk än missbrukande mäns. Goldberg menar att kvinnliga missbrukares liv i större 

utsträckning präglas av psykisk problematik, självmordsförsök, högre arbetslöshet, tidigare början 

på missbrukarkarriären och ett snabbare eskalerande missbruk.58 Vidare citerar Goldberg Annika 

Grufman Kalléns resonemang rörande flickors utsatthet: 

 

"Flickorna har ofta få väninnor på grund av deras ibland annorlunda erfarenheter t ex av 

sexuella övergrepp och missbruk. Detta gör att de kan betraktas som udda och att de kan ha 

svårt att värna om sina psykiska och fysiska gränser. ...[de] söker sig till äldre pojkar och män 

för att få närhet i symbiotiskt präglade förhållanden, istället för att utveckla en ömsesidig och 

mer jämbördig relation..."59 

 

Goldberg följde sedan upp Grufman Kalléns resonemang med Maj Britt Holmbergs utsagor som 

återger hur kvinnliga missbrukare i tidig ålder avvek från normen genom att skolka och uppvisa 

nervösa beteenden, medan pojkarna (framtida missbrukare) ägnade sig åt kriminella utspel. 

Pojkarnas kriminella bana resulterade i att de lagfördes och då inte kunde dölja sin problematik, 

vilket flickorna kunde då deras avvikande inte blev synligt för samhället.60 

 

Iain C. Richmond och John H. Foster redogör i sin artikel för personal i kontakt med 

missbrukare. Inledningsvis redogör Richmond och Foster för att missbrukares liv ofta associeras 

med aggressioner, självmord och hemlöshet. Som bakgrund till detta nämner författarna hur 

missbruk är en faktor då psykiskt sjuka begår våldsamma handlingar som mord i Storbritannien. 

Något som vi i analysen kopplar till den oro som våra informanter uttalar, men som även kan 

kopplas till den misstänksamhet som Richmond och Foster nämner i följande mening. Vidare 

beskriver Richmonds och Foster det destruktiva beteende som är kopplat till missbruk skapar en 

negativ uppfattning inom vården. Vårdpersonalen, socialarbetarna och terapeuters interaktion 

med missbrukare präglas av misstanke, misstro och undvikande från båda sidor. Den negativa 

attityden tenderar att resultera i att personalen förbiser missbruket och misslyckas i att initiera 

eventuell vård för missbruket.  Richmond och Foster menar att den negativa attityden från 

personal (där bland vårdpersonal) har sitt ursprung i oro och en känsla av otillräcklighet gällande 

problematik som tenderar att uppstå när vårdtagaren är en missbrukare.61  

8. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat som vi hoppas utvinna med hjälp av en 

fenomenografisk ansats. Analysen är uppdelad i fyra beskrivningskategorier, vilka representerar 

vårt utfallsrum och innefattar citat från de utförda intervjuerna. Den första beskrivningskategorin 

                                                 
58 Goldberg, s. 73. 
59 Goldberg, s. 74 
60 Goldberg, s. 74. 
61 Iain C. Richmond & John H. Foster, "Negative attitudes towards people with co-morbid mental", Journal of 
Mental Health, 12(2003:4), s. 393-403. 
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har vi valt att benämna Från vårdgivaren till vårdtagaren vilken belyser informanternas uppfattning 

kring sitt bemötande av den missbrukande kvinnan som vårdtagare. Den andra 

beskrivningskategorin har vi namngett Obehag och oro inför mötet och berör informanternas oro 

kring mötet med den missbrukande kvinnan. Nästkommande beskrivningskategori går under 

namnet Att skilja sig från och ämnar belysa informanternas uppfattning kring hur olika 

missbrukare skiljer sig från varandra och från icke-missbrukare. Den sista beskrivningskategorin 

Sökandet efter ett rus syftar till att visa på informanternas uppfattning rörande de kvinnliga 

missbrukarnas missbruk. Vi önskar att beskrivningskategorierna ska ge en fullgod bild av 

informanternas uppfattning av så väl kvinnliga missbrukare som det berörda fenomenet.  

8.1 Från vårdgivare till vårdtagare 

Från vårdgivare till vårdtagare kom att bli den största beskrivningskategorin och är därför också den 

inledande i vår analys. Denna beskrivningskategori innefattar informanternas uppfattningar kring 

den dagliga interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare. Centralt för alla citat är att de är 

kopplade till hur informanten uppfattar och även bemöter de missbrukande vårdtagarna. Detta 

illustreras i citat 1 där informant 1 beskriver hur hon uppfattar att vården har fått en mer öppen 

bild av missbrukare. Vidare visar informant 1 att fördomsfriheten har en gräns: en missbrukare 

uppfattas fortfarande som en missbrukare men informant 1 försöker utöva ett större tålamod 

med missbrukare. Informant 1 diskuterar även i ett tidigare skede av intervjun hur missbrukare 

givetvis ska få vård liksom icke-missbrukarna. Vidare berättade informant 1 hur hon uppfattade 

arbetsplatsens syn på missbrukare som sämre än synen på icke-missbrukare. Frågeställningen som 

lyftes i samband med citat 1 var informantens uppfattning av en vårdsituation där den 

missbrukande kvinnan kan vara någon slags risk. Informant 1 beskriver inledningsvis hur hon 

upplever att oavsett vilket tålamod hon som vårdpersonal lärt sig att visa, så är en missbrukare 

fortfarande inne för att denne är just en missbrukare. Hon förklarar nedan: 

 

"[…] Man har blivit lärd att vara mer tålmodig med missbruk än tidigare men det finns givetvis 

kvar där. Det här att… De är inne för en viss sak." 

Citat 1 från informant 1 visar på hur hon lärt sig att visa tålamod gentemot missbrukare men att 

uppfattningen att missbrukare är just en missbrukare i vårdsammanhanget kvarstår. Vi tolkar citat 

1 som att informant 1 ser missbrukaren som en vårdtagare som hon bemöter med större tålamod 

än vårdtagare som är icke-missbrukare. Vi tolkar den sista meningen som att det faktum att 

vårdtagaren är en missbrukare inte går att bortse från. Även informant 2 berättar hur mötet med 

en missbrukare präglas av att denne är just en missbrukare, speciellt ur en hälsoaspekt. När hon 

får en fråga om säkerhetsaspekt kring vårdtagare förklarar informant 2 att när hon möter en 

missbrukare har hon ofta en misstanke om sjukdomar. Detta resulterar i att hon förebereder sig 

inför mötet vilket hon förklarar nedan: 
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"Det kanske är förutfattade meningar men när man har med missbrukare att göra så... Det 

beror ju på om de är sprutnarkomaner eller vilken typ av missbruk man har så finns det ju 

diverse sjukdomar som kan komma med det... Så man skulle vara förberedd på det..." 

 

Sedan följde informant 2 upp med att förklara att om vårdtagaren är påtagligt påverkad så klär 

hon sig på ett sätt som skyddar henne ifrån eventuella blodsjukdomar. Även här kan vi se hur 

bemötandet från informant 2 påverkas då hon vet att det är en påverkad missbrukare hon 

kommer möta. Hon vidtar andra säkerhetsåtgärder än om hon skulle möta en icke-missbrukare. 

Vi tolkar citatet som en oro för att kunna få de eventuella sjukdomar som missbrukare kan ha. 

Att attityder förändras när informanten ska möta en missbrukare är extra tydligt i citat 3. I citat 3 

uttalar sig informant 4 om hur hon förväntar sig en annorlunda situation då hon möter en 

missbrukare. Innan citat 3 nedan fick informant 4 en fråga om huruvida hennes bemötande 

skiljer sig beroende på om vårdtagaren är missbrukare eller icke-missbrukare. Informant 4 

beskriver om hon uppfattar sig se den icke-missbrukande vårdtagaren på ett annat vis än den 

missbrukande vårdtagaren: 

"Jag vill gärna säga nej men jag tror att jag förväntar mig att situationen kommer bli 

annorlunda och med den inställningen så ändras ju även bemötandet." 

Citat 3 visar på hur informant 4 har en förutfattad mening om det kommande mötet i och med 

att vårdtagaren är missbrukare. Utifrån att vårdtagaren är just en missbrukare menar hon på att 

hennes bemötande förändras. Att informant 4 är medveten om hur hennes inställning påverkar 

bemötandet tyder på att hon vet vilka resultat hennes inställning inför mötet kan ha. Informant 4 

redogör för hur hon har en hårdare ton mot missbrukare vilket hänger ihop med bemötandet 

informant 4 visar missbrukare. Informant 4 menar att det behövs om missbrukaren som 

vårdtagare är påverkad, vilket hon nämner i samband med att hon berättar att hon har vissa 

förväntningar på situationen utifrån att vårdtagaren är missbrukare. Informant 4 nämner senare i 

intervjun hur hennes bemötande av vårdtagare förändras om de är påverkade även om hon vill ge 

dem en lika god vård som hon ger icke-missbrukare. Vidare berättar informant 4 även hur hennes 

förberedelser inför mötet påverkas utifrån om hon innan får reda på att det är en missbrukare 

hon ska möta. (Från exempelvis polisen). Vi kan i detta fall se hur stigmaprocessen blir aktuell på 

ett enkelt och tydligt vis då informant 4 beskriver hur hon har förväntningar på situationen, innan 

den inträffar, utifrån att vårdtagaren är en missbrukare. Det vill säga att vårdtagaren utifrån sitt 

missbruk tilldelas egenskaper som ”hör” till detta. 

 

De tre ovanstående citaten i denna beskrivningskategori vittnar om hur informant 1 och 4 har en 

viss bild av fenomenet som påverkar deras bemötande. Citat 1 visar på hur informant 1 inte kan 

bortse från att det är en missbrukare hon möter, något som senare upprepas i intervjun när det 

rör de säkerhetsåtgärder informant 1 vidtar vilket vi kan se i citat 2. Citat 3 visar på hur informant 

4 har förväntningar på situationen och väntar sig en annan situation med en missbrukare än med 

en icke-missbrukare. Även att hennes bemötande förändras utifrån hennes vetskap om att det är 
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en missbrukare hon ska möta. Att hennes bemötande är beroende av om det är en missbrukare 

hon ska möta syns även i när hon berättar att hon har en hårdare ton med missbrukare.  

 

Både citat 1, 2 och 3 visar på hur vetskapen om att vårdtagaren är en missbrukare resulterar i ett 

visst förhållningssätt vilket tar sig i uttryck i säkerhetsåtgärder, bemötande och tonläge. I 

samband med citat 4 nedan lyfts också problematiken med att vårda en missbrukande kvinna. I 

citat 4 fick informant 4 frågan hur hon ser på vården av en missbrukare.  Informant 4 återger hur 

hon upplever det vara svårt att ge vård till en missbrukare då de inte alltid har sitt eget bästa i 

fokus: 

 "[… ]ibland kan det vara svårare att ge vård eftersom personen inte alltid är mån om sitt eget 

bästa." 

I citat 4 ovan beskriver informant 4 att missbrukare inte är måna om sitt eget bästa, vilket enligt 

informant 4 försvårar hennes möjlighet att ge vård. Vi tolkar uttalande som en uppfattad 

svårighet som finns i mötet mellan den missbrukande patienten och vårdgivaren, svårigheter som 

uppstår när vårdgivaren på bästa möjliga sätt ska ge vård till en missbrukare som inte är lika 

mottaglig som en patient utan missbruksproblem. I och med att informant 4 upplever att 

missbruket är ett hinder ur en vårdaspekt och ett hinder för vårdtagaren att ta emot vård menar 

hon att det kan kännas meningslöst och skapa en känsla av otillräcklighet vilket hon nämner 

senare i intervjun. Känslan av meningslöshet och otillräcklighet uppger informant 4 blir extra 

påtaglig när samma missbrukare uppsöker vård för liknande anledningar flera gånger om. 

Informant 2 menade i sin intervju att de missbrukarna hon mötte i en vårdsituation kunde gjort 

sig illa men även att de medvetet kunde ha tillfogat sig själva skador. Vi ser att citat 4 kan visa på 

samma sak, att patienten inte alltid är mån om sitt eget bästa, vilket vi ser kan resultera i 

exempelvis skador eller sämre hälsa. Slutligen innefattar den första beskrivningskategorin även 

informanternas uppfattning rörande ett positivt möte med en missbrukare som vårdtagare. 

I citat 5 visar informant 8 på hur uppfattningar kan påverka vårdsituationen och bemötandet, 

men fokuserar på ett positivt möte med en missbrukare med ADHD. Missbrukaren som 

informant 8 uttalar sig om är en man, vilken inte är fokus i vår studie. Dock anser vi att fokuset i 

citat 5 ligger på missbruket, vården och individens diagnos - inte på det faktum att individen är 

man. Därför anser vi att citat 5 kan tillföra analysen och studien en väsentlig del, då situationen är 

applicerbar på båda könen och förklarar hur uppfattningen av missbrukare i stort kan påverkas av 

olika faktorer. I samband med citat 5 lyfter informant 8 hur hon kan se om missbrukaren som 

vårdtagare kommer vara besvärlig och att det då väcker en viss känsla (som hon benämner som 

”Åh, vad jobbigt…!”). Sedan följer informant 8 upp det uttalandet med citat 5, där hon berättar 

om en missbrukare som vårdtagare som hon hade ett bra möte med. I samband med citat 5 

frågade vi informant 8 om hennes uppfattning av missbrukare och huruvida det finns några 

specifika handlingssätt som hon har i samband med vård av missbrukare. Informant 8 svarade på 
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frågan genom att dela med sig av hennes positiva möte med en missbrukare:  

 

"Jag hade en man. Han var... Han tog missbruk på grund av sin ADHD och fick inte hjälp den 

så han knaprade narkotika och piller själv och det. Och han hade jag ju väldigt go´ kontakt med 

och kunde resonera och... Så han hade jag inga problem med utan han fattade jag ändå, inte 

tycke för men att jag ändå favoriserade honom för att jag tyckte att han har blivit särbehandlad 

inom vården, och då blir det automatiskt att man kämpar för honom mer." 

 

I citat 5 återger informant 8 hur hon mött en missbrukare vars missbruk hon förklarade utifrån 

dennes bokstavskombination. Vidare förklarade informant 8 sin favorisering av honom utifrån att 

hon uppfattade honom som särbehandlad av vården. Att missbrukaren blivit särbehandlad av 

vården uttryckte hon var orsaken till att hon kämpade mer för honom. Vår tolkning av citat 5 är 

att i och med att han hade en bakomliggande orsak, enligt honom, validerade det hans situation. 

Kombinationen av hans diagnos och vårdens otillräckliga bemötande resulterade i att informant 8 

"kämpar" mer för honom. Informant 8 nämner senare i intervjun hur hennes vilja att hjälpa till 

viss del påverkas av mötet med vårdtagaren. Informant 8 menar att viljan att hjälpa är större då 

hon blir bemött på ett positivt sätt än om vårdtagaren är otrevlig och kräver hjälp till exempelvis 

toaletten. 

Efter att vi tidigare i texten redogjort för ett antal citat och för uttalanden kring dessa, fördjupar 

vi oss i materialet i denna del. Utgår vi från stigmateorin kan vi se hur missbruk kan vara en 

befläckning av karaktären. När individens verkliga sociala identitet, dit missbruk i detta fall hör, 

inte stämmer överens med den väntade sociala identiteten kan individen bli stigmatiserad.62 

Missbruket som stigma ser vi vara högst närvarande i beskrivningskategori 1. I citat 1 ser vi hur 

informant 1 inte kan bortse från att hennes vårdtagare är en missbrukare, hon lägger tyngd på att 

hon blivit lärd att vara tålmodig med denna grupp men att de fortfarande är missbrukare för 

henne. Stigmateorin som befläckning av karaktären ser vi även i citat 2 och 3. I citat två ser vi 

tecken på stigmatisering då det faktum att informanten ska möta en missbrukare resulterar i att 

hon mentalt förbereder sig på ett annat vis än om hon möter en icke-missbrukare samt att hon 

klär sig i skyddande kläder som en konsekvens av att hon ser missbrukare som potentiella 

smittbärare. Citat 3 berättar om hur informant 4´s förutfattade bild av en missbrukare resulterar i 

att hon förväntar sig en annorlunda situation och förbereder sig genom att anamma en viss 

inställning i och med att det är just en missbrukare hon ska möta. Att informant 4´s vårdtagare är 

en missbrukare resulterar i en stigmatisering av denne, vilket vi kan se i hur informant 4 anammar 

en annan inställning än hon vanligtvis har just för att hon ska möta just en missbrukare.  

Stigmateorin är också aktuell i citat 5 där informant 8 återger hur hon mött en missbrukare vars 

missbruk inte stigmatiserade denne i informantens ögon. Här kopplar vi situationen till 

stigmateorin där en normalisering kan ske för att underlätta samspelet mellan den stigmatiserade 
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och icke-stigmatiserade.63 I och med att missbrukaren återger sin ADHD som bakgrunden till sitt 

missbruk så normaliserar han situationen mellan honom och informant 8 vilket resulterar i att 

den obekväma känslan försvinner. Normaliseringen kan även härledas till vad Goffman kallar 

”passera”. Individen som informant 8 talar om skyller sitt missbruk på sin diagnos vilket 

resulterar i att han passerar som ”normal”.64 Informant 8 ser då honom bortom hans missbruk 

vilket resulterar i att informant 8 får rollen som den vise.65 Goffman menar att de visa är en icke-

stigmatiserad person som blivit väl bekant med den stigmatiserade och är sympatiskt inställd till 

denne. De visa menar Goffman kan vara individer som arbetar på olika institutioner eller någon 

som är släkt med den stigmatiserade.  Att informant 8 är sympatiskt inställd till missbrukaren 

ifråga är resultatet av att missbrukaren har blivit dåligt behandlad av vården tidigare, vilket vi kan 

se i citat 5. Hos informant 8 kan då missbrukaren i citatet söka förståelse för sitt stigma vilket 

informant 8 ger honom. Vi ser att normaliseringen och rolltagandet som den vise resulterar i den 

mer positiva uppfattningen av missbrukaren. Normaliseringen och rolltagandet leder också till att 

informant 8 får en annan uppfattning om missbrukaren ifråga, vilket leder till ett positivt 

bemötande. Situationen som beskrivs i citat 5 skulle alltså kunna sluta i samma bemötande som 

de andra citaten visar på, men eftersom missbrukaren som nämns i citat 5 har en bakgrund som 

normaliserar hans missbruk så tillintetgörs stigmatiseringen.  

Richmond och Foster belyser hur synen missbrukaridentiteten som destruktiv skapar en  

uppfattning inom vården och hur uppfattningen kan påverka vården av missbrukare.66 I citat 4 

berättade informant 4 om hur hon uppfattar att de kvinnliga missbrukarna inte var måna om sitt 

eget bästa i och med sitt missbruk. Utifrån Richmond och Foster kan informanten 4´s syn på 

missbrukare som självdestruktiva förstås vara en del i ledet mot att inneha en viss attityd 

gentemot missbrukare i vårdsituationen. Informant 4 kan dock ses ha en medvetenhet om hur 

hennes förväntningar på mötet med missbrukare påverkar mötet, vilket kan möjliggöra en 

reducering av informantens stigmatisering av missbrukaren. Citat 4 kan vi även koppla till 

Richmond och Fosters redogörande för vårdpersonal som misstroende, rörande missbrukarens 

eget välbefinnande, vilket bland annat kan ha sitt ursprung i en eventuell känsla av 

otillräcklighet.67 Misstron ser vi i hur informant 4 inte tror att missbrukaren är mån om sitt eget 

bästa, vilket då kan kopplas till att informanten känner en känsla av otillräcklighet inför 

situationen. Känslan ser vi kan uppstå då informanterna bistår med vård för att främja 

missbrukarens hälsa, vilken informanten inte uppfattar att missbrukare är måna om.  

8.2 Obehag och oro inför mötet 

Obehag och oro inför mötet är den andra beskrivningskategorin. Här är citat rörande den uppfattning 

informanterna har inför och i mötet med den missbrukande patienten centrala. Under 

                                                 
63 Hilte, s. 126. 
64 Goffman, s. 80ff. 
65 Goffman, 36f. 
66 Richmond & Foster, s. 393-403. 
67 Richmond & Foster, s. 393-403. 
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intervjuerna framkom det att ett flertal informanter upplever en ängslan i vårdsammanhanget 

vilket resulterade i denna beskrivningskategori. Att vi döpte denna beskrivningskategori till Obehag 

och oro ansåg vi vara passande då det är just dessa känslor som informanterna beskriver sig känna 

inför och i mötet med den missbrukande patienten. I denna beskrivningskategoris första citat 

berättar informant 8 om hur hon känner en osäkerhet inför vad som komma skall vid mötet med 

den missbrukande kvinnan. Informant 8 berättar att hon inför ett möte med en missbrukande 

patient många gånger tänker kring huruvida denne är påverkad eller inte. Informant 8 berättar 

också att hon vid mötet med en missbrukande kvinna kan vara mer rak i sitt språk och mer 

rättfram i sitt bemötande som ett resultat av hennes uppfattning om missbrukaren. Hon berättar 

att hon uppfattar detta som påfrestande då hon inte alltid vet hur hon ska hantera sådana 

situationer och att hon inte alltid känner sig bäst lämpad att ta emot patienter som är påverkade 

eller har missbruksproblem.  Informant 8 beskriver hur hon uppfattar sig själv som inte är 

tillräckligt utbildad för att på ett korrekt sätt ta emot en patient som är missbrukare eller har 

missbruksproblem: 

 

”Jag vet inte riktigt vad personen är kapabel till och det skapar ju en osäkerhet.” 

 

Citat 1 återger den oro som informant 8 känner inför mötet med den missbrukande patienten. 

Hon beskriver en känsla av ovisshet inför mötet vilket påverkar situationen, hon uppfattar mötet 

som oroväckande då hon inte vet vad personen hon möter kan göra och vad denna är kapabel till 

att göra. Att informant 8 uppfattar sig själv som mindre kompetent inom områden där missbruk 

är centralt och inte alltid har förmåga att göra det som krävs menar hon bidrar till den osäkerhet 

hon har inför vad patienten är kapabel till och hur hon ska bemöta detta.  Hennes uppfattning är 

att detta skapar ett obehag inför mötet och att detta påverkar hennes arbetssätt. Liksom 

informant 7 så berättar informant 1om en oro för smitta. Hon beskriver också hur hon uppfattar 

att mötet med en missbrukande vårdtagare många gånger är mer krävande och att hennes, likt 

informant 8, arbetssätt förändras och att hon är mer klar och tydlig i sitt bemötande. 

Anledningen till detta är att hon inte vill förvirra vårdtagaren och på bästa sätt ge vård.  

Informant 5 förklarar att en känsla av obehag infinner sig mer ofta än sällan vid ett möte med en 

missbrukande patient. Informant 5 berättar att hon uppfattar mötet som riskfyllt, något som 

bidrar till att hon kan känna oro inför vårdmötet. Informant 5 uttryckte sig på följande vis:    

”Om personen är påverkad kan den göra saker som den kanske inte skulle ha gjort i nyktert 

tillstånd, som att skada en annan person.” 

I citat 2 beskriver informant 5 likt informant 8 hur hon känner att det finns en oförutsägbarhet 

kring vad som kan ske vid ett möte med en påverkad missbrukare. Det finns en ovisshet kring 

huruvida personen kan skada någon på grund av sitt tillstånd, något som personen i nyktert 

tillstånd kanske inte skulle göra. Informant 5 berättar senare under intervjun att hon inte alltid 

känner sig säker vid ett möte med en missbrukande kvinna men att detta självklart kan variera då 

alla patientmöten är olika.  
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Även informant 7 berättar om hur hon många gånger i sitt arbete uppfattade mötet med 

missbrukande patienter som stökig. Hon berättar tillexempel att om polis fanns på plats minskade 

oron kring hur mötet skulle fortlöpa och att hon då kunde koncentrera sig på att vårda patienten 

och tänka mer kring hygien som hon ansåg vara viktigt. Informant 7 uttryckte sig på följande vis 

när hon berättade sin uppfattning kring säkerhet i arbetet;  

”Man kan ju få olika sjukdomar av att vara missbrukare. Så ja rent krasst så hygienaspekten var 

väldigt… tänkte ju jag mer på än om jag träffade någon som var deprimerad.” 

 

Informant 7 beskriver här hur hon vid mötet med en missbrukande patient till skillnad från mötet 

med icke-missbrukare har i åtanke att denne eventuellt kan ha sjukdomar på grund av sitt 

missbruk. Hennes uppfattning är att hon då måste vara mer försiktig och tänka på att använda 

handskar och att tvätta sig noga efter undersökning. Informant 7 berättar att hon likt informant 5 

och informant 8 känner ett obehag kring vad som kan ske inför och under vårdmötet med en 

missbrukande patient. I detta fall handlar detta obehag mer om att bli smittad med någon 

sjukdom av patienten, men hon uttrycker på andra ställen av intervjun också en oro kring hur 

man på bästa sätt ska bemöta en patient med missbruksproblem. Informant 7 berättar under 

intervjun hur hon egentligen inte vill göra någon skillnad på de patienter som söker vård men att 

hon inte kan förneka att det skapas en större oro kring sjukdomar och liknande om en individ 

med ett pågående missbruk uppsöker vård. Även informant 1 uttrycker en oro inför eventuella 

sjukdomar hos missbrukaren. Oron i detta fall ligger mer i huruvida patienten bär på någon 

sjukdom som kan smitta:    

”Alltid misstanke om hepatit c, det går inte ifrån, så har man missbruksproblem så är det alltid 

hepatit c i tanken, och då är det skyddshandskar och man är extra varsam vid nålar…” 

Citat 4 återger hur informant 1 uppfattar att det alltid finns en misstanke kring Hepatit c och att 

vårdpersonalen vid dessa möten måste vara extra försiktiga med nålar och liknande redskap. 

Informant 1 beskriver likt informant 7 att handskar är ett viktigt hjälpmedel i säkerhetstänkandet 

kring mötet med en missbrukande patient. Informant 1 beskriver hur hon uppfattar situationen 

som präglad av misstro ur en hygienaspekt vilket resulterar i säkerhetsåtgärderna. Informant 1 

diskuterar även senare i intervjun kring säkerhetsaspekter, men då gällande missbrukarens 

eventuella utåtagerande. Informant 1 uppger att hon förbereder sig i förväg och tänker på att vara 

försiktig, speciellt om det är en missbrukare hon sedan tidigare har en viss kännedom om. Även 

informant 3 lyfter osäkerheten i samband med möte med en missbrukare. Hon berättar om hur 

tidigare erfarenheter resulterat i att hon känner en osäkerhet inför mötet då hon inte vet hur hon 

ska agera om situationen blir fysisk. Informant 3 lyfter senare i intervjun hur det är en del av sitt 

arbete hon inte trivs med, då hon inte upplever sig ha tillräcklig kunskap kring missbrukare. 
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I beskrivningskategorin Obehag och oro inför mötet kretsar resonemanget kring informanternas 

ängslan i/inför mötet med kvinnliga missbrukare. För att förstå informanternas uppfattningar har 

vi använt oss av tidigare forskning i form av Richmond och Fosters text samt stigmateorin. Både 

teori och forskning har hjälpt oss att förstå informanternas uppfattningar och vad som ligger 

bakom dessa. Oro kan ses vara en central förklaring till informanternas uppfattningar. I både citat 

1 och i citat 2 beskriver informanterna hur de uppfattar mötet med den missbrukande patienten 

som obehagligt, detta då de uppfattade mötet som oförutsägbart. Informanterna uppfattade 

situationen som så att ifall en missbrukande patient söker vård skapas genast en osäkerhet kring 

vad som kan hända, patienten kan vara aggressiv och göra saker som denne i nyktert tillstånd inte 

skulle göra. Här kan vi se att stigmateorin kan kopplas samman med de två första citaten, detta då 

en bild av en missbrukande patient redan innan mötet har skapats. Goffman menar att samhället 

kategoriserar individer utifrån olika egenskaper. Goffman menar att i och med att dessa kategorier 

redan är skapade och dessa har tilldelats egenskaper kan vi med endast en anblick kategorisera en 

individ och då tilldela denne specifika egenskaper som tillhör den kategorin.68  I denna 

beskrivningskategori och citat 1 och 2 har en bild skapats som ger dessa patienter egenskaper av 

att vara aggressiva och oförutsägbara. Egenskaper som bidrar till att informanterna känner en oro 

inför och under mötet med den missbrukande patienten.  

 

Richmond och Foster menar att misstro kan ha sin grund i den oro och känsla av otillräcklighet 

som kan skapas när vårdgivaren inte vet hur denne ska bemöta varken patienten eller 

situationen.69 Detta anser vi vara något som tydligt framkommer i citat 1 och citat 2. I citat 1 ser 

vi att uppfattningen kring mötet med den missbrukande patienten kan ha skapats just för att 

informanten uttrycker en känsla av otillräcklighet: informanten vet inte hur hon på bästa sätt ska 

bemöta den missbrukande patienten vilket då bidrar till en känsla av otillräcklighet samt en oro 

för hur situationen kommer att te sig. I citat 2 förklarar informant 5 hur hon uppfattar påverkade 

missbrukare som opålitliga, hur de skulle kunna skada någon på grund av att de är påverkade.  

 

De senare citaten är mer centrerade kring oron rörande smittan, hur informanterna uppfattar 

missbrukarna som smittbärare och hur de förhåller sig till risken. I både citat 3 och 4 uttrycker 

informanterna en oro inför exempelvis Hepatit C men även hur de skyddar sig vilket de gör med 

exempelvis skyddshandskar. Även här ser vi tecken på att missbrukarna kan vara stigmatiserade; 

hur missbrukarna antas bära på sjukdomar vilket resulterar i deras förhållningssätt. Att 

informanterna som uttalar sig i citat 3 och 4 känner en oro i/inför mötet med en missbrukare kan 

även ses i Goffmans stigmateori, där Goffman redogör för den osäkerhet som kan uppstå när en 

icke-stigmatiserad möter en stigmatiserad.70  

                                                 
68 Goffman, s. 12. 
69 Richmond & Foster, s. 393-403. 
70 Hilte, s. 126. 
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8.3 Att skilja sig ifrån 

Att skilja sig ifrån är den tredje av de fyra beskrivningskategorierna som hyser citat rörande 

skillnader mellan missbrukare och missbrukare samt missbrukare och icke-missbrukare. Den 

tredje beskrivningskategorins namn ansåg vi vara lämpligt då det omfattar de grupper som lyfts 

och ibland ställs mot varandra för att påvisa skillnader. Under de intervjuer vi genomfört kom 

missbrukarnas avvikande att ta en självklar plats i informanternas uttalanden. Avvikandet kunde 

röra olikheter missbrukare emellan men även olikheter mellan missbrukare och icke-missbrukare.. 

Informanterna som vi citerar nedan är inte ensamma om sin uppfattning kring den kvinnliga 

missbrukarens fysiska form, utan citaten visar på uppfattningar som var frekvent förekommande 

under alla intervjuer som är del av denna beskrivningskategori. I denna beskrivningskategoris 

första citat berättar informant 1 i anknytning till citatet hur hon upplever att den missbrukande 

patienten på grund av sin hygien kan kännas igen, hon beskriver det som att missbrukare har 

sämre hygien och att de oftast luktar illa. Informant 1 förklarar i anslutning till citatet hur den 

missbrukande patienten går att känna igen då den ofta är avmagrad och hungrig.  Informant 1 

diskuterade kring de kvinnliga missbrukarnas tillstånd utifrån en fråga om hur informanten 1 

upplevde den missbrukande kvinnas fysiska skick: 

"… är nedsatta socialt… Både socialt, hygien, motoriskt, neurologiskt, alltså allt är… Eh, 

nedsatt, absolut." 

Citat 1 återger hur informant 1 uppfattar utseende, hygien, hälsa och det sociala tillståndet hos 

kvinnliga missbrukare, det vill säga att de uppfattas som nedsatta inom en rad olika aspekter. Vi 

tolkar dessa uttalanden som en generell nedsättning i samtliga beståndsdelar av liv och kropp; allt 

från hygien till hur de för sig socialt. I och med att informant 1 uttalar sig om de missbrukande 

kvinnor hon mött i stort, tyder vi som ett tecken på att de olika områdena hon nämner, hänger 

ihop. I och med det avslutande ordvalet ”absolut”, uppfattar vi informant 1´s återgivande av 

missbrukarens situation som given. Även informant 4 återgav hur hon uppfattade de kvinnliga 

missbrukarna som slitna som ett resultat av en hård livsstil när hon ombeds redogöra för hur en 

kvinnlig missbrukare ser ut. Även informant 2 är av uppfattningen att missbrukande kvinnor är 

ovårdade, men hennes citat talar även om skillnader mellan substans- och alkoholmissbrukande 

kvinnor. Hon upplever att om arbete finns närvarande i missbrukaren liv så har denne ofta ett 

mer vårdat yttre och hon beskriver att detta oftast gäller alkoholmissbrukare då de är lite mer 

vårdade än drogmissburkare. Informant 2 talar mer ingående om skillnaderna mellan alkohol- 

och substansmissbrukare när hon svarar följande på frågan ”Fanns det någon skillnad mellan 

alkoholmissbrukaren och substansmissbrukarna?” 

"Ibland upplevde man kanske att dom substansmissbrukande kvinnorna kanske var lite 

mera… Vad ska jag säga… Ovårdade... Eller vad ska man säga! Att alkoholen hade en finare 

sida på något sätt... Att man kunde smyga lite." 
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I citat 2 beskriver informant 2 hur hon uppfattar missbrukare och vilka skillnader hon kan se 

mellan de olika missbruken. Informant 2 återger hur hon ser substansmissbrukarna som mer 

ovårdade till det yttre än vad alkoholmissbrukarna är. Vidare berättar hon hur hon uppfattar 

alkoholmissbruket som möjligt att smyga med vilket ger det ett finare yttre. Enligt informant 2 är 

situationen som missbrukaren befinner sig i ofta är en faktor bakom dennes yttre. Vi upplever att 

citat 2´s kärna ligger i jämförelsen mellan missbruken men också i de olika missbrukens tilldelade 

status. Uppfattningen att det är möjligt att "smyga" med ett alkoholmissbruk, vilket vi tolkar som 

möjligheten att gå under en mer normativ identitet än som missbrukaridentiteten vilket då gör 

den "finare". Informant 2 redogör även för hur hon ser den alkoholmissbrukande kvinnan som 

mer vårdad flertalet gånger i intervjun men då med andra ord som ”fräsch” och just ”vårdad”. 

Precis som i citat 2 återger citat 3 nedan hur informant 4 ser på missbrukande kvinnors utseende, 

men här kopplar informant 4 missbrukarens utseende till dennes livssituation. Informant 4 

beskriver i intervjun att hon upplever det vara svårt att generalisera hur det typiska utseendet för 

en missbrukande kvinna ser ut, men att hon upplever som tidigare skrivet att den livsstil som 

missbrukaren valt ofta sätter sina spår i utseendet. På frågan ”hur informanten upplever den 

missbrukande kvinnas fysiska skick?” svarade informant 4: 

"Men i många fall ser missbrukaren väldigt sliten ut, speciellt om personen är lite äldre... 

Man kan nästan se att personen levt ett tufft liv. " 

 

I citat 3 berättar informant 4 om hur hon upplever missbrukarens utseende. Likt informant 2 

definierar hon missbrukarens utseende som medfaret, men hon upplever däremot att det är en 

konsekvens av en tuff livsstil. Missbrukarens utseende kopplas även till ålder, spår som icke-

missbrukare sedan kan koppla till missbruk och att denna har levt ett hårt liv.  

 

Citat 4 nedan är vad informant 6 svarade rörande huruvida kvinnorna uppsöker vård på grund av 

negativ påverkan utifrån, då gällande våld som resulterar i märkbara skador;  

 

”Det är nog mer det de gör mot sig själva.” 

 

Citat 4 återger hur informant 6 uppfattar den åverkan kvinnan uppvisar, som ett resultat av den 

egna destruktiviteten. Hur de skador de uppsöker informant 6 för, är ett resultat av egna beslut 

eller olyckshändelser. Informant 6 upplever att det snarare är mer vanligt att missbrukaren söker 

vård för skador som de själv har orsakat än skador som andra har orsakat. Det är skador som 

missbruket åstadkommit, skador som sätter sina spår i det yttre utseendet samt i den psykiska och 

fysiska hälsan. Informant 6 diskuterar i intervjun kring hur hon upplever att de missbrukare hon 

mött i vården varit nedgångna, hon upplever att missbruket satt spår i individen som sedan 

orsakar ett yttre som påvisar hur missbrukaren valt att leva sitt liv.   
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Medan citaten ovan är centrerade kring hur missbrukarna skiljer sig från icke-missbrukare berör 

citat 5 skillnaden mellan kvinnor och män samt deras förhållande till missbruk. Informant 7 

berättar innan citat 5 hur hon uppfattar de kvinnliga missbrukarna som mer ordnade än de 

manliga missbrukarna när det rör utseendet, vilket vi även tror kan kopplas till en vilja att dölja 

sitt missbruk.  I samband med citat 5 återger informant 7 sin syn på det kvinnliga missbruket 

ställt mot det manliga: 

 

"Det är i och för sig vanligare bland kvinnor att dölja ett alkoholmissbruk än vad det är hos 

män." 

Citatet visar på hur informant 7 uppfattar det vanligare att kvinnliga alkoholmissbrukare döljer 

missbruk än att män gör det. Vår tolkning centreras till genusaspekten av citatet; hur informant 7 

uppfattning fokuserar på att kvinnor vill dölja sitt missbruk i en högre utsträckning än män. 

Informant 1 nämner hur hon uppfattar de missbrukande kvinnorna som lugnare och mer 

dämpade. Vidare uppfattar informant 1 kvinnliga missbrukare som mindre aggressiva och 

högljudda än män vilket resulterar i att hon har ett mer avslappnat förhållningssätt till 

missbrukande kvinnor vilket kan kopplas till citat 5, när det rör viljan att dölja ett missbruk. Från 

att en informant diskuterar viljan att dölja ett missbruk i citat 5, diskuterar informant 2 skillnader 

mellan alkohol- och substansmissbrukare ur ett familjeperspektiv: 

"De som var alkoholmissbrukare hade väl kanske lite mer… Som familj kanske… Något 

arbete. Är lite mer vårdade än en drogmissbrukande kvinna var." 

 

Citat 6 visar på informant 2´s uppfattning kring skillnader mellan olika missbrukare, i detta citat 

med fokus på hur missbrukaren har en större möjlighet att upprätthålla ett familje- och arbetsliv. 

Vi tolkar uttalandet som en fråga om vilket slags missbruk kvinnan hänger sig åt. Medan en 

alkoholmissbrukande kvinna har möjlighet att upprätthålla en slags familjebild uppfattar 

informant 2 att substansmissbrukare inte kunde det i samma utsträckning. Vi tolkar dock citat 6 

som att informant 2 generellt upplever att missbrukare har en problematisk relation/familjebild, 

även om informant 2 uppfattar alkoholmissbrukarnas familjebild/relation som mindre 

problematisk än substansmissbrukarnas. I citat 6 tolkar vi även ”vårdad” ur en familj- och 

arbetslivsaspekt. I samband med citat 6 uttryckte även informant 2 hur hon uppfattade att 

alkoholmissbrukande kvinnor som mer anknutna till sin familj, att de var i en högre grad 

närvarande.  

 

I både citat 1 och 6 lyfter informanterna hur de uppfattade att de substansmissbrukande 

kvinnorna var mer ovårdade och mindre kapabel till ett liv liknande en icke-missbrukares liv. 

Dock gör informanterna i citat 1 och 6 skillnad på alkohol- och substansmissbruk vilket vi önskar 

att förklara utifrån stigmateorin med hjälp av svensk lag. Då narkotika är förbjudet i lag, till 
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skillnad från alkohol, så skapar det ytterligare en stigmatiseringspunkt för substansmissbrukarna.71  

Goffman menar att vilken grad av avvikelse en individ uppvisar påverkar stigmatiseringen.72Att 

informanten ser alkoholmissbrukaren (den mindre stigmatiserade) som i en högre grad kapabel 

till att leva ett normativt liv (ett liv mer likt en icke-missbrukares liv) än substansmissbrukaren 

(den i högre grad stigmatiserade) är förklarbart utifrån stigmateorin. Utifrån stigmateorin så är 

substansmissbrukaren mer stigmatiserad än alkoholmissbrukaren eftersom substansmissbrukaren 

är mer avvikande i och med sitt missbruk av narkotika vilket inte är lagligt. 73 Då alkohol inte är 

förbjudet i lag, så kan inte alkoholmissbrukaren stigmatiseras på det planet vilket 

substansmissbrukaren kan. Informanterna gör skillnad på alkohol- och substansmissbruk och 

framställer alkoholmissbruket som finare vilket bidrar oss med en uppfattning om att det finns ett 

"bättre" missbruk. 

 

I både citat 2 och 5 återger informanterna hur de uppfattade att kvinnorna försökte dölja sitt 

missbruk. Goldberg återger hur kvinnliga missbrukare i tidig ålder ägnade sig åt normbrytande 

beteenden som exempelvis att skolka från skolan och uppvisa nervösa tendenser. Deras 

avvikande i ung ålder smög under radarn då de höll sig inom lagens ramar, till skillnad från den 

manliga motsvarigheten vars utspel hade en mer kriminell utformning. 74 Om detta är ett mönster 

som går att urskilja så skulle en av förklaringarna till informanterna uttalanden i citat 2 och 5 

kunna vara att informanterna uppfattar kvinnor bättre på att dölja sitt missbruk.  

 

Informanten som uttalade sig i citat 2 menade likt informanten i citat 5 att kvinnor är i högre grad 

benägna att dölja eller smyga med sitt missbruk kan också kopplas till Hirdmans genuskontrakt. 

Det aktuella i genuskontraktet är hur vissa egenskaper och plikter tillskrivs de båda könen; hur 

kvinnan föder barn och är underordnas medan mannen ansvara för familjen och är den 

aggressiva och intelligenta. Vidare menar Hirdman att kvinnan, enligt genuskontraktet är den 

lugna, trygga hamnen där mannen kan lägga till i ett stormigt hav. 75 Utifrån genuskontraktet så är 

det möjligt att se informantens uppfattning av att kvinnor är mer benägna att dölja sitt missbruk 

därför att det utifrån genuskontraktet skulle vara mer stigmatiserande och mindre accepterande 

för en kvinna att visa det.  

 

I citat 1 och 3 talar informanterna om hur de uppfattar den missbrukande kvinnan som generellt 

nedsatta. En nedsatt livskvalitet, hygien och motorik med mera. I uppfattningarna benämns fler 

punkter där de kvinnliga missbrukarna är nedsatta. Olausson menar att flera olika områden inom 

den kvinnliga missbrukarens liv hänger samman. Olausson menar på att problematik i de nära 

relationerna har en negativ inverkan på det psykiska tillståndet och livskvaliteten.76 Om vi ser till 

                                                 
71 Johan Munck, Sveriges rikes lag (Stockholm, 2012), NSL 1§. 
72 Goffman, s. 12. 
73 Johan Munck, Sveriges rikes lag, (Stockholm, 2012), NSL 1§. 
74 Goldberg, s. 74. 
75 Hirdman, s. 80ff. 
76 Olausson, s. 17f. 
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Olausson kan informanternas uppfattning vara ett resultat av ett mönster som finns bland 

kvinnliga missbrukare i stort; att en socialt disfunktionell familjebild har kommit att inverka på 

andra plan än det direkt aktuella. Alltså kan Olaussons studie bekräfta den bild som 

informanterna har om missbrukarnas nedsättningar. 

 

Stigmateorin bistår oss med en tidigare nämnd infallsvinkel där missbruk är en befläckning av 

karaktären.77 Vi ser att dessa uppfattade nedsättningar inom de områdena informanterna nämner 

kan vara stigmatiserande. Kanske har informanterna skapat sig en uppfattning om missbrukarna 

utifrån just deras missbruk, vilket sedan har lett till att informanterna infogat missbrukarna i en 

sådan kategori där även fattig hygien, tufft liv och dålig motorik "hör till". Vi ser både 

stigmateorin och Olaussons forskning som en möjlig bakgrund till informantens uttalanden. Vi 

ser dock informanternas visshet om missbrukarens generella nedsättningar som tecken på att 

kategoriseringar, dock är det möjligt att kategoriseringarna är utformade utefter det Olaussons 

forskning visar på. Det vill säga att missbrukare enligt Olausson i högre utsträckning tenderar att 

ha en sämre livskvalitet på plan som hygien och familj, vilket kan ha haft en inverkan på 

informanternas stigmatisering av missbrukarna. 

8.4 Sökandet efter ett rus 

Denna beskrivningskategori utgörs av två huvudsakliga citat som visar på informanternas 

uppfattning kring de missbrukande kvinnornas sökande efter något som ger dem ett rus. 

Beskrivningskategorin i sig framkom i och med att informanterna uttryckte olika uppfattningar 

kring missbrukarnas relation till rusningsmedel och vilket samband det kan ha med våra 

informanter på deras arbetsplats. I citat 1 berättar informant 2 om sin syn på den kvinnliga 

missbrukarens behov av missbruket i sig:    

 

”Den upplevelsen jag har är att en missbrukare missbrukar nog vad som helst.” 

 

Citat 1 beskriver informant 2´s uppfattning kring en missbrukares missbruksvanor och anledning 

till varför denne uppsöker vård, en återkommande uppfattning i intervjun med informant 1 och 

2. Informant 2 upplever att det inte alltid är vården som är det primära när en missbrukare söker 

vård utan att det många gånger kan vara de preparaten som finns tillgänglig som hägrar. 

Informant 2 upplever att det inte finns någon speciell drog som missbrukaren är ute efter utan 

det är själva ruset som står i fokus. Informant 2 diskuterar även senare hur missbrukarna desperat 

kan leta efter ett rus. Citat 2 nedan påvisar hur en annan informant, även hon, uppfattar det som 

att det i många fall inte är av medicinsk orsak patienter med missbruksproblem uppsöker vård 

utan att det är missbruket som leder dem till sjukvården. Informant 1 säger i samband med citatet 

att missbrukare nästan alltid är återkommande. Hon menar att de möjligtvis undermedvetet vill 

ha hjälp men att de främst vill åt de starka preparaten vården har. Informant 1 förklarar: 

                                                 
77 Goffman, s. 12f. 
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"[...] och sedan så är det det här med att de... Eh... Att de oftast kräver lugnande eller 

bensopreparat eller smärtstillande som morfin... Starka preparat är de ute efter." 

 

Citat 2 beskriver hur informant 1 uppfattar att en frekvent förekommande anledning till varför en 

missbrukare söker vård inte beror på medicinska åkommor. Informant 1´s uppfattning är att 

missbrukarna oftast kommer då de söker ett preparat att missbruka. Hon menar att dessa 

missbrukare är återkommande och att detta kan skapa hinder i vården då samma person kommer 

in och man vet vad denna är ute efter.  I detta fall ser vi även att informantens egna erfarenheter 

samt kollegors erfarenheter bidrar till en generell bild kring varför en missbrukare söker vård. 

Informant 1 nämner en liknande uppfattning tidigare i intervjun då hon beskriver hur hon och 

hennes arbetskamrater delar med sig av erfarenheter. I det stycket återger informant 1 hur de 

arbetskamraterna emellan, återgav uppfattningar om en missbrukande vårdtagare som exempelvis 

”Ja, hon vill bara ha och ha”. Informant 1 nämner även att de uppfattningar som 

arbetskamraterna delar med sig av lätt färgar deras personliga uppfattningar innan de möter 

missbrukaren. Vid ett senare tillfälle i intervjun nämner informant 1 återigen hur missbrukare ofta 

kräver bensopreparat eller morfin, vilket hon uppfattar är en indikation på att vårdtagaren är en 

missbrukare.  

 

Sökandet efter ett rus präglas av informanternas uppfattning av de missbrukande kvinnornas relation 

till missbruket. Citaten kretsar kring informanternas uppfattning kring deras sökande efter ett rus, 

något som kan kopplas till stigmateorin. Liksom i analysen av de andra kategorierna blir 

stigmateori central vid analys av den fjärde kategorin, och då särskilt vad gäller uppfattningen att 

missbrukare ständigt är på jakt efter rus. Att informanterna uppfattar den missbrukande kvinnan 

som ständigt på jakt efter ett rus och att hon alltid söker preparat som kan tillgodose det behovet, 

tror vi kan vara ett resultat av stigmatiseringen, då informanten bildat en uppfattning av 

missbrukaren som ofta på jakt efter något att missbruka just för att individen är missbrukare. I 

citaten som nämns i denna kategori är missbrukaren misskrediterad, vilket enligt Goffman 

betyder att stigmat är synligt inför andra.78 I och med att informanternas uppfattning är att 

missbrukare ständigt söker efter ett rus, så blir de vårdtagande missbrukarna alltså 

misskrediterade då informanten utifrån vårdtagarens roll som missbrukaren uppfattar 

missbrukaren som ständigt sökande efter något att missbruka. 

 

Richmond och Foster diskuterar hur vårdpersonalens uppfattningar kring missbrukare präglas av 

misstro vilket de härleder till oro och en känsla av otillräcklighet.79 Misstron syns tydligt i citaten i 

denna kategori, hur de uppfattar missbrukarna som ständigt ute efter något att missbruka. Att 

misstron har sin bakgrund i en känsla av otillräcklighet kan vi se i citat från samma informanters 

intervjuer. Ett exempel på detta är när informant 1 senare i intervjun lyfter hur hon känner att 

den vård hon ger har en omöjlighet i sig på grund av missbrukarens dåliga ekonomi alternativt 

                                                 
78 Goffman, s. 50. 
79 Richmond & Foster, s. 393-403. 
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deras låga ekonomiska prioritering av att köpa medicin som då ska avhjälpa den åkomma de sökt 

för, vilket informanten inte kan påverka, därav känslan av otillräcklighet.  

9. Slutsatser 

I slutdiskussionen önskar vi att diskutera vår studie på både en metod- och resultatnivå. 

Metoddiskussionen belyser hur val av metod inverkar på studien och vad vi i efterhand sett är 

problematiskt och vad som varit särskilt givande med den valda metoden i vår studie. I 

resultatdiskussionen sammanfattar vi analysens resultat för att sedan kunna jämföra resultaten 

från de olika kategorierna för att finna likheter, skillnader och mönster. Vi kommer också 

fördjupa oss i om våra fynd och relatera dem till tidigare forskning, och vad studien betyder i 

relation till tidigare forskning. 

 

Av våra teorival har stigmateorin varit den mest användbara utifrån vårt material. Detta i och 

med att informanterna uttalat sig mycket om deras uppfattning kring missbrukare utifrån att de är 

avvikande. Genuskontraktet tog mindre plats i studien än väntat i och med att informanterna 

valde att inte fokusera på genusaspekten utifrån våra frågor. Vårt intervjuschema var fokuserat på 

missbrukande kvinnor, dock valde informanterna att istället tala om missbrukare i sina svar. 

Huruvida missbrukarna de nämnde i sina svar är kvinnor är svårt att avgöra i och med att de 

uttalar sig om just missbrukare, inte kvinnliga missbrukare. Därför har vi endast använt genusteori 

då informanterna uttryckligen nämnt kvinnliga missbrukare, detta för att uppnå en sanningsenlig 

studie. Därför är inte genusaspekten så genomgående som vi i det initiala skedet önskade att den 

skulle vara. 

9.1 Metoddiskussion 

Vi är två studenter som genomför denna studie, vilket aktualiserar uppdelningen av arbetet. 

Genom hela arbetet har vi ständigt skrivit tillsammans. Litteratur och teorier har vi läst var och 

en för sig för att sedan diskutera och föra in i arbetet i dokumentet. Vi har genomfört åtta 

intervjuer, där vi genomfört fyra var, där alla varit av liknande omfattning. Då vi har genomfört 

intervjuerna parallellt har det effektiviserat vårt arbete. Transkriberingen har varit uppdelad på 

liknande sätt, det vill säga; vi har transkriberat fyra intervjuer var. Vi har upplevt det vara extra 

givande att vara två som genomför denna studie, i arbetet med den fenomenografiska 

analysmetoden. Vi har haft möjlighet att båda läsa igenom våra transkriberade intervjuer, vilket 

har resulterat i att vi har hittat fler potentiella citat i ett tidigare skede än om vi hade genomfört en 

varsin studie. Vi betraktar vårt arbete med studien som likvärdigt, det jämna deltagandet har varit 

genomgående i hela studien. 

 

En kvalitativ ansats har varit given för oss, med tanke på studiens syfte. Vidare valde vi att 

använda oss av intervjuer för att samla ihop vårt material. Att använda oss av intervjuer upplever 

vi ha varit ett bra val, då vi ville undersöka sjukvårdspersonals uppfattningar rörande ett 
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fenomen. Speciellt då vi har haft svårt att finna tidigare studier rörande denna grupps 

uppfattningar rörande missbrukande kvinnor som utgör vårt fenomen. Att intervjua 

informanterna för vår studie har varit ett sätt för oss att säkra insamlingen av material då vi sedan 

tidigare hade en möjlig gatekeeper bland oss. Vi visste att sannolikheten att finna informanter till 

vår studie var stor i och med att vi hade en tillgänglig gatekeeper, vilket då kändes som något som 

talade för att använda oss av intervjuer. Vi har dock inte undgått problematik i samband med 

intervjuarbetet då ett antal av våra informanter har diskuterat sitt deltagande sinsemellan vilket 

gjorde det nödvändigt att noggrant anonymisera materialet för att kunna bevara våra 

informanters anonymitet. Exempelvis har vi valt att inte skriva ut vilken av våra informanter 

(vilka vi redogör för i vår metoddel) som utgör vilken informant i analysarbetet.  

 

Vår valda analysmetod i denna studie är fenomenografi. Vi valde fenomenografi då vårt syfte och 

våra frågeställningar kretsar kring informanternas uppfattningar kring ett fenomen som i detta fall 

är kvinnliga missbrukare. Fenomenografi är enligt Alexandersson en bra metod att använda då 

studiens syfte berör uppfattningar.80 Dock har vi funnit fenomenografi en aning problematisk 

inom vissa områden. Det som vi har upplevt vara extra problematiskt och som vi har ägnat 

många timmar på är att undvika att beskrivningskategorierna överlappar varandra. Alexandersson 

förklarar att det är av stor vikt att beskrivningskategorierna inte omfattar helt eller ens delvis 

samma område. Överlappning av kategorier är inte önskvärt inom fenomenografin enligt 

Alexandersson.81 Vi upplevde detta extra problematiskt då informanterna sällan håller sig till ett 

visst ämne i sina uttalanden. Deras uttalanden har nästintill alltid omfattat flera ämnen som kan 

tolkas utifrån citatets olika beståndsdelar. Detta har gjort det problematiskt att skapa 

beskrivningskategorier som representerar helt olika fokus eftersom informanternas citat tenderar 

att överlappa varandra, även om citatets fokus ligger på något som inte inkräktar på en annan 

beskrivningskategori. För att hantera denna problematik så har vi bearbetat 

beskrivningskategorierna, det vill säga flyttat citat fram och tillbaka mellan 

beskrivningskategorierna för att kunna se i vilken utformning beskrivningskategorierna 

överlappar varandra som minst. Vår vilja har varit att försöka undvika överlappningen i största 

möjliga mån, men har upplevt det vara omöjligt att undvika överlappningen helt. 

9.2 Resultatdiskussion 

Vår analys har kretsat kring informanternas inställning inför möten med missbrukare, misstro, 

stigmatisering av missbrukare samt bakgrunden till informanternas uppfattningar av 

missbrukande kvinnor ur ett genusperspektiv. Ett av våra huvudsakliga fynd i analysen är 

informanternas inställning inför/under mötet med en missbrukare, hur informanterna bildar sig 

uppfattningar utifrån att informanterna i förväg vet att den vårdtagaren de ska möta är en 

missbrukare. Att informanterna skapar sig en uppfattning av vad en missbrukare är utifrån sina 

tidigare erfarenheter, samhället bild och kollegors erfarenheter är något som är återkommande i 
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flera kategorier. Allt från att de i beskrivningskategorin Obehag och oro inför mötet är ängsliga inför 

mötet med vårdtagaren på grund av att de ser missbrukarna som potentiella smittbärare till 

beskrivningskategorin Från vårdgivare till vårdtagare där en informant förklarar att hon förväntar sig 

att situationen ska bli annorlunda vilket förändrar hennes inställning. Inställning inför mötet 

återses även i beskrivningskategorin Sökandet efter ett rus där en av informanterna upprepade 

gånger nämner uppfattningar om missbrukare som ständigt sökande efter ett rus, något som 

informanten uppger talas om bland personalen och hur det påverkar dem innan vårdmöten – 

även fast de kanske inte har upplevt det själva.  

 

Informanternas uppfattningar kring missbrukarna som eventuella smittbärare och aggressiva kan 

kopplas till stigmateorin. Detta då vi ser hur deras medvetenhet kring att de ska möta en 

missbruka resulterar i att de oroar sig för aggressivitet och att missbrukaren är en eventuell 

smittbärare. Stigmateorin har även varit aktuell i analysen rörande missbrukarnas hygien, utseende 

och livsstil. Stigmateorin kan kopplas till Olaussons forskning om att kvinnliga missbrukare 

tenderar att ha beståndsdelar i livet som hänger ihop, exempelvis det nedsatta psykiska tillståndet 

och livskvaliteten med mera.82 Informanternas uppfattningar kan alltså vara bildade utifrån de 

kvinnliga missbrukarnas överrepresentering inom exempelvis det nedsatta psykiska tillståndet när 

det rör en bakgrund som inverkar på det psykiska och livskvaliteten. Utifrån detta 

överrepresenterande ser vi att informanterna kan ha skapat egna kategorier som de sedan 

stigmatiserar missbrukarna utifrån.  

 

Misstron på den missbrukande vårdtagaren var också frekvent förekommande i analysen. 

Misstron kan ses hänga samman med ovanstående stycke där fokus ligger på inställning. Misstron 

kan ses hänga samman med den inställning som beskrevs ovan, men tar sig i andra uttryck. Dock 

går inställning, som vi diskuterade i förra stycket, och misstron att härleda till delvis samma 

bakomliggande orsak, det vill säga en känsla av otillräcklighet. Dels rör misstron vad den 

missbrukande vårdtagaren var kapabel till, vilket vi kan se i Att skilja sig ifrån, men även i Sökandet 

efter rus där informanterna uppfattar missbrukarens intentioner som en jakt på något att missbruka 

snarare än en uppriktig uppsökning av vård. Richmond och Foster härleder misstron till en känsla 

av oro och otillräcklighet. 83 Detta då beskrivningskategorierna präglas av situationer där 

informanterna uppfattar missbrukarnas intentioner svåra att avgöra. Att inte veta vad 

missbrukarnas intentioner är anser vi kan vara anledningen till att informant 7 gärna ser att 

polisen närvarar då hon möter en missbrukare. Vår slutsats är att oron resulterar i informanternas 

misstro. Men misstron tror vi även kan komma från situationer informanterna tidigare upplevt 

där missbrukaren nedprioriterar det som informanterna värnar om: hälsan. Återigen kan misstron 

knytas an till den diskussionen som Richmond och Foster för kring en känsla av otillräcklighet 

och oro.84 
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I samtliga beskrivningskategorier har citaten varit svar på frågor ställda utifrån missbrukande 

kvinnor. Dock är det främst i kategorin Att skilja sig ifrån som det kvinnliga varit i fokus i 

informanternas uppfattningar. I övriga beskrivningskategorier har fokuset snarare legat på 

informanternas uppfattningar kring missbruket utan några uttalade tankar om kvinnligt/manligt. 

Då informanterna diskuterade hur det var vanligare bland kvinnor att smyga och dölja sitt 

missbruk kopplade vi till hur genuskontraktet tilldelar könen olika egenskaper som exempelvis 

lugn.85 Vår tanke har varit att informanterna tilldelar de missbrukande kvinnorna viljan att dölja 

och smyga med missbruket utifrån samhälleliga normer om vad som anses är kvinnligt. Vi tror att 

det finns en ovilja att se mamman, som i genuskontraktet är tätt anknuten till familjen, som en 

missbrukare vars fokus inte längre ligger på familjen utan på dennes egna destruktiva viljor och 

behov. Vi ser kvinnan som starkt anknuten till sin familjeroll utifrån genuskontraktet. En 

missbrukande kvinna som väljer missbruket före familjen passar inte in i samhällets stereotypa 

bild av den ömma modern, en bild som genuskontraktet visar på.86 Därur ser vi våra informanters 

vilja att se den missbrukande kvinnan som lite mer normativ, det vill säga mer lik den 

samhälleliga normen av kvinnligt, genom att tilldela den missbrukande kvinnan som mer 

angelägen att dölja sitt missbruk. Goldbergs forskning om hur missbrukande kvinnor i tidig ålder 

tenderar att hålla en låg profil jämför med den manliga motsvarigheten vilket vi kopplar till 

genuskontraktet.87  Detta för att vi även här ser tecken på kvinnligt och manligt vilket genom 

genuskontraktet kan kopplas till våra informanters uttalanden.  

 

Sammanfattar vi våra huvudsakliga fynd kan vi se hur informanternas uppfattningar påverkas av 

deras inställningar. Uppfattningarna präglas av oro och misstro, vilket vi ser kan ha att göra med 

hur missbruk är ett stigma i vårt samhälle men även hur det kan ha att göra med en känsla av 

otillräcklighet. Ur en genusaspekt ser vi hur informanternas uppfattningar kan ha präglats av att 

bibehålla en bild av kvinnan som den ständige familjemedlemmen. Något som inte 

överensstämmer med en missbrukaridentitet. Våra slutsatser är att en känsla av otillräcklighet och 

en vilja att bibehålla könsordningen kan vara bakgrunden till våra informanters uppfattningar. 

Informanternas uppfattningar och viljan att bibehålla könsordningen kan tolkas som 

förhållningssätt för att kunna förbereda sig inför obekväma situationer men även för att kunna 

undvika dem. Deras uppfattningar och därmed förhållningssätt som vi utläser utifrån vår analys 

uppfattar vi som en slags försvarsmekanism inför obekväma situationer som de väntar sig ska 

uppstå i en vårdsituation med en missbrukare.  

 

Våra slutsatser stämmer delvis överens med den forskning vi tagit del av. Kopplingen mellan 

attityder som misstro och oro har Richmond och Foster redovisat för.88 Misstron på missbrukare 
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som vår analys visar på har även vi kunnat koppla till en känsla av otillräcklighet. Vi har alltså sett 

de uppfattningarna Richmond och Foster diskuterat och även kunnat koppla dem till samma 

bakomliggande orsaker som dem. En koppling som har tagit plats i vår analys, och fört vårt 

arbete framåt, precis som stigmateorin, dock har inte forskning vi tagit del av redovisat för hur 

oro och viljan att bibehålla könsordningen präglar sjukvårdens uppfattningar kring missbrukande 

kvinnor. Möjligheten är stor att det finns tidigare forskning som visar på att oro eller en vilja att 

bibehålla könsordningen och att det kan påverka uppfattningar rörande missbrukare. Någon 

sådan forskning har vi dock inte funnit när vi i studiens initiala fas sökte tidigare forskning. Vi 

tror att vår studie tillför ytterligare en dimension till forskningen kring ämnet, inte för att vi har 

berört orörda områden utan för att vi har utgått från material från intervjuer med individer som 

inte innan har fått komma till tals. 

 

Ett annat forskningsområde som vi tycker vore intressant att studera ytterligare är en i högre grad 

genusinriktad forskning kring sjukvårdens uppfattning kring missbrukande kvinnor. 

Genusperspektivet blev inte så framträdande i vår studie då våra informanter inte fokuserade på 

det. Vi upplever att forskaren mer explicit behöver fokusera på genusperspektivet i en 

intervjusituation för att bibehålla sitt fokus med studien, vilket visar på att det i framtida studier 

är viktigt att vara väldigt tydliga med frågor rörande genusaspekten då intervjuns fokus annars 

kan tappa en del av sitt fokus. Detta skulle möjligtvis kunna resultera i ett material där 

genusaspekten är tillräckligt omfattande i informanternas uttalanden för att forskaren ska kunna 

utföra en hel studie kring endast genusaspekten. 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

10. Litteraturlista 

10.1 Tryckta källor 

Alexandersson, Mikael, "Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus", i Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori, red. Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (Lund, 1994). 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga teorier (Malmö, 2002). 

Fägerborg, Eva, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 55-71. 

Goffman, Erving, Stigma: Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2011). 

Goldberg, Ted, Samhället i narkotikan (Solna, 2005). 

Hansagi, Helene, Valerie DeMarinis & Christina Scheffel-Birath m.fl., "Genus och kultur i 

beroendeforskning: behandling, prevention, utbildning", i Hur kan vården bli bättre och vilken är 

vägen ur missbruk och beroende, red. Hjördis Gustavsson, Mats Fridell & Markus Heilig 

m.fl.(Stockholm, 2006), s. 25-29. 

Hirdman, Yvonne, Genus – Om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001). 

Munck, Johan, Sveriges rikes lag (Stockholm, 2012). 

Olausson, Solveig, Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa (Göteborg, 2008). 

Richmond, Iain C. & John H. Foster, "Negative attitudes towards people with co-morbid mental 

disorder", Journal of Mental Health, 12(2003:4), s. 393-403. 

Rosengren, Anette, Mellan ilska och hopp (Stockholm, 2003). 

Thomsson, Heléne, ”Att göra kön. En omständlig historia som pågår livet ut” i Att göra kön – Om 

vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män, red. Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson, 

(Stockholm, 2003), s. 17-33. 

10.2 Otrycka källor 

Holmberg, Carin, Goldina Smirthwaite & Agneta Nilsson, Mäns våld mot missbrukande kvinnor – ett 

kvinnofridsbrott bland andra (2005). http://www.fhi.se/PageFiles/4911/MOB2005-8-mans-vald-

mot-missbrukande-kvinnor.pdf. (2012-01-11). 

Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2012-04-18). 

 

http://www.fhi.se/PageFiles/4911/MOB2005-8-mans-vald-mot-missbrukande-kvinnor.pdf.%202012-01-11
http://www.fhi.se/PageFiles/4911/MOB2005-8-mans-vald-mot-missbrukande-kvinnor.pdf.%202012-01-11
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

