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Titel  

Living with a past addiction in a drug-free everyday life: A qualitative study of former female drug abusers' 
experiences and perceptions of the past, the present and the future 

Sammanfattning 

Studien syftar till att synliggöra och förstå hur kvinnliga före detta missbrukare berörs av ett förflutet liv i missbruk. 
Hur förhåller sig kvinnliga före detta missbrukare i den drogfria tillvaron till det förflutna missbruket och synen på 
framtiden? För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar genomfördes fem kvalitativa intervjuer vilka 
analyserades med grundad teori som analysmetod. Studiens teoretiska utgångspunkter är identitet, genus och moderskap 
som tillsammans med tidigare forskning bidragit till att problematisera och fördjupa analysen. En av studiens 
slutsatser är att synen på sig själv både påverkas av den sociala omgivningen och samhälleliga föreställningar om 
rollen som mamma. Vad som även synliggörs är att trots att missbrukslivet är förbi och kvinnorna idag lever ett 
drogfritt liv gör sig det förflutna påmint på skilda sett. Exempelvis i interaktion med andra, i vissa sociala miljöer, 
men också i tanken på det gamla och i tanken på framtiden.    

Nyckelord 

Missbruk, alkohol- och narkotikamissbruk, identitet, genus, moderskap, kvinna, kvalitativ metod, grundad teori.  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Lisa Guntram som väglett mig i arbetsprocessen. 

Genom att du alltid har funnits till hand och den hjälp som du bistått med har det varit möjligt 

för mig att skriva den kandidatuppsats som jag alltid önskat. Ett stort tack till studiens 

informanter, de fem kvinnor, som jag fått möjlighet att träffa och som delat med sig av sina 

otroliga livshistorier. Utan ert deltagande hade inte studien varit möjlig. Jag vill även rikta ett tack 

till den personal på behandlingshemmet som jag haft kontakt med. Ni gjorde det möjligt att 

komma i kontakt med studiens informanter. Ni gav mig även viktiga information om 

behandlingshemmet som hjälpte mig i mitt beskrivande av behandlingshemmet. Slutligen vill jag 

rikta uppmärksamhet till nära och kära som gjort det möjligt för mig att få disponera tiden efter 

mina önskemål och som stöttat mig genom arbetets gång. Tack! 
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Inledning  

Att studera alkohol- och narkotikamissbrukets utveckling är inte enkelt. Exakta siffror av antalet 

alkohol- och narkotikamissbrukare i Sverige har inte kunnat verifieras. Detta delvis på grund av 

svårigheten att kartlägga antalet missbrukare. Avgörande i studerandet av missbrukets utveckling 

är även definitionen av missbruk och vilken nivå av själva missbruket som undersökts. Dock 

beskriver Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningar (CAN) att 

narkotikamissbruket under andra hälften av 1900-talet börjades ses som ett allvarligt 

samhällsproblem i Sverige.1 Detta betraktelsesätt är även idag ett faktum där uppfattningen av 

narkotikamissbrukare kännetecknas av att de inte tillhör gemenskapen och kräver av samhället 

vissa åtgärder som behandling och bidrag. Helt klart tycks de utgöra ett normöverskridande 

genom avvikelsen från samhällets ordning.2 Ett alkohol- och narkotikamissbruk kan vanligtvis 

inte förklaras genom en bakomliggande faktor då flera faktorer vanligtvis ligger till grund för 

missbruket. Orsakerna kan inte generaliseras då det skiljer sig från individ till individ. Dock har 

varje individs egenskaper i förhållande till miljöfaktorer stor betydelse. Att leva i ett missbruk går 

ofta hand i hand med kriminalitet och våldsutsatthet. Även hemlöshet, bristande relationer till 

nära och kära, utstötthet, fysiska och psykiska besvär kan synliggöra vad ett alkohol- och 

narkotika missbruk kan innebära. 3  

 

Sett till just alkohol- och narkotikamissbrukande kvinnors situation var det inte förrän på 1980-

talet som deras förhållanden uppmärksammades.4 Innan dess fokuserade forskning om alkohol- 

och narkotikamissbruk mer på ett mansperspektiv, vilket bidragit till att kvinnorna i vissa fall 

hamnat i skymundan.5 Kvinnor löper dock i jämförelse med män större risk för upplevd 

stigmatisering och psykiska problem på grund av sitt missbruk. Vidare har kvinnor större risk att 

hamna i depressioner och är mer självmordsbenägna än män.6 Genom att missbrukande kvinnor 

upplever förhållandevis starkare stigmatisering än missbrukande män resulterar det i att kvinnor 

ofta undviker att söka hjälp, vilket gör att vägen till behandling blir mer problematisk.7 Att be om 

hjälp och att komma ur ett missbruk är inte något enkelt utan grundas oftast i en fråga om liv och 

död.8 Den missbrukarvård som finns i Sverige kan delas upp i två delar: frivilligvård och 

tvångsvård. Idag är det inte den missbrukande som avgör vårdformen utan socialtjänsten. Det 

                                                 
1 Drogutvecklingen i Sverige 2008 (Stockholm, 2008), s. 103. 

2 Arne Kristiansen, Fri från narkotika: Om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare (Stockholm, 2000), s. 9 f.  

3 Drogutvecklingen i Sverige 2008, s. 135 f.  

4 Mats Hilte & Leili Laanemets, Berättelser om missbruk och vård: Om missbrukande kvinnor i fyra olika behandlingsprogram 

(Lund, 2000), s. 1.  

5 Kristiansen, s. 12 ff. 

6 Karin Trulsson, Konturer av ett kvinnligt fält: Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling (Lund, 2003), s. 37. 

7 Sharon Wilsnack, ”Internationell forskning om gender och alkohol”, i Kvinnors bruk och missbruk av alkohol: En 

konferensrapport, red. Margareta Creutzer (Stockholm, 2001), s. 38 ff. 

8 Leili Laanemets, Skapandet av femininitet: om kvinnor i missbrukarbehandling (Lund, 2002), s. 120.  
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finns både könsblandade och enkönade behandlingsinstitutioner och nivån av hur öppen eller 

stängd behandlingsinstitutionen är kan variera.9 I behandling beskriver kvinnor själva tilltron till 

behandling och eftervård vanligtvis vara avgörande för den fortsatta tillvaron.10 För många 

kvinnor innebär den första tiden efter behandling en otrygghet. Den nya tillvaron är ofta i stor 

kontrast till det gamla och många upplever att de blir misskrediterade på grund av sitt tidigare 

missbruk. Att möta nya miljöer och socialisera sig med nya människor kan för många upplevas 

skrämmande.11 Utifrån denna bakgrund är det relevant att undersöka hur före detta kvinnliga 

missbrukare, som levt ett liv under helt andra villkor än det liv efter behandling, upplever sin 

drogfria vardag. Vilken problemtik tvingas kvinnorna bemöta på grund av den resa de genomgått 

och vad händer sen? Bara för att missbruket har upphört och missbruksvardagen tillhör det 

förflutna är alla problem inte lösta.   

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med studien är att studera hur före detta kvinnliga alkohol- och/eller 

narkotikamissbrukare upplever sin vardag efter behandling. Hur kan en drogfri vardag förstås 

utifrån det som tidigare upplevts i ett missbruksliv och hur skapar kvinnor efter behandling 

mening kring sitt liv i missbruk och sin framtid? Vidare önskar jag studera hur synen på ett före 

detta missbruk och synen på framtiden har betydelse för den drogfria tillvaron efter behandling. 

Mina frågeställningar är:  

 På vilka sätt kan kvinnors tidigare liv av alkohol- och/eller narkotikamissbruk ses ha 

betydelse för en drogfri vardag efter behandling?   

 Vilken problematik kan ses föreligga i hur före detta missbrukande kvinnor förhåller 

sig till det tidigare upplevda missbruket och hur de förhåller sig till framtiden i relation 

till den drogfria vardagen?   

 Hur kan förändringen förstås i hur före detta kvinnliga missbrukare beskriver sig 

själva under missbruket till hur de ser på sig själva i det drogfria livet? 

Metod och material  

Jag har arbetat med kvalitativ forskningsmetod, vilken Alan Bryman beskriver syftar till att få 

förståelse av den sociala verkligheten genom att studera människor som lever i den. Att se till 

sociala aktörers upplevelser av sin sociala verklighet i kombination med att komma bakom det yttre 

skenet, det vill säga att se bortom eventuella fördomar och förutfattade meningar, möjliggör för 

förståelsen av skilda sociala kontexter. Den kvalitativa forskningsmetodens främsta fokus ligger 

således vid att utifrån sociala aktörers egna upplevelser och erfarenheter se med objektiva ögon 

på skilda kontexter i den sociala verkligheten.12  

                                                 
9 Laanemets, s. 71 ff. 

10 Trulsson, s. 142 f.  

11 Kristiansen, s. 140 ff. 

12 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2011), s. 361 f.  
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Intervju  

Bryman betonar den kvalitativa forskningsintervjuns egenskaper som flexibel och följsam, där 

intervjuarens egna synsätt och ståndpunkter kring ett visst ämne står i fokus.13 Då min studie 

syftar till att få förståelse för kvinnors egna tankar och upplevelse var valet att använda kvalitativ 

forskningsintervju som datainsamlingsmetod självklar för att besvara mina tidigare nämnda 

frågeställningar. Till skillnad från den kvantitativa intervjuformen innebär inte den kvalitativa 

intervjuformen att intervjun utgår från ett strukturerat formulär. Eva Fägerborg betonar den 

kvalitativa intervjuns särdrag genom att beskriva den vara en metod som kan nå de inre världarna.14 

Valet av att använda mig av kvalitativa intervjuer grundas också i det Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann poängterar vara fördelen med den kvalitativa intervjuformen: ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna.”15 Jag tolkar Kvales citat kunna liknas med det Fägerborg beskriver då de båda 

understryker intervjuns syfte att synliggöra den intervjuares livsvärld utifrån den intervjuades egna 

ord. Genom ett direkt möte med informanten innebär den kvalitativa intervjun således att 

forskaren kan fokusera på meningen och behöver inte tyda någon annans tolkningar, utan får 

möjlighet att höra informantens egna reflektioner och upplevelser öga mot öga.  

 

Den intervjuform jag använt mig av kan benämnas som halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilken 

Kvale definierar på följande sätt:  

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun söker få beskrivning av intervjupersonens livsvärld i 
syfte att tolkade beskrivna fenomenens mening; den omfattar en rad teman och förslag till 
frågor. Men på samma gång finns det möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form 
och ordningsföljd om det behövs för att följa upp de specifika svar som har getts och de 
historier som har berättats av intervjupersonerna.16 

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun kan således kännetecknas av att den utgår från en 

intervjuguide som innefattar skilda teman som ligger i enighet med studiens syfte och 

frågeställningar, vilka behandlas under intervjuns gång. Det är således inte statiska frågor utan de 

är teman som ingår i intervjuguiden, vilka gör det möjligt att anpassa frågor efter kontexten.  

Urval  

För att komma i kontakt med relevanta informanter för studiens tematik och syfte valde jag att 

kontakta ett behandlingshem för kvinnor med alkohol- och narkotikamissbruk. 

Behandlingshemmet riktar sig till kvinnor över 18 år med ett alkohol- eller drogberoende och 

som har varit eller befinner sig i våldsutsatthet. Det är frivilligt att placeras på 

behandlingshemmet. Dock kan det även ske genom LVM (Lagen om vård av missbrukare), LVU 

                                                 
13 Bryman, s. 412 f.  

14 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbetet, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 61. 

15 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2009), s. 17. 

16 Kvale, s. 139 f. 
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(Lagen om vård av unga) eller genom kontraktsvård. Behandlingens olika stadier kan delvis ses 

bestå av grundbehandling och eftervård. Behandlingen grundas i 12-stegsprogrammet, dock 

anpassas behandlingen efter varje individ och dennes komplexa situation.   

 

Efter ett möte med en samordnare, som även jobbar som behandlare, och enhetschefen på 

behandlingshemmet beslöts det att sex stycken kvinnor som genomgått behandling på 

behandlingshemmet kunde tillfrågas om intervjudeltagande. Utav de sex kvinnorna var det fem 

som sa ja till att bli intervjuade vilket resulterade i ett bortfall. Anledningen till varför inte fler 

tillfrågades var den tidsbegränsning och de ramar som definierats för uppsatsarbetet. Mitt urval 

kan jämföras med det Bryman benämner som målinriktat urval och bekvämlighetsurval. Målinriktat 

urval kännetecknas av att informanter väljs ut efter deras relevans till studiens syfte och 

frågeställningar, vilket i mitt urval varit betydande. Jag har således sökt mig till kvinnliga 

informanter som har erfarenhet av alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Mitt urval kan också 

likställas med bekvämlighetsurval som präglas av tillgängligheten av informanter. I de fall 

relevanta informanter kan vara problematiska att få kontakt med är ett sådant urval vanligt.17 Det 

var problematiskt att kontakta före detta kvinnliga missbrukare utan att söka mig till någon 

institution som kvinnorna är bekanta med. Studiens informanter är således de kvinnor som blev 

tillgängliga för mig. Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen poängterar att forskaren kan tvingas ta 

bakvägen in i ett fält om forskarens egna kontaktnät inte innefattar tillgängligheten till en viss 

grupp.18 Detta tolkar jag poängterar just nödvändigheten av att ibland tvingas kontakta en 

institution eller person för att nå lämpliga informanter.   

Genomförandet 

Gemensamt för de kvinnor som förfrågades om deltagande var att samtliga har genomgått 

behandling och är nu utskrivna samt att de erfarit antingen ett flerårigt alkoholmissbruk, 

narkotikamissbruk eller både och. Pernilla, Emma, Liv, Gunilla och Maria (fiktiva namn) är de 

fem kvinnorna jag har intervjuat. Både Emma och Maria är runt 30 år och har levt med 

narkotikamissbruk där amfetamin varit den främsta drogen. Även Gunilla som är runt 60 år 

missbrukade amfetamin men även alkohol under viss perioder. Liv som är cirkaa 40 år har erfarit 

ett heroinmissbruk. Pernilla är cirka 50 år och har till skillnad från de andra kvinnorna enbart 

missbrukat alkohol. Alla förutom Maria har ett eller flera barn. Antalet år i missbruk varierar från 

några år till att ha missbrukat större delen av sitt liv. Alla ha levt i våldsutsatthet där misshandel i 

både fysisk och psykisk form i osunda relationer förekommit. Kriminalitet har hos flertalet av 

kvinnorna gått hand i hand med själva missbruket och fängelsevistelser har för vissa av kvinnorna 

i perioder varit en del av deras tidigare liv.  

 

                                                 
17 Bryman, s. 433 f. 

18 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 118. 
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Studiens datainsamling har således utgjorts av fem halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som 

pågick mellan 60 till 90 minuter. Tre av intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum på ett bibliotek 

medan de övriga två intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum på informanternas arbetsplats. I 

samtliga intervjuer valde jag att spela in intervjuerna med hjälp av ljudupptagning. Trots att 

användandet av ljudupptagning i vissa fall kan anses problematiskt övervägdes mitt beslut av dess 

fördelar. Bryman beskriver att nackdelen med ljudupptagning, vilket kan vara att tanken av att 

varje ord som uttrycks registreras för vissa informanter upplevas skrämmande.19 Jag uppfattade 

dock inte att någon av mina informanter upplevde ljudupptagningen som problematisk. 

Fägerborg beskriver ljudupptagning vara ett fördelaktigt verktyg som underlättar för intervjuaren, 

då den registrerar allt som sägs och gör att intervjuaren kan förflytta sitt fokus från att anteckna 

allt som sägs till att lyssna och studera hur informanterna uttrycker sig.20 Att lägga all 

uppmärksamhet på informantens berättelser och att efter intervjun inte tvingas lita på minnet av 

vad som sagts under intervjun ansåg jag var till stor fördel för det kommande arbetet.   

 

Den intervjuguide jag utgått från innefattade tre övergripande teman, Livet i och under missbruket, 

Synen på sig själv och Synen på framtiden. Varje tema hade sedan mindre teman/intervjufrågor som 

behandlades under intervjuerna. Dock möjliggjorde den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuformen att jag som intervjuare kunde anpassa varje intervju efter samtalens 

karaktär och ställa oplanerade frågor under intervjuernas gång. När det gäller utskriften av 

intervjuerna, det vill säga transkriptionen, visste jag av erfarenhet att det är mycket tidskrävande. 

Mitt mål var att transkribera varje intervju relativt snabbt efter att de ägt rum. Detta då mitt 

minne fortfarande var färskt av eventuella uttryck och betoningar som inte ljudupptagningen 

registrerat och som kan vara betydande och avgörande för utskriftens reliabilitet. Jag har även valt 

att inte skriva ner informanternas riktiga namn eller annan identifierbar data i transkriptionerna. 

Min nivå av noggrannhet kan exemplifieras med att jag i utskriften valt att betona skratt, 

pustanden och tystnader. Jag har dock inte valt att skriva ut hur långa tystnaderna eller pauserna 

var. För att vara uppmärksam på eventuella missar i utskriften valde jag att vid varje citat gå 

tillbaka till ljudinspelningen och försäkra mig om korrekt citering.         

Grundad teori 

I min analys har jag använt mig av analysmetoden grundad teori som Barney Glaser och Anselm 

Strauss utvecklade och som kan ses utgöra både en forskningsstrategi och ett sätt att analysera 

empirisk data. Grundad teori syftar till att generera nya teorier, vilket sker utifrån att data studeras 

och analyseras.21 Jan Harman beskriver att det är i studerandet av det ostuderade som nya teorier 

                                                 
19 Bryman, s. 428. 

20 Fägerborg, s. 67 f. 

21 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 

(Thousand Oaks, 2008), 1. 
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utvecklas i grundad teori.22 Valet att använda grundad teori som analysmetod grundas delvis i det 

Bryman poängterar vara fördelaktigt med just grundad teori. Den kontinuerliga jämförelsen som 

görs i syfte att vidmakthålla ett nära samband mellan data och konceptualisering skapar en närhet till den 

empiriska datan och möjliggör för forskaren att ständigt utveckla och bearbeta sina kategorier 

och dess relationer till varandra. Den kontinuerliga jämförelsen och den närhet jag som forskare 

får till datan hoppas jag bidrar till en djupgående förståelse av informanternas berättelser.23 Då 

det finns skilda traditioner av grundad teori har jag valt att använda mig av Juliet Corbin och 

Anselm Strauss som på ett noggrant sätt beskriver forskningsprocessens alla steg. Enligt Corbin 

och Strauss beskrivs forskningsprocessen till stor del innebära ett utvecklande av skilda kategorier, 

vilka skapas utifrån kodning av det empiriska materialet,24 som i mitt fall utgörs av intervjuerna. 

Kodning innebär att den insamlade datan etiketteras av forskaren som avgör vilka delar av datan 

som upplevs mer betydelsefulla och relevanta än andra. Koderna, det vill säga de ord som 

forskaren använder för att benämna olika delar av datan, kan exempelvis utgöras av enstaka ord, 

uttryck eller meningar. Vad som sedan sker är att den kodade datan grupperas in och därmed 

kategoriseras efter gemensamma egenskaper. I nästa steg sammankopplas de olika kategorierna 

med varandra, vilket görs genom att jämföra och finna eventuella kopplingar mellan dem. Det vill 

säga synliggöra hur relationen mellan de olika kategorierna ter sig. Efter att relationerna mellan 

kategorierna studerats kan en eventuell teoribildning ta form. Forskaren bestämmer en kategori 

som utgör kärnkategorin, vilket kännetecknas av att den utgör en central roll bland övriga 

kategorier och vars egenskaper kan finnas hos en stor del av resterande kategorier.25  

  

Grundad teori är trots sitt syfte, att utveckla en ny teoribildning, en analysmetod som inte alltid 

resulterar i att en ny teori genereras. Hartman beskriver det vara vanligt att ”de hypoteser man 

”upptäcker”, ofta har genererats ur en redan etablerad teoribildning, och i huvudsak kommer 

komplettera den.”26 Jag vill betona det faktum att jag inte har kunnat utgå från att ny teori eller att 

teorier garanterat kommer att utvecklas. Jag har inte heller kunnat förvänta med att teoretisk 

mättnad ska uppnås. Begreppet teoretisk mättnad innebär det stadium där datan som 

teoribildningen grundas i representerar övrig data. Detta utifrån det faktum att den datan som 

insamlats kan ses vara tillräcklig för att verifiera teoribildningens giltighet. Med andra ord innebär 

teoretisk mättnad att ingen annan data än den som legat till grund för kodningen och 

kategoriseringen, innehar en relevans för den bildade teoribildningen. Teorin är således mättad.27 

Teoretisk mättnad är en grunddel i grundad teori, vilket mitt fall inte kan garanteras. Då de fem 

intervjuer som utgör studiens empiriska data är den enda empiriska data som jag haft möjlighet 

                                                 
22 Jan Hartman, Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2001), s. 29. 

23 Bryman, s. 517. 

24 Corbin & Strauss, s. 195. 

25 Corbin & Strauss, s. 196 ff. 

26 Hartman, s. 35. 

27 Corbin & Strauss, s. 143 ff.  



 7 

att samla in finns det därmed ingen möjlighet att eventuellt mätta teorin genom att samla mer 

data.  

 

De kategorier som utvecklades efter att jag har kodat, kategoriserat och analyserat den empiriska 

datan från intervjuerna är: Följder av ett förflutet missbruk, Den missbrukande kvinnan vs. kvinnan som är 

någon, Tanken på det gamla: uppror, acceptans, förlåtelse, Viljan att fortsätta och inte återfalla och Synen på 

framtiden: då och nu. Kategorin, Följder av ett förflutet missbruk, utgör huvudkategorin och 

kännetecknas av beskrivningar av innebörden av att leva ett drogfritt liv och med upplevelser av 

ett liv i missbruk. Kategorin uppstod genom de fyra övriga kategorierna som på skilda sätt 

synliggör olika innebörder av ett förflutet liv i missbruk. Kategorin, Den missbrukande kvinnan 

vs. kvinnan som är någon, skapades utifrån att kvinnornas beskrivningar av dem själva kunde ses 

beskriva två olika personer. Etiketteringar som meningslös, hemsk och fruktansvärd kan visar den 

genomgående negativa beskrivningar av sig själva i missbruket. I motsatts till detta utgjorde 

etiketteringar så som god, bra, duktig och viktig mestadels de uttalanden som kvinnorna gjorde när 

de beskrev vilka de är idag. Kategorin, Tanken på det gamla: uppror, acceptans, förlåtelse, 

genererades utifrån etiketteringar som gottgörelse, revansch, lämnar bakom mig och insikt. Kategorin 

synliggör hur kvinnorna förhåller sig kring det som var och tidigare relationer till andra. Den 

fjärde kategorin, Viljan att fortsätta och inte återfalla, kännetecknas av som titeln visar på vad 

som är avgörande i valet att inte lämna den drogfria vardagen och gå tillbaka till drogerna. 

Kategorin skapades utifrån etiketter så som ansvar, uppskattning och förståelse. Kategorin beskriver 

upplevelsen dragningen tillbaka till det gamla livet och hanterandet av dragningen. Den sista 

kategorin, Synen på framtiden: då och nu, visar hur framtidstankarna skiljer sig åt mellan det 

tidigare livet i missbruket och livet där de befinner sig idag. Drömmar, droger prioritering, materiella 

mål och förmedla kunskap är några av de etiketteringar som genererade den sista kategorin.  

Etik  

I utformandet och genomförandet av uppsatsen har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer,28 vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär bland annat att studiens informanter får fullständig 

information om studiens syfte och vad deras deltagande kommer att innebära. Viktigt är att de 

blir införstådda med att deltagandet är frivilligt. Ser vi till samtyckeskravet innebär det att 

informanterna samtycker till ett deltagande. Deltagandet är på informanternas villkor, de får när 

som helst avbryta sin medverkan.29  

 

                                                 
28 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2012-01-30). 

29 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, s. 7 ff. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Informanterna blev först tillfrågade genom ett informationsbrev30 att delta i studien av 

samordnaren och behandlaren på behandlingshemmet som informerade kort om studien. Jag 

kontaktade sedan informanterna för att bestämma tid och plats för intervjun samt att försäkra 

mig om att deras deltagande var frivilligt. Detta tillvägagångssätt kan diskuteras utifrån frågan 

huruvida deras val att delta kan ha varit präglat av eventuella maktkonstellationer. Alver och 

Øyen poängterar att det kan innebära en risk om forskaren inte är medveten om eventuella 

maktstrukturer när informanterna ska ge sitt godkännande. Om en informant deltar på grund av 

att deltagandet ses som en ”order” från ”ledaren”[…] är samtycket mycket etiskt tvivelaktigt. Det 

kan således innebära en risk att fråga informanter om deltagande genom personer som kan ses 

innehar en auktoritär ställning gentemot informanterna.31 Självklart är att tydliga maktstukturer 

kan ses förekomma mellan studiens informanter och samordnaren och behandlaren på 

behandlingshemmet. Jag vill dock poängtera att studiens informanter blev informerade om 

studien och vad ett eventuellt deltagande skulle innefatta för att sedan ge sitt slutliga samtycke till 

mig, oberoende personalen på behandlingshemmet. Återigen kan svårigheten att som forskare ha 

tillgänglighet till vissa grupper understyrkas, vilket även avgjorde mitt val att genom 

behandlingshemmet ta kontakt med studiens informanter. Hade jag inte kontaktat någon form av 

institution eller person som kunde hjälpa mig i att kontakta kvinnliga före detta missbrukare hade 

jag inte fått kontakt med studiens informanter, vilket gjorde att jag trots de möjliga 

problematikerna valde denna kontaktstrategi.  

 

Ser vi till det tredje kravet, konfidentialitetskravet, betonar det vikten av att deltagarna skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Uppgifter om deltagarna som kan bidrar till identifiering ska hanteras 

med respekt och försiktighet. Även uppgifter som kan innebär skada för deltagarna om obehöriga 

tar del av dem skall undvikas.32 Som tidigare nämnts har studiens informanter benämnts med 

fiktiva namn och övrig information som kan riskera möjlig identifikation har avidentifieras. 

Bryman understryker vikten av att som forskare vara noggrann med anonymitet och 

konfidentialitet. Vidare betonar Bryman att forskaren redan i transkriberingsstadiet bör behandla 

personlig information med konfidentialitet genom att avidentifiera viss data.33 Då informanterna 

kommer att få ta del av studien är jag medveten om att informanterna kan komma att känna igen 

övriga informanter och dess berättelser. Detta då de framgår att samtliga informanter genomgått 

behandling från samma behandlingshem. Jag vill dock poängtera att informanterna själva är 

införstådda med det. Jag har trots det försökt behandla datan på ett sådant sätt som minskar risk 

för identifiering även hos informanterna själva. De beskrivningar som kan tänkas riskera 

identifiering hos just övriga informanter och som inte varit betydande för studien har inte tagits 

med i studien. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om studiens deltagare 

                                                 
30 Se bilaga, s. 35. 

31 Alver & Øyen, s. 102.  

32 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, s. 12 f. 

33 Bryman, s. 132 ff.  
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enbart får användas för forskningsändamål.34 Detta krav har jag förhållit mig till genom att på ett 

noggrant sätt förvara ljudupptagningen och transkriptionerna otillgängligt för andra att ta del av. 

Uppgifter om informanterna har således inte och kommer inte att användas i icke-vetenskapliga 

ändamål.  

 

I arbetet med studien övervägde jag vid flera tillfällen dess syfte och metod. Framförallt anser jag 

att studiens känsliga karaktär och min oerfarenhet som forskare kunde innebära vissa svårigheter. 

Trots eventuella risker avgjorde mitt intresse för studiens ämne valet av syfte och metod. En av 

riskerna beskriver Fägerborg när hon poängterar vikten av att under forskningsprocessen ständigt 

vara medveten om just den känsliga karaktär studien innehar. Under en intervjusituation där 

känslomässiga upplevelser beskrivs kan både forskaren och informanten som berättar riskera att 

glömma bort samtalets karaktär som intervju. Fägerborg beskriver det vara viktigt att i de fall 

detta inträffar påminna informanten om samtalets syfte på ett hänsynsfullt sätt.35 Under mötet 

med studiens informanter upplevde jag inte att det Fägerborg beskriver inträffade. Jag fick 

intrycket av att kvinnorna lärt sig att distansera sina upplevelser i viss grad, vilket en av kvinnorna 

även beskrev under intervjuns gång. Ser jag till min roll som forskare anser jag mig ha varit 

medveten om intervjusituationen och behållit en viss distans till kvinnornas livsberättelser för att 

inte bli allt för känslomässig berörd och tappa fokus som forskare och intervjuare. Dock var det 

vid ett fåtal tillfällen som ämnets känsliga karaktär gjorde sig påmind och jag ansåg det svårt att 

inte till en viss grad dras med i vissa känsliga berättelser. Vid dessa tillfällen fick jag försöka 

påminna mig om min roll som forskare och fortsätta lyssna till informanternas livsberättelser utan 

att tappa fokus. 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna i den här studien är genus, moderskap och identitet. Genus och 

moderskap föll på plats i det att kvinnornas roll som kvinna och som moder var tydligt betydande 

i olika situationer. Den litteratur som jag använt mig av kan upplevas förlegad. Dock anser jag 

den vara relevant då ett historiskt perspektiv synliggör begreppets omfattning. Att välja ett 

identitetsperspektiv blev för mig självklart när det blev tydligt att kvinnornas identitet påverkats 

av den resa som genomgåtts och som har betydelse i deras förhållningssätt till den drogfria 

vardagen. Då jag använt mig av grundad teori som analysmetod har inte teorierna innan 

materialet analyserades varit självklara. Dock hade jag en idé om vilka teorier som kunde fungera 

men exakt vilka var inte klart för mig under kodningsprocessen. Det var i nästa steg av processen 

som det föll på plats vilka teorier som kunde utgöra en bra grund och tillsammans med tidigare 

forskning fördjupa analysen. 

                                                 
34 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, s. 14. 

35 Fägerborg, s. 58 f. 
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Genus  

Genus är ett begrepp som syftar till att söka förståelse i hur manligt och kvinnligt skapas och hur 

varje individ formar sig till ett kön, där den biologiska aspekten inte står i fokus. Genus syftar 

dock inte bara till att förstå formandet utan även förstå ”hur dessa formeringar bildar samhälleliga 

avlagringar, ingår i kulturens, politikens, ekonomins ”väggar” som bärande kolonner.”36 Att vara 

man eller kvinna är socialt skapade kategorier. Yvonne Hirdman är noga med att inte låta 

begreppet genus utgöra en teori om kvinnans underordning. Att studera genus är ett studerande 

som ger en beskrivning av mannens och kvinnans olika villkor i samhället. En idag vanlig 

översättning av ordet genus ”det kulturellt gjorda könet”.37  

Moderskap 

Elisabeth Badinter beskriver att begreppet moderskap och vad ett acceptabelt moderskap är har 

haft skilda innebörder utifrån ett historiskt perspektiv. Modern är en flerdimensionell 

personlighet, där hon dels bör ses utifrån hennes moderskap vilket görs i relation hennes barn 

och dels som kvinna. En självständig kvinna med egen vilja oberoende barn och partner. 38 Jorun 

Berg Slagnes diskuterar kring myten om modern. Modern är kvinnan som av naturen är skapad 

för barnets skull, hon innehar instinkten som gör henne enbart passande som moder och av lycka 

giver hon sitt liv åt barn och man. Modern utsöndrar trygghet, lugn och värme. Genom 

moderskapet och hennes passande egenskaper för att utgöra barnets högra hand betraktas 

modern vara livsnödvändig för barnet. Dessa föreställningar har om en i skilda nivåer följt med i 

olika generationer och finns än idag enligt Slagnes av den anledning ”att modersideologin är en 

del av hela det komplexa mönstret av ideal och föreställningar som vi har om oss själva och 

samhället.”39 Myten om modern har bidragit till att mödrar som inte faller inom ramen för 

rådande föreställningar klandrar sig själva att inte vara tillräckliga i moderskapet.40   

 

Det finns ramar för hur varje kvinna ska utföra sitt moderskap och utifrån vilka omgivningen 

granskar om det är ett acceptabelt eller bristfälligt moderskap. Badinter beskriver att ett samhälles 

värderingar har varit avgörande för vilken roll modern och betydelsen av moderskapet har haft. 

”Allteftersom samhället uppvärderar eller nedvärderar moderskapet, blir kvinnan mer eller 

mindre god mor.”41 Nancy Chodorow beskriver att modern i västvärlden har förväntas arbeta 

heltid och vara ekonomiskt oberoende samtidigt som modersfunktionen ska fyllas. Att placera 

sina barn på dagis mer än ett visst antal timmar i veckan eller tvingas söka bidrag kan bidra till 

                                                 
36 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2003), s. 11 ff. 

37 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria: En 

historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (Lund, 2004), s. 113 ff.   

38 Elisabeth Badinter, Den kärleksfulla modern (Stockholm, 1980), s. 11. 

39 Jorun Berg Slagnes, ”Att vara mor”, i Myten om den goda modern, red. Hanne Haavind m.fl. (Stockholm, 1974), s. 25. 

40 Slagnes, s. 26. 

41 Badinter, s. 11. 
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moderskapet betraktas vara bristfälligt. 42 Modern har gått från att enbart arbeta inom den privata 

sfären till att vara en del av den offentliga arbetsmarknaden idag. Hon har från att enbart ansvara 

över barnuppfostran och vara tillgänglig för mannen till att kunna leva ett självständigt liv från 

mannen och överlämna delar av barnansvaret till barnomsorg. Trots att kvinnans ställning i 

samhället har förändrats kvarstår synen på att modersansvaret är ofrånkomligt och utgör stor 

betydelse för kvinnans tillvaro och livsval.43  

Identitet 

Att definiera begreppet mänsklig identitet är besvärligt och enligt vissa omöjligt. Peter L. Berger och 

Thomas Luckmann beskriver att ”identiteten formas av sociala processer”. En individs 

omgivning och den miljö denne befinner sig i är avgörande för hur dennes identitet formas. Både 

den fysiska miljön är avgörande men även den sociala och kulturella miljön. En individs identitet 

kan inte uppnå en fast punkt där den förblir oföränderlig utan den utvecklas och omformas, 

vilket sker genom sociala relationer.44 Identifiering sker både från individen själv, självidentifiering 

och i det att omgivningen identifierar individen. Det är således både individens egna 

uppfattningar av vem han/hon är och andra personers tolkning av vem individen är.45 Jonas Stier 

beskriver omgivningens avgörande för individens identifiering genom att betona eventuella 

kontraster mellan individer sociala miljöer. Stier exemplifierar med att skriva att ”En man som 

befinner sig i en omgivning med endast kvinnor blir rimligtvis mer medveten om sin manlighet 

än en som uteslutande umgås med andra män.”46 

 

Enligt Berger och Luckmann sker individens deltagande i den sociala världen genom att olika 

roller ageras. Det är roller som innehar normer för hur agerandet ska utföras, vilket både 

individen som är rollinnehavare och övriga potentiella rollinnehavare är införstådda med. 

Rollinnehavaren bör ha kunskap om hur rollen förväntas ageras från den sociala omgivningen. 

Omgivningen förväntar sig att rollinnehavaren ska uppträda på ett visst sätt, visa vissa känslor, 

inneha vissa attityder och värderingar som anses normativa för just den rollen.47 En individs olika 

roller som av samhället förväntas ageras av denne kan exempelvis vara rollen som arbetare inom 

ett visst yrke, rollen som mor eller far, rollen som en viss idrottsspelare och rollen som brottsling. 

En individ kan inte välja att avskriva sig dennes roller under tiden individens ställning i olika 

miljöer är densamma. Detta gör att avståndet mellan rollbeteendet och självidentifieringen blir 

obefintlig. ”Då uppträder en total identifiering av individen med de typifieringar han tilldelats i 

                                                 
42 Nancy Chodorow, Femininum – maskulinum: modersfunktion och könssociologi (Stockholm, 1988), s. 269. 

43 Chodorow, s. 13 ff. 

44 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 

(Stockholm, 1998), s. 201 f. 

45 Berger & Luckmann, s. 156. 

46 Jonas, Stier, Identitet: Människans gåtfulla porträtt (Lund, 2003), s. 49. 

47 Berger & Luckmann, s. 91 ff.  
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samhället. Han uppfattas som ingenting annat än den typen.”48 Det är således både 

självidentifieringen och andras identifiering av individen som sker i relation till dennes roller, vilka 

tillskriver individen bestämda egenskaper utifrån det normativa. Nya typifieringar kan således 

tilldelas i det att nya roller tillskrivs, vilket kan jämföras med det Stier beskriver gällande att 

genomgå större förändringar i livet. Förändringar så som flytt, skilsmässa, katastrofer eller att bli 

brottsoffer är något som kan utgöra en orsak till identitetens föränderlighet och har stark 

betydelse för en individs personliga utveckling.49 Genom att genomgå en skilsmässa avskrivs 

rollen som gift och individen börjar identifiera sig som frånskild med de egenskaper som tillskrivs 

den rollen.  

 

Erving Goffmans beskriver att vissa individer kan bli stigmatiserade i samhället. Med detta menas 

att individer som innehar ett stigma, ”en egenskap som är djupt misskrediterande” som gör att de 

”avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar.”50 Individen blir stigmatiserad i det att 

omgivningen inte upplever individen inneha de egenskaper som ”de normala” innehar och 

därmed avviker denne från det normala och tillskrivs en avvikande identitet. Exempelvis på 

stigman kan vara kroppsliga stigman som syns vid första ögonkastet och de kan stigman som ses 

vara avvikelser i den personliga karaktären. Goffman beskriver att sådana stigman kan 

uppkomma i det individen genomgått påtagliga förändringar som påverkat den personliga 

karaktären.51 Stier beskriver begreppet negativa identiteter, vilka ofta ses i relation till sociala 

avvikelser där missbrukaridentiteter kan ses ingå. När det gäller en missbrukares identitet är det 

vanligt att självbilden oftast är koncentrerat till själva missbruket som exempelvis ”mig som 

missbrukare” eller ”en som älskar drogerna”. Ser vi till hur den sociala omgivningen förhåller sig 

till missbrukaridentiteten är ett fördomsfyllt och dömande bemötande ofta förekommande.52  

Tidigare forskning 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg beskriver hur forskaren på ett noggrant sätt bör orientera sig i 

det forskningsfält som studien kan jämföras med. Att som forskare inte föra originella 

resonemang kan riskeras om tidigare forskning inte studerats i rätt omfattning. Dock poängteras 

vikten av att vara insatt i tidigare forskning på en lagom nivå. ”Att få upp ögonen både för 

etablerad forskning och svagheter hos denna är dock en god utgångspunkt för att se nya 

möjligheter.”53 Nedanstående redogörelse av tidigare forskning ska bidra till mina möjligheter att i 

analysen reflektera djupare och bredare kring vissa aspekter samt belysa vissa aspekter som 

tidigare inte har belysts.  

                                                 
48 Berger & Luckmann, s. 109. 

49 Stier, s. 95. 

50 Erving Goffman, Stigma: Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2001), s. 12 ff. 

51 Goffman, s. 14 ff. 

52 Stier, s. 99-110.  

53 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofin och kvalitativ metod (Lund, 2008), s. 137. 
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Tidigare forskning visar på att det finns starka sambanden mellan missbruksproblematik och 

upplevelser av fysiskt och psykiskt våld i barndomen.54 Karin Trulssons studie fokuserar på 

kvinnors livsvillkor i ett aktivt missbruk och hur kvinnliga missbrukare upplever sin vardag i 

behandling.55 Missbruket är för många av kvinnorna något som ”dövade” tanken på tidigare 

erfarenheter av sexuellt våld och som gjorde det möjligt att hantera fortsatta sexuella relationer. 

En förändring som kan ses utgöra en vändpunkt för många är att bli gravid. Känslan av att bära 

ansvar samtidigt som ökat socialt värde upplevdes starkt brottades med en rädsla inför hur barnet 

påverkas av missbruket.56 På liknande sätt belyser Dan Waldorf hur graviditet och att bli mamma 

kan utgöra en eventuell vändpunkt både för heroinmissbrukare som slutat missbruka med hjälp 

av behandling och heroinmissbrukare som blivit fria sitt missbruk utan behandlingshjälp.57 

Moderskap och missbruk är även centrala i Arne Kristiansens studie som visar att moderskapet 

inte bara är centralt i vägen ur missbruket och sökandet av hjälp utan även för de som lever ett 

drogfritt liv nu med ett missbruksförflutet. De om lever ett drogfritt liv och som är föräldrar 

beskriver sina barn står i centrum i livsberättelserna. Barnen beskrivs utgöra den främsta lyckan 

och den främsta anledningen till att fortsätta kämpa för ett drogfritt liv och att inte falla tillbaka in 

i missbruket. Att sträva efter att vara en bra förälder som är närvarande, pålitlig och trygg 

värderas högst hos dem som ha barn och kan ses utgöra den främsta garanten för att inte få 

återfall och därmed svika sina barn.58 En stark koppling kan ses mellan det kvinnliga missbruket 

och den skuld och dålig självkänsla som kvinnor kan erfara då de inte ”passar” in i samhällets 

idealbild. Dock upplevs en betydelsefullhet i rollen som mamma gentemot sitt barn trots den 

bristande självkänslan.59 

 

Tidigare forskning visar även på vikten av den sociala omgivningen i olika stadier som den före 

detta missbrukaren kan ses genomgå.60 Trulsson skriver det bland annat vara betydelsefullt för 

kvinnor under behandling att ha närhet till andra kvinnor. Den gemenskap som det möjliggörs 

för inom ett behandlingshem utgör ett stöd och trygghet för kvinnor i deras väg ur missbruket.61 

Den sociala gemenskapen har betydelse även efter behandling då det beskrivs vara viktigt med 

nya sociala kontakter för att inte riskera att dras tillbaka till missbruket. Vikten av socialt stöd från 

nära och kära i kampen mot narkotikamissbruket betonas starkt. Att kunna finna trygghet hos 

människor som stöttar i svåra situationer beskrivs i vissa fall som avgörande i den fortsatta 

                                                 
54 Trulsson, s. 88 f. 

55 Trulsson, s. 18. 

56 Trulsson, s. 89 ff. 

57 Dan Waldorf, Natural Recovery from Opiate Addiction: Some Social-Psychological Processes of Untreated 

Recovery”, Journal of Drug Issues 13(1983: 02), s. 266 ff. 

58 Kristiansen, s. 170 ff. 

59 Trulsson, s. 52 f. 

60 Kristiansen, s. 149, Trulsson, s. 52, Waldorf, s. 276.  

61 Trulsson, s. 52 f.  

http://tucnak.fsv.cuni.cz/~kabele/Rican/Recovery_Relapse/Waldorf_natural%20recovery.pdf
http://tucnak.fsv.cuni.cz/~kabele/Rican/Recovery_Relapse/Waldorf_natural%20recovery.pdf


 14 

kampen.62 Detta beskrivs inte vara enkelt utan kan ofta innebära en ensamhet där känslan av att 

vara socialt isolerad och utelämnad kan upplevas. Det finns en problemtik kring att de sociala 

kontakterna utgörs av personer som fortfarande lever i missbruk. Vissa väljer att flytta till annan 

ort för att komma ifrån umgängen som påminner om det gamla och möjliggöra för nya sociala 

kontakter.63 Om vi ser till hur den före detta missbrukaren fungerar i olika sociala sammanhang 

med nya sociala kontakter synliggörs det i Kristiansens studie en skillnad mellan män och 

kvinnor. Upplevelsen av skam skiljer sig åt mellan könen. Trots att även männen beskriver sig 

kunna uppleva skamkänslor i olika sociala sammanhang och i interaktion med andra är det inte 

alls i samma grad som kvinnorna. Kristiansen menar att männen på ett enklare sätt lyckas göra sig 

synliga och ta plats i ”det offentliga rummet”, vilket kan ”påverka känslan av att vara etablerad.”64 

Waldorf betonar en annan viktig faktor som för många är avgörande för den nya tillvaron vara att 

genomgå en identitetsförändring. Detta gäller främst för de som i tidig ålder började sitt 

missbruksliv och som även innehaft sin sociala förankring däri. Identitetsförändringen krävs för 

att förflytta sin sociala förankring från missbrukslivet till den nya tillvaron, vilket underlättar för 

det nya livet.65 Kristiansen kan också ses belysa omgivningens betydelse ur ett annat perspektiv då 

han beskriver rädslan och oron för att inte bli accepterad den första tiden i det drogfria livet. Ett 

vanligt orosmoment beskrivs vara rädslan att bli misskrediterad i det ”nya” livet. Det framgår 

även att många erfarit att bli misskrediterad i det ”nya” livet. Betydelsen av anhöriga kan ses vara 

avgörande då många av de intervjuade beskrivs vilja ”gottgöra” sig och kompensera för det som 

vissa anhöriga fått lida för på grund av tidigare missbruk. 66  

 

Slutligen bör det nämnas något om tidigare studier som lyfter missbrukande kvinnors syn på 

framtiden. I en studie om kvinnors väg till behandling som bygger på kvalitativa intervjuer med 

kvinnor, 18-25 år, belyser Solveig Olaussons hur kvinnornas förväntningar inför framtiden under 

behandling skiljer sig både i kraktär och omfattning. Framtidsförväntningar som mål så som att 

börja studera, förhoppningen att gå färdigt sin utbildning och drömmen om att flytta utomlands 

är några av de som beskriv. Samtidigt synliggörs både en rädsla och oro över framtiden och det 

fortsatta livet67, vilken kan kopplas till det Kristiansen visade gällande upplevd oro den första 

tiden som drogfri.   

Analys 

Som jag tidigare nämnts utgörs min analys av fem kategorier. Den förstnämnda kategorin, Följder 

av ett förflutet missbruk, utgör huvudkategorin och övriga fyra kategorier fungerar som 

                                                 
62 Kristiansen, s. 149, Waldorf, s. 176 ff. 

63 Waldorf, s. 176 ff.  

64 Kristiansen, s. 192. 

65 Waldorf, s. 276 ff. 

66 Kristiansen, s. 140-173. 

67 Solveig Olausson, Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa, arbete I (Göteborg, 2008), s. 23-41.  
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underkategorier. Sambandet mellan huvudkategorin och underkategorierna är just att den 

gemensamma nämnaren att de visar hur ett förflutet missbruk påverkar kvinnorna i den drogfria 

vardagen. Underkategorierna skildrar olika typer av följder och konsekvenser som kvinnorna i 

studien tvingas förhålla sig till på grund av deras förflutna missbruk. Relationen mellan 

underkategorierna kan ses vara hur de i relation till varandra synliggör förr, nu och sen. I kategorin, 

Tanken på det gamla: uppror, acceptans, förlåtelse, visas hur kvinnorna väljer att förhålla sig till det som 

erfarits i det förflutna, där både känslor som acceptans, förlåtelse och sorg beskrivs. Detta 

tillsammans med kategorin, Den missbrukande kvinnan vs. kvinnan som är någon, som delvis redogör 

för hur kvinnorna upplever den person de var under missbruket och kategorin, Synen på framtiden: 

då och nu, som delvis visar hur tanken på framtiden upplevdes se ut under missbruket, ger bilden 

av hur det förra upplevs.  

 

Om vi ser till hur kvinnorna förhåller sig till dagens situation, till det som händer nu kan samtliga 

kategorier ge en bild av det. Synliggörandet av hur kvinnorna ser på sig själva idag, hur de 

hanterar det förflutna idag och hur de förhåller sig till framtidstanken idag ger en förståelse till det 

som händer nu. Kategorin, Viljan att fortsätta och inte återfalla, beskriver just hur de idag tvingas 

hantera vissa situationer på ett visst sätt för att inte falla tillbaka, vilket skulle resultera i att de 

framtidsdrömmar och mål som beskrivs inte skulle uppnås. Även hur kvinnorna förhåller sig till 

eventuella återfall och vad som avgör beslutet att fortsätta ett liv fri från alkohol och narkotika 

synliggörs. Slutligen visas det hur kvinnorna tänker kring framtiden i jämförelse med hur synen på 

framtiden upplevts har sett ut. Hur kvinnorna förhåller sig till det som skall komma sen 

synliggöras i den sista kategorin som fokuserar på framtidstankar. Jag önskar genom min analys 

kunna ge läsaren en genomgripande och karakteristisk skildring av resultatet av vad de fem 

intervjuerna, utifrån en grundad teori metod, genererat.         

Följder av ett förflutet missbruk  

Genomgående i alla kvinnors livsberättelser var att deras förflutna på olika sätt gjorde sig påmind 

i den vardagen kvinnorna lever i idag. Ett förflutet liv i missbruk kan ses påverka kvinnorna i 

vardagen fri från alkohol och narkotika både fysiskt och psykiskt. Några av de fysiska 

konsekvenser som kvinnorna tvingats förhålla sig till är ärr och skador från misshandel, hepatit C 

och magproblem. Gunilla utrycker sig vid ett tillfälle att hon beskriver sig ha ”knarkat bort en del 

av mitt huvud”, vilket kan exemplifiera en konsekvens som i viss grad påverkar livsvillkoren. Att 

bli begränsad i sociala och fysiska miljöer kan också ses vara en följd av att ha levt ett liv i 

missbruk som kvinnorna uppmärksammar. Att inte ha tillgång till a-kassa, att ha skulder, att vara 

ekonomiskt beroende av hjälp och att arbetsmöjligheterna begränsas på grund av att namnet 

finns med i belastningsregistret, beskrivs alla som konsekvenser av det tidigare livet.  

 

Vad som framgick i vissa av kvinnornas berättelser var hur de på grund av sitt tidigare liv i 

missbruk förhöll sig på ett visst sätt till vissa fysiska och sociala miljöer. Gunilla beskriver vid ett 

tillfälle hur hon ibland finner det underlätta att det inte finns ett systembolag i närheten där hon 
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bor. Hon menar att ett nära avstånd till ett systembolag skulle kunna bli svårhanterbart i vissa 

situationer. Denna påverkan som Gunilla beskriver kan ses utgöra en miljöbegränsning som hon 

tvingas förhålla sig till. Vidare berättar Maria om hur svårt det var att förhålla sig till den sociala 

omgivning då hon gick på folkhögskola. I den miljön fanns många missbrukare och mycket 

missbruk vilket enligt Maria gjorde det svårt att hålla sig borta. I detta fall var det den sociala 

miljön som inverkade på Maria i den mening att hon upplevde det problematiskt att tvingas 

bemöta missbrukare och missbruk då hon själv kämpade med ett drogfritt liv. Dessa 

beskrivningar kan jämföras med det Waldorf visade i sin studie om att välja bort sociala kontakter 

som fortfarande missbrukar för att inte riskera att dras tillbaka till det som varit. Även valet att 

bosätta sig i en annan ort än den orten där missbrukslivet pågick görs i syfte att skapa nya sociala 

kontakter.68 Av de fem kvinnorna i den här studien är det Pernilla och Liv som idag inte lever i 

samma stad som de främst befann sig i under missbruket. Både Gunilla och Emma beskriver likt 

Maria hur det förflutna stundtals kan göra sig påmint i mötet med gamla vänner från missbruket.   

 

En annan konsekvens som alla kvinnor nämner i sina berättelser och som de tvingats förhålla sig 

till är icke självklara relationerna till nära och kära, vänner och familj. Vissa av kvinnorna 

uttryckte en vilja och önskan att återuppta kontakten med vänner och familj som under 

missbruket valt att ta avstånd från dem. Nedanstående citat är från intervjun med Pernilla där 

hon beskriver sin relation till familjen. På grund av Pernillas missbruk och de omständigheter 

som ägde rum valde hennes familj att ta avstånd från henne.  

Se till o bygga upp relationer till familj, e, successivt, de har ju liksom inte varit att klampa in 
bara, utan de har fått tagit sin tid […] asså jag har ju byggt upp allting från scratch har jag ju 
gjort. 

Utifrån citatet kan en bra relation till sin närmsta bekantskapskrets inte ses som självklar och kan 

innebära en lång tid av tålamod. Önskan att återuppta en relation av tillit som en gång funnits till 

nära och kära kan ses kräva en total omstart i förhållandet. Just tiden kvinnorna levt i missbruk 

och som för många inneburit ett avståndstagande från familj och vänner kan idag upplevas vara 

en tid att ta igen. Kristiansen beskriver viljan att ”gottgöra” och kompensera för det som 

anhöriga på grund av missbruket har fått lida för.69 Pernillas uttalande kan ses visa hur relationen 

till anhöriga, i hennes fall föräldrar och barn, genom en försiktighet sakta byggs upp igen.  

 

Att missa sina föräldrars bortgång eller inte inneha klara minnen från flera år utan att tidigare år 

upplevs väldigt diffust beskrivs också i kvinnornas berättelser. Maria uttrycker sig på följande sätt 

när hon beskriver hur hon tänker kring åren i missbruket:  

De åren har inte riktigt varit för jag var inte vid medvetande, asså de, det är så diffust allting. 
Alltså känslomässigt har jag varit borta från livet känns det som. 

                                                 
68 Waldorf, s. 276.  

69 Kristiansen, s. 150 f.  
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Citatet kan synliggöra upplevelsen av att en period av sitt liv inte känns tillhöra det livet som levs 

idag, vilket kan ses medföra problematik kring att återuppta kontakten med nära och kära eller 

som Maria i en annan del av intervjun beskriver det vara svårt att finna vänner. Att umgås med 

människor som har liknande erfarenheter som en själv beskrivs underlätta. När Gunilla under 

intervjun pratar om en framtida partner är det helst en person med liknande erfarenheter som 

henne själv, som önskas. Detta kan ses i relation till valet att berätta om sitt förflutna i nya 

relationer och rädslan att bli dömd. Några av kvinnorna beskriver just valet att inte berätta om 

sina tidigare levnadsförhållanden på grund av en eventuell negativ reaktion eller en icke 

existerande tillit. Ett av skälen till att många av informanterna söker sig till människor med 

liknande erfarenhet kan vara att de kan ses inneha en annan förståelse. Just rädslan av att bli 

dömd kan ses i relation till det Berger och Luckmann beskriver om omgivningens identifiering av 

en person. I det att omgivningen får kännedom om att personen är en före detta missbrukare kan 

identifieringen av denne bli påverkad. Personen tilldelas rollen som före detta missbrukare vilket 

innebär att omgivningen förväntar sig att rollinnehavaren ska uppträda på ett visst sätt, visa vissa 

känslor, inneha vissa attityder och värderingar som anses normativa för just den rollen.70 Valet att 

inte berätta om sitt förflutna innebär i kvinnornas fall att omgivningens identifiering är 

opåverkad.  

 

Genom ett förflutet liv som missbrukare kan en socialt konstruerad missbrukaridentitet finnas, 

vilken enligt Stier kan benämnas som en negativ identitet.71 Att berätta om sitt förflutna som 

missbrukare kan innebära stigmatisering i det att individen då ”avviker på ett icke önskvärt sätt 

från våra förväntningar.”72 Som missbrukare kan stigmatisering ske utifrån det att omgivningen 

inte upplever individen inneha de egenskaper som ”de normala” innehar vilket gör att denne 

avviker från det normala och tillskrivs en negativ/avvikande identitet. Som före detta missbrukare 

kan stigman som ses vara avvikelser i den personliga karaktären förekomma.73 Den före detta 

kvinnliga missbrukarens livshistoria kan upplevas som avvikande då hon inte har en ”normal” 

livshistoria, vilket kan leda till stigmatisering på grund av den personliga karaktären. Trots att 

kvinnorna inte tillhör gruppen missbrukare nu så blir det tydligt att rädslan för att bli dömd som 

före detta missbrukare finns. Det tidigare stigmat och den avvikande identiteten kan ses leva kvar. 

Oron i hur omgivningen ska ställa sig till ett missbruksförflutet kan dels förstås utifrån det gamla 

stigmat och att bli stigmatiserad som före detta missbrukare och dels utifrån en eventuell 

avvikande identifiering från omgivningen. Detta kan illustreras med ett citat från Pernilla som 

beskrev hon hur hon resonerar kring valet att berätta om sitt tidigare liv i missbruk och de brott 

hon begick för nya människor hon lär känna.  

                                                 
70 Berger & Luckmann, s. 91 ff.  

71 Stier, s. 99. 

72 Goffman, s. 14. 

73 Goffman, s. 12 ff. 
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Eller jag kan känna så här, de måste få en valmöjlighet också, e kan jag känna, att de kanske 
inte vill ha en. Fast samtidigt kan jag känna att de ska lära känna mig, inte för det som har varit. 
För det är historia idag, är det, tycker jag. Här är Pernilla, här o nu idag. Det som ha varit förut, 
det är klart allting påverkar en ju, o man har det alltid med sig men det behöver inte påverka 
min relation med den här nya människan.  

Jag tolkar Pernillas resonemang som styrt av en viss oro då hon uttrycker sig ”de kanske inte vill 

ha en”. Det finns en eventuell osäkerhet i hur hon blir bemött när hon berättar om sitt förflutna 

men även en bestämd åsikt om att personer hon inleder nya relationer med ska få chansen att 

välja. Jag tolkar ordet ”de” i uttrycket ”de måste också få en valmöjlighet” syftar till nya 

människor som Pernilla lär känna och ”valmöjligheten” innefattar att umgås med Pernilla eller 

avstå från att göra det. Å andra sidan synliggörs även att det förflutna inte bör vara relevant i 

människors uppfattning och bemötande av Pernilla i en ny relation. Genom att Pernilla betonar 

att det förflutna är historia är det väsentliga den person Pernilla är idag och inte den hon har varit. 

Det kan förstås utifrån att nya sociala kontakter som ser Pernilla utifrån missbruket kan bemöta 

henne annorlunda än om de ser till den Pernilla är idag. Dock understyrker hon att det hon erfarit 

i sitt förflutna har och är avgörande för den hon är idag eftersom upplevelser och erfarenheter 

påverkar och färgar personligheten. Denna aspekt leder oss in till nästa kategori som behandlar 

just problematiken kring att ha levt två skilda liv och innehaft två skilda personligheter trots att 

det varit ett och samma liv och en och samma person.  

Den missbrukande kvinnan vs. kvinnan som är någon 

Det finns en stor skillnad i hur kvinnorna pratar om sig själva i missbruket och hur de beskriver 

sig själva idag. Ser vi till hur de beskriver sig själva vara under tiden i missbruk är det 

genomgående negativa beskrivningar. Beskrivningar som ingen, ingenting, en jävla skit, förstörde för sig 

själv och kaxig är några som var centrala i kvinnornas berättelser om dem själva när de 

missbrukade. Nedanstående citat som är hämtat ur intervjun med Pernilla kan ge en förståelse av 

hur kvinnorna idag ser på vilka de var förr.  

Förjävlig, rent ut sagt förjävlig. Den elakaste som fanns på denna jord alltså, jag kunde vara 
riktigt riktigt jävlig. […] Men väldigt egotrippad till max o manipulativ, uhu säger jag bara.  

Att återge sin personlighet och sina egenskaper under tiden i missbruk är således inte något som 

sker genom uppskattande beskrivningar. Det kan ses vara tydligt att Pernillas beskrivning av vem 

hon var förr grundas i en avsky. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att kvinnornas beskrivning 

av dem själva är just en beskrivning i efterhand. Det är troligt att en självidentifiering under tiden 

de levde i missbruket skulle fått andra kännetecken än hur de i efterhand ser på sig själv. Att 

beskriva sig själv genom nedvärderande benämningar kan ses vara starkt sammankopplat till 

omständigheterna de levde under. Gunilla benämner sig själv som ”Pundar Gunilla” vid ett flertal 

gånger när hon beskriver sig själv under tiden i missbruket. Detta kan ses synliggöra hur pass 

avgörande själva missbruket de levde i var för vem de var som person. Detta kan kopplas till det 

Stier beskriver gällande det faktum att en missbrukares självbild oftast är koncentrerat till själva 

missbruket. I sin studie exemplifierar Stier detta med citat så som ”mig som missbrukare” eller 
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”en som älskar drogerna”.74 Gunillas benämning ”Pundar Gunilla” kan likställas med 

ovanstående, då missbruket som står i fokus. Att självbildens fokus vanligtvis ligger vid 

missbruket hos en missbrukare kan således även ses förekomma i en före detta missbrukares 

beskrivning av vem denne har varit.  

 

Under alla intervjuer fick jag intryck av att kvinnorna när de berättande om vem de var förr inte 

talar om sig själva. Maria sätter också fingret på detta genom att poängtera hur hon kände, när 

hon berättade sin historia för en vän, genom att säga ”Det känns som jag pratar om en annan 

person.” sa hon, vilket kan ses grundas i kontrasten av två personligheter. Genom denna typ av 

beskrivningar blev det tydligt för mig hur kvinnorna beskrev sig själva när de levde i missbruk, 

just som missbrukare, jämfört med hur de identifierar sig idag skiljde sig mycket åt. Under 

intervjuerna upplevde jag att kvinnorna verkade tycka det vara svårt att svara på frågan ”Vem är 

du idag?”. Under vissa av intervjuerna krävdes en stor eftertänksamhet. Kvinnorna kan idag inte 

identifieras med ett aktivt missbruk utan är individer som lever ett drogfritt liv. Pernilla beskriver 

att det varit en väldigt kämpig väg till att hitta sin identitet och vilken grupp hon tillhör. Genom 

att säga ”- Idag är jag någon” och ”Det finns plats för mig”, kan hon dock ses uttrycka en känsla 

av att vara betydelsefull i den mening att vara en individ som får plats i samhället. De andra 

kvinnorna talade om sig själva genom benämningar som en tillfrisknande kvinna, stark, omtänksam, 

utåtriktad tjej, känslig, skör och den jag egentligen hade varit. Sådana beskrivningar står alltså i stark 

kontrast till hur kvinnorna beskriver sig själva som missbrukare. Idag är de kontrasten till sitt 

förra jag. Dock kan även kvinnornas beskrivningar av vem de är idag, likt de beskrivningar av 

vem dem har varit, ses vara präglats av missbruket. Den resa kvinnorna har genomgått och de 

upplevelser de erfarit kan resultera i en starkare känsla om sin betydelsefullhet, styrka och 

känslighet. Emma beskriver sig själv så här: 

Nämen jag har kunnat utvecklas som person, jag har mycket bättre självkänsla, mycket bättre 
självförtroende, kan stå för den jag är idag o kan se det som en fördel det jag varit med om o 
så. 

Emma kan idag se det hon har erfarit som en fördel, vilket jag tolkar utgör en kunskap och 

erfarenhet. Detta betonar just det förflutnas betydelse. Även Emmas upplevelse av mycket bättre 

självkänsla och självförtroende visar på en skillnad i vem hon har varit med vem hon är nu.  

 

Att som dessa kvinnor ha genomgått en otroligt stor förändring i livet som att lämna ett missbruk 

och att dessutom bli psykiskt och fysiskt misshandlad, att utföra kriminella handlingar och att 

relationer skadats, kan ses ha stark betydelse för den personliga utvecklingen. Att göra dessa 

otroliga resor som kvinnorna gjort kan utifrån Stier ses som en orsak till identitetens 

föränderlighet, då han beskriver att en större förändring i livet kan leda till en 

identitetsförändring.75 Pernillas beskrivning av sig själv i missbruket som ”en jävla skit” i 

                                                 
74 Stier, s. 110. 

75 Stier, s. 95. 
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jämförelse med ord som stark och omtänksam som beskrev dagens person kan synliggöra en stor 

förändring som kvinnorna upplever idag. Utgår vi ifrån att kvinnorna identifierade sig som en 

jävla skit även när de levde i missbruket är identitetsförändringen ett faktum. Att gå från att vara 

ingen till att sedan vara ”någon som får plats” tydliggör inte bara den markanta skillnaden mellan 

då och nu utan kan även se uttrycka en känsla av tillhörighet. 

 

Berger och Luckmann beskriver att en av de faktorer som har betydelse för identitetens form och 

hur den förändras är just omgivningen och miljön individen befinner sig i.76 Tydligt i alla av 

kvinnornas livsberättelser är att de erfarit en förändring när det både gäller den fysiska, sociala 

och kulturella miljön vilket kan ses haft betydelse för identifikationen. För att återgå till 

paradoxen i att kvinnorna upplever och beskriver sig själva som två personer vill jag citera Liv 

som skildrar bilden av att två identiteter och två tillvaror flyter samman och gränsen mellan dem 

kan ses svårdragen.    

Jag tillhör inte den världen men jag tillhör inte den här heller. Jag refererar fortfarande till 
missbruket. Du vet om jag skulle säga till varje gång jag tänker, eller det kopplas på av sig själv, 
går jag förbi en bil som står olåst då registrerar jag det direkt tillexempel utifrån mitt tidigare 
liv. […] för jag känner fortfarande att jag inte är en del av samhället. 

Ovanstående citat kan synliggöra en av problematiken som kvinnorna beskriver tvingats förhålla 

sig till på grund av sitt förflutna. Även om de är någon annan idag och inte innehar 

missbrukaridentiteten kan de fortfarande vara svårt att känna sig delaktiga. Det upplevs både ett 

utanförskap i samhället de lever i idag och en en icke tillhörighet till missbrukstillvaron av droger, 

kriminalitet och misshandel. Trots att kvinnorna inte utifrån sett avviker från samhällets 

normativa gemenskap kan kvinnorna uppleva en icke tillhörighet, vilket visar på svårigheten av 

inte känna sig hemma någonstans. Detta gamla tankesätt som Liv beskriver vara närvarande i 

vardagen kan ses som en följd av ett förflutet missbruk som påverkar livsvillkoren idag.  

 

En annan av Livs berättelser skildrar en vardagssituation som tydliggör den markanta skillnaden 

mellan Liv och hennes förflutna med de ”andra” i samhället. Liv beskriver hur hennes liv såg ut 

när hon och hennes pojkvän fick reda på att hon var med barn. När de skulle göra 

graviditetstestet befann de sig för tillfället i något industriområde med sin bil som bostad. Det 

viktigaste var inte att kissa på graviditetsstickan utan prioritering ett var att få i sig heroinet. Sen 

efter att Liv fått i sig heroinet var det dags att kissa. Nedan påpekar Liv hur hennes erfarenheter 

av graviditetstestet skiljer sig markant från andra kvinnor som hon senare mött:     

O man fikar och sådär på gympan o kvinnorna berättar hur det var när dem tog reda på att 
dem var gravida: Å dem var så förväntansfulla o mannen var med, o någon var inne på toan o 
öppnade dörren o höll upp den här stickan, då tog han kort på henne o så. O jag bara kände: 
Shit asså ni skulle bara veta. 

Jag tolkar citatet spegla bilden av skillnaden mellan kvinnorna på gympan och Liv, som upplevs 

av Liv men inte de andra kvinnorna. Det blir i Livs fall tydligt vad hon inte har fått uppleva som i 
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det här fallet ”kvinnorna” på vattengympan har fått uppleva. Det blir tydligt att Livs berättelse 

står i stark kontrast till de andra kvinnors berättelse om hur de fick reda på att de var med barn. 

Trots att livet i missbruk och att vara missbrukare är förbi och att kvinnorna idag lever ett 

drogfritt liv med samma möjligheter är påminnelsen av skillnaden mellan dem närvarande. Den 

sociala miljön kan i denna kontext ses avgörande för den faktiska skillnad som Liv upplever i vad 

kvinnorna erfarit och vad Liv erfarit i sitt tidigare liv. Om vi ser till det Stier exemplifierar 

gällande omgivningens avgörande för individens identifiering där ”En man som befinner sig i en 

omgivning med endast kvinnor blir rimligtvis mer medveten om sin manlighet än en som 

uteslutande umgås med andra män.”77, kan den sociala omgivningen påverka Livs upplevelser av 

sitt förflutna. Då kontrasten blir tydlig i Livs ögon där hon är den enda med samma erfarenheter 

kan hennes missbruksförflutna upplevas mer påtagligt genom att hon påminns om skillnaderna. 

Om vi ser till Berger och Luckmann kan Livs ställning i den sociala interaktionen på gympan 

förstås utifrån den roll hon tilldelats. Rollinnehavaren bör ha kunskap om hur rollen förväntas 

ageras från den sociala omgivningen. Omgivningen förväntar sig att rollinnehavaren ska uppträda 

på ett visst sätt, visa vissa känslor, inneha vissa attityder och värderingar som anses normativa för 

just den rollen.78 Om vi utgår ifrån att kvinnorna på gympan inte är medvetna om Livs förflutna 

så är hennes tillskrivna roll således inte utifrån hennes som före detta missbrukare. Kvinnorna på 

gympan kan i det fallet ses förvänta sig att Liv agerar som övriga. För Liv blir däremot kontrasten 

mellan dem och henne tydlig trots att hennes roll gentemot de övriga kvinnorna kännetecknar det 

motsatta.   

 

Att i vardagliga situationer bli påmind om att jag en gång ha varit en annan person och att jag en 

gång levt ett annat liv kan gör tanken på det förflutna påtaglig. Nästa kategori handlar just om hur 

kvinnornas tankar kring tidigare upplevelser ter sig och hur de hanterar dessa.    

Tanken på det gamla: uppror, acceptans, förlåtelse  

Vilka känslor väcks när kvinnorna tänker på allt som de genomgått? Har de blivit vän med sitt 

förflutna, tvingats förlåta eller känner de aggressioner i tanken på det gamla? Ser vi till hur 

kvinnorna reflekterar kring hur institutioner så som olika behandlingshem, socialtjänst, skola och 

polis uppträdde mot dem har de skilda förhållningssätt. Nedan belyses relationen till andra och 

hur kvinnorna tänker och känner när de ser tillbaka på missbruket och deras relationer till vissa 

personer i deras sociala omgivning som påverkade dem. Ord som vrede, frustration, oförståelse, icke 

hanterbart, individagg och tacksamhet kan ge en bild av hur kvinnorna beskriver kring vad de har gått 

igenom och relationer till andra. Maria menar bland annat att hon endast kan känna agg mot 

enskilda individer som enligt henne har hanterat felaktigt i vissa situationer. Dock betonar hon att 

vissa myndigheters har varit avgörande för var hon är idag och säger att: ”Hade inte de plockat in 

mig ibland så vet jag inte vart jag hade varit”. Maria kan alltså ses utrycka både en tacksamhet till 
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vissa myndigheter och beskriva hur hon gentemot vissa personer kan känna illvilja. Nedanstående 

citat är från intervjun med Emma som också beskriver att hon upplever ilska. Hon beskriver hur 

hon förhåller sig till det förflutna och hennes erfarenheter av institutioners hanterande men även 

omgivningen över lag.   

Jag blir ju arg på behandlingshemmet o de som har hänt o skolan när man var barn o alla runt 
om som borde ha sett något tidigare eller gjort något, polisen eller vad som liksom, det är väl 
mer det att jag blir förbannad. 

Jag tolkar att Emma vid tanken på det förflutna känner upprördhet över hur omgivningen valde 

att hantera situationen. Det föreligger en vrede i att ingen såg vad som hände eller valde att 

handla. Emma syftar i detta fall till att hon blev misshandlad och till hennes allvarliga missbruk. 

Även Emma och övriga kvinnor betonar likt Maria sin uppskattning till vissa institutioner eller 

personer som haft en avgörande roll för att de är där de är idag. Det finns således en delad syn på 

huruvida skilda institutioner varit betydande eller inte och vilka känslor som kommer upp när 

kvinnorna tänker på de som handlat felaktigt mot dem. När jag frågade Liv vilka känslor som 

kom upp när hon tänkte tillbaka på allt som hon upplevt svarade hon såhär:    

E det är nog blandat, både sorg men kanske mer så här förundran att: fy fan så absurt det var. 
O att jag ändå, vilken jävla styrka, asså jag har ju en inre styrka med det spelar ingen roll hur 
stark man e om man inte är i rätt sammanhang. Jag har varit på rätt plats i rätt tidpunkt med 
rätt människor runt omkring mig o byggt upp ett nätverk.  

Citatet beskriver hur relationen till andra haft betydelse i den mening att Liv betonar att där hon 

är idag delvis grundas i att hon mött betydande människor. Hon understryker också betydelsen av 

uppbyggnaden av ett nytt socialt kontaktnät, och vikten av detta för att ta sig ur missbruket. 

Detta kan jämföras med tidigare forskning som visar att socialt stöd från nära och kära upplevs 

vara viktigt i kampen mot missbruket.79 När Liv tänker på sitt förflutna är det således både en 

känsla av sorgsenhet men även häpenhet över att hon är där hon är idag efter den resa hon 

erfarit. Likt Liv beskriver även Maria att hon kan känna en stolthet att vara där hon är idag. När 

Maria möter gamla vänner som fortfarande missbrukar kan hon känna sig nöjd och imponerad 

över sin egen tillvaro då hon ser att det inte alla som gjort den resa hon har gjort. 

Så blir man påmind varenda jävla gång vart man själv är när dom sitter i samma jävla ekorrhjul, 
dom pratar om samma jävla skit.   

Jag tolkar Maria uppleva en kontrast mellan gamla vänner som fortfarande missbrukar och henne 

själv. I mötet med gamla missbrukarkompisar blir tanken på vem kvinnorna var förut påtaglig. En 

stolthet beskrivs vilket kan ses grundas i att de bekanta representerar vilka informanter var förut. 

Utifrån detta kan vi se att i de fall kvinnorna känner tacksamhet när de tänker tillbaka på sitt 

förflutna i relation till vart de är idag, kan det både röra sig om en tacksamhet till vissa personer i 

omgivningen men även stolthet över sig själva. Dock är Livs betoning på att kontexten är 

avgörande viktigt i förståelsen. 
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Liksom Trulsson visar så beskriver även vissa av informanterna i min studie hur de utsatts för 

fysiskt och psykiskt våld i barndomen80 Dessa upplevelser har enligt kvinnorna i viss mån haft 

betydelse för deras missbruk. Under intervjun med Gunilla så beskriver hon hur hon idag valt att 

förhålla sig till sin mor som under Gunillas barndom handlade oetiskt mot hennes bröder och 

mot Gunilla själv.   

Men förlåter henne, jag gör inte det, hon är inte så viktig för mig va. Men kanske att jag 
accepterar det, för jag är ju också en jävla knarkarbrud eller alkoholist också, så jag kan ju 
acceptera det. 

Jag tolkar att Gunilla menar på att hennes mamma idag inte är relevant för henne. Dock 

accepterar hon det som hänt och hennes mammas handlande. Valet att acceptera kan delvis ses 

vara grundat i det Gunilla uttrycker att hon själv är en ”jävla knarkarbrud”. Utifrån att Gunilla 

själv ser vem hon varit och hur hon handlat kan göra det lättare att acceptera delar av sin 

mammas handlande. Även det faktum att Gunilla inte upplever det vara betydande eller något 

som hon vill lägga energi på kan ses bidra till att acceptansen. Dock är ett förlåtande inte möjligt, 

vilket endast låter oss ana den nivå av problematiska och hemska upplevelser som gått igenom. 

Efter att vi nu fokuserat på tanken på det gamla utifrån just skilda relationer till andra vill jag 

avsluta beskrivningen av kategorin med ett citat från Liv som visar det förflutnas roll idag. Liv 

beskriver sig ha accepterat delar av sitt förflutna och talar även om hur hon hanterat tanken på 

det förflutna annorlunda.  

Det är mer att jag har kommit till en acceptans, att jag kan inte få upprättelse för massor med 
saker […] o jag har velat haft upprättelse o det har jag, jag har dragit igång såna driver, ringt 
min gamla skola, till sos o till tingsrätten. […] Men idag kan jag på ett mer moget sätt ha 
förståelse för, sen betyder inte det att det är okej, asså så. Men jag kan ju se: Jaha så här var det 
för henne o därför blev det såhär. Sen kan jag ju ärligt talat, jag brinner, jag har ju ett hetsigt 
temperament o det går ju såhär snabbt o om jag går in det, nu gör jag inte det. För nu 
distanserar jag mig när du intervjuar mig.  

Jag tolkar citatet som att Livs hanterande har förändrats med tiden. Idag är hon införstådd med 

det faktum att hon inte kan få upprättelse för allt som hon anser vara oacceptabelt samt innehar 

en ökad förståelse av vissa händelser. Detta då hon lärt sig hantera sina känslor och distansera sig 

när hennes förflutna gör sig påmind.  

 

Att tvingas hantera tanken på det gamla där tidigare relationer utgör en central roll, men även att 

bara tvingas förhålla sig till vetskapen om vad som har upplevts och genomgåtts är på olika sätt 

följder från det förflutna missbruket. Följder som å ena sidan medför känslan av stolthet och som 

å andra sidan skapar ilska som kvinnorna lärt sig att hantera. För att få förståelse i hur kvinnorna i 

studien hanterar andra följder som de tvingats förhålla sig till efter ett liv i missbruk synliggör 

nästkommande kategori hur kvinnorna förhåller sig till eventuella återfallstankar. Nästa kategori 

fokuserar på vad det är som enligt kvinnorna utgör deras drivkraft i att fortsätta ett drogfritt liv 

även i de stunder längtan tillbaka är närvarande.    
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Viljan att fortsätta och inte återfalla  

Vanligt är att kvinnorna beskriver att de innan den senaste behandlingen och tiden efter det 

återfallit tillbaka till missbruket. För vissa skedde återfallet i samband med andra 

behandlingsvistelser och för vissa gick de tillbaka till missbruket när de på egen hand under en tid 

försökt bli drogfria. Alla kvinnor beskriver att de idag vid något tillfälle haft en längtan tillbaka till 

missbruket, och syftar då antingen på just drogerna eller till andra faktorer som skiljer sig mellan 

missbrukstillvaron och livet idag. Kvinnorna betonar dock att även om de stundtals kan känna en 

längtan tillbaka är det bara är en tanke som sedan avtar. De uttrycker att de idag kan hantera 

känslan. Något av det som beskrivs utgöra en viktig drivkraft att fortsätta det drogfria livet är 

betydelsen av barnen. Rollen som mamma upplevs viktig att återta då den inte alltid var självklar i 

missbruket. Detta återkommer jag till i slutet av kategorin. Jag vill dock börja med att synliggöra 

vad det är i missbrukets tillvaro som skapar detta sug tillbaka enligt kvinnorna. Nedanstående 

citat är från intervjun med Liv och hennes svar på frågan om hon har en längtan tillbaka till det 

förflutna.  

Yes! Men det minskar, mycket mycket mindre o det handlar ju mer om en flykt från ansvar. En 
flykt från känslor och det handlar ju mer om, jag vill bara liksom skita i allting, för det är inte så 
att jag romantiserar det, jag vet precis vad man går ut till, men det där är fortfarande lättare att 
förhålla sig till än att människor, än att leva sunt och förstå att människor vill en väl o känna 
tillit liksom, o det finns ingen hake många gånger.  

Vad som framgår är att Liv har upplevt en starkare längtan tillbaka än vad hon gör idag, trots att 

hon ger mig ett solklart ja på frågan. Hon betonar också sin vetskap om vad det är hon längtar 

tillbaka till och understryker att hon inte förskönar minnena från förr. Livs längtan tillbaka kan 

delvis ses vara grundad i svårigheten att förhålla sig till människor i den vardag hon idag lever i. 

Jag tolkar att hennes citat uttrycker svårigheter med att bemöta och hantera det faktum att många 

människor är genuina och omtänksamma eftersom hon inte har varit van vid det. Därför är det 

gamla, det vill säga ett liv i missbruk, lättare att förhålla sig till. Detta knyter an till hur Waldorfs 

studie i vilken det som betonas att en avgörande faktor i den drogfria tillvaron är att genomgå en 

identitetsförändring. Detta krävs för att förflytta sin sociala förankring från missbrukslivet till den 

nya tillvaron, vilken i sin tur beskrivs underlätta i det nya livet. Waldorf betonar att detta gäller 

främst för de som i tidig ålder började leva ett missbruksliv81, vilket Liv kan ses ha gjort. Orsaken 

till varför Liv upplever det vara lättare att förhålla sig till det gamla kan alltså grundas i att hon 

fortfarande till viss del identifierar sig med det gamla. En fullständig identitetsförändring kanske 

inte har genomgåtts vilket gör det problematiskt att finna social förankring i det nya livet, vilket 

resulterar i en längtan tillbaka. Vidare beskriver Liv att längtan tillbaka grundas i en flykt från 

ansvar vilket i sin tur kan ses grundas i viljan att undvika vissa måsten. Nedan fortsätter Livs 

beskrivning av längtan tillbaka och hur hon hanterar den känslan:      

Jag kan känna liksom gud vad skönt o trycka i sig en fix så. O sen gör jag så o så fortsätter jag 
med det som är här o det är det jag vill, men det är dubbelt. Jag tror inte att det där kommer 
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segra. Ee eftersom jag inte tillåter att det får, det får komma såhär: Okej nu kommer det där 
igen o så hej då med dig. O så berättar jag att det är så det är också, för omgivningen.   

Jag tolkar citatet, ”att trycka i sig en fix”, visa att det i detta fall inte handlar om en längtan tillbaka 

till allting som ett liv i missbruket skulle innebära utan just längtan till drogen i sig och de 

kortvariga effekterna. Vidare blir det tydligt att Liv är medveten om vilken risk sådana tankarna 

medför och hur hon väljer att bemöta dem och arbeta mot dem idag. Dock framgår det också att 

längtan tillbaka till drogerna trots allt är påtaglig trots att hon är medveten om risken. En liknande 

skildring görs av Maria som under intervju som också berättar om en gång när hon var nära att 

återfalla och vad som fick henne att avstå.  

A, han (pojkvännen) fick mig o fatta hur mycket jag har o förlora o vad lite det är värt o vad 
som jag tycker var viktigast i livet. Men liksom tryckte lite på dem här punkterna, skam o skuld 
till mamma o pappa som man har jobbat med.  

Valet att inte gå miste om det som betyder något så som relationer till föräldrarna som har 

förbättras blev avgörande för att låta bli ett återfall. Detta i samband med pojkvännens närvaro 

och det faktum att han aktivt sa åt Maria var som kunde hända. Marias citat lyfter, vilket också 

tidigare forskning visar, vikten av sociala kontakter i den drogfria tillvaron. Som tidigare nämnt 

ses en bra relation till sina nära och kära viktig efter behandling. För att inte riskera ett sug 

tillbaka till missbruket är socialt stöd och känslan av trygghet från nära och kära betydande i den 

fortsatta kampen.82 I Marias fall kan pojkvännen ses utgöra en trygghet då det delvis var han som 

fick Maria att inte välja drogerna igen. Vidare beskriver Maria nedan om sin insikt av vilka följder 

det kan innebära att ”punda” igen.  

Men ibland skulle man bara vilja skita i allt ansvar o sätta sig o punda i en lägenhet men man 
har för mycket o förlora så det går liksom inte. Om man bara kunde ta en gång o sen va ren o 
ta när jag ville, då kanske jag hade gjort det, men jag vet att jag inte kan det. För det provade 
jag flera gånger på behandlingshem, men det är bara mersug, jag ville bara där ifrån o punda 
direkt. Så jag kan inte ta en gång.  

Maria beskriver att hon av erfarenhet vet sina begränsningar. Dock synliggör citatet återigen den 

dragning som fortfarande existerar. Jag tolkar det endast vara konsekvenserna av ett ta droger 

igen och ett återfall som hindrar Maria från det. Intressant är att Maria likt Liv betonar just ansvar 

som en av orsakerna till varför längtan tillbaka ibland kan finnas. Det är ansvaret som nämns som 

det Maria och Liv ibland vill bort ifrån och då med hjälp av droger. Citatet från Maria nedan 

synliggör dock att ansvar även kan utgöra något fördelaktigt i kampen   

Man växer för allting, allt ansvar. Ju längre ifrån man kommer ifrån den man var, desto enklare 
att här o nu, alltså att inte falla tillbaka.   

Att få ta ansvar och att klara av saker beskrivs i detta fall utgöra en drivkraft att inte hamna i 

återfall. Att ta ansvar kan således utgöra en faktor som både kan bidra till känslan av att vilja 

tillbaka till drogerna men även som en drivkraft i det att ansvaret utgör en behaglig känsla. Att 
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klara av saker som inte i missbruket fungerade kan tolkas verka som bekräftande respons på att 

kvinnorna är långt ifrån sina gamla jag.  

 

Pernilla var den enda av kvinnorna som aldrig hade känt ett sug tillbaka till drogerna, som i 

hennes fall utgjordes av alkoholen, dock kan nedanstående citat jämföras med det som de andra 

kvinnorna upplever.  

På ett sätt kan jag ju känna tacksamhet att jag lever idag. […] Men då jag får en chans då gäller 
det att ta tillvara på det här o komma på fötter. O jag känner liksom att varför rasera allting 
som jag byggt upp. Idag vet jag ju vem jag är, jag vet ju var jag står någonstans. […] Ska jag 
svika dem (barnen och föräldrarna) en gång till, alla människor som ställt upp för mig, mitt 
nätverk runt omkring mig, plus mig själv?  

Trots att ett sug tillbaka till alkoholen inte finns så visar citatet på att hon reflekterat över att hon 

inte vill svika andra eller rasera allt. Det kan tolkas vara en vilja att inte göra de som står henne 

nära besvikna som hon tidigare i sitt missbruk gjort. Återigen beskrivs känslan av att inte vilja 

rasera allting som kvinnorna byggt upp. Jag tolkar ”de” i den meningen syfta till exempelvis 

relationer till vänner och familj, praktiska saker som boende och jobb samt ett personligt 

utvecklande. Uttrycket ”idag vet jag ju vem jag är” i ovanstående citat kan synliggöra en personlig 

utveckling från den hon upplevde hon var i missbruket till den hon är idag. Även hennes roll som 

moder och den förändringen i relationen till barnen kan ses utgöra en grund i hennes resonemang 

om att inte rasera allting. Utifrån Slagnes beskrivning av att myten om modern till viss del kan ses 

vara en del av rådande ideal och föreställningar, vilka vi har om oss själva och om samhället. 

Myten om modern har bidragit till att mödrar som inte faller inom ramen för rådande 

föreställningar klandrar sig själva att inte vara tillräckliga i moderskapet.83 Detta kan i relation till 

Pernillas citat förstås genom känslan av nödvändighet som mamma och hennes roll gentemot 

sina barn. Uttrycket ”ska jag svika dem en gång till kan ses utifrån viljan att ”gottgöra” som 

Kristiansen beskriver. Som tidigare nämnts beskrivs barnen utgöra den främsta anledningen till 

att fortsätta kämpa för ett drogfritt liv och att inte återfalla. Strävan efter att vara en bra förälder 

som är närvarande, pålitlig och trygg värderas högst hos dem som har barn och kan ses utgöra 

den främsta garanten för att inte få återfall och därmed svika sina barn.84 Likt detta kan citatet 

förstås som att barnen är en stor del i drivkraften att fortsätta kämpa i vardagen. Jag tolkar det 

som att Pernilla anser sig vara någon idag, en moder, som hon inte var i missbruket då hon svek 

barnen. För att inte svika igen lägger hon stor vikt vid vem hon är idag och den roll hon har, 

delvis gentemot barnen.      

 

Vad som kan jämföras med Pernillas berättelse är det Emma beskrev under intervjun som kan ses 

utgöra en drivkraft i hennes drogfria vardag. Hon beskriver att hon värderar möjligheten högt att 

ge sina barn bättre förutsättningar än vad hon själv fått av sina föräldrar. Detta kan synliggöra att 

rollen som moder utgör motivationen av att inte återfalla i missbruket. Till skillnad från Pernilla 
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poängterar Emma att det är i jämförelse till hennes egen barndom och hennes föräldrars 

föräldraskap som hennes motivation grundas i. Att ge sina barn bra förutsättningar idag och i 

framtiden kan således ses utgöra en drivkraft i att inte falla tillbaka i missbruket. Nästa avsnitt 

synliggör just kvinnornas framtidstankar, både hur de minns förhållningssättet till framtiden 

under tiden i missbruket och hur de idag väljer att se på framtiden.  

Synen på framtiden: då och nu 

Jag vill börja ge läsaren en förståelse för hur informanterna beskrev sin framtidassyn och hur de 

upplevde att deras framtidssyn såg ut under missbruket. Samtliga kvinnor poängterade att det 

under livet i missbruk inte fanns några tankar på framtiden på det sättet de gör idag. Nedan har 

jag valt att citera Liv när hon svarar på frågan om hon upplevde att det fanns någon framtid i livet 

som missbrukande kvinna.  

NEJ! INGEN! Det är en stress, hela tiden, du vet det är en stress 24 timmar om dygnet. För 
det första måste man drifta pengar, på vilket sätt man gör det, det är en stress, sen måste man 
hitta sin kran som har grejerna som man måste köpa av. […] O sen när man väl fått grejerna, 
ja, då är det en stress för då ska man liksom få i sig, för när man liksom slår i sig, man förstör 
ju sina leder, man får ju inte i fanskapet heller, det kan ju ta timmar. O man vägrar, du vet, man 
skulle ju ibland kunna snorta eller ta muskulärt, men det är inte samma effekt som i venen, o 
det är det man vill ha. O sen så får man då ruset o så är det i några timmar o så börjar det om 
igen.  

Ovanstående citat beskriver att den främsta prioriteringen var drogerna alternativt alkoholen. 

Den framförhållning som jag tolkar existerar är att fundera kring det närmaste dygnet och 

ständigt stressa kring att få tillgång till drogerna, vilket skulle kunna benämnas som en 

”drogprioritering”. Maria svarar likt Liv på frågan om det upplevdes finnas någon framtid: ”Nä 

jag ville bara hem o punda” och även Gunilla beskriver ”det viktigaste var ju att man tog en dos”. 

Utifrån detta blir det tydligt att drogerna var det som prioriterades och det som morgondagen 

kretsade kring. Liv beskriver att det inte fanns något år 2012 när hon befann sig i sitt missbruk. 

Att kvinnorna idag lever ett drogfritt liv med nya livsvillkor skulle hade de aldrig föreställt sig när 

de missbrukade. Trots kvinnornas tydliga svar på frågan om förhållningen till framtiden framgick 

det vid ett fåtal gånger beskrivningar som till viss del visar på framtidstankar. Gunilla utrycker att 

det förekom ”pundardrömmar”, som hon beskriver vara framtidsdrömmar som hon hade när 

hon var påtänd. I ett drogpåverkat skede kunde alltså framtiden funderas på. Liv beskriver att 

hon och hennes före detta pojkvän i missbruket brukade säga: ”Å om vi fick ett barn, då skulle vi 

kunna ta oss ur det här.”, vilket även det visar på en önskan om vad som i framtiden skulle 

hända. Utifrån detta kan vi se att trots det att ingen vardaglig syn på framtiden finns, förutom en 

24 timmars stress, så fanns det framtidsdrömmar och önskningar, dock var dessa avgränsade till 

ett visst tillstånd.     

 

Kvinnornas syn på framtiden utgörs idag av både drömmar, mål och planer som de önskar 

förverkliga. Intressant är att de kvinnor som har barn på något sätt nämnde deras betydelse i 

framtidssynen. Som tidigare nämnts beskriver Emma en önskan att ge sina barn bra 
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förutsättningar både idag och i framtiden. Ser vi till Pernilla som beskriver att hon i framtiden 

önskar få kontakt med sin son som valt att ta avstånd kan det återigen synliggöra den upplevda 

vikten av relationen till nära och kära och rollen som mamma. Utifrån det Slagnes beskriver att 

modersideologin ”är en del av hela det komplexa mönstret av ideal och föreställningar som vi har 

om oss själva och samhället”85, kan kvinnornas önskan om att representera ett visst moderskap 

förstås. Även det Badinter beskriver om de rådande föreställningarna om hur varje kvinna ska 

utföra sitt moderskap kan jämföras. Omgivningen bestämmer utifrån föreställningarna kvinnans 

moderskap vara acceptabelt eller bristfälligt.86 Kvinnornas roll som moder kan ses vara kopplat 

till samhällets föreställningar och omgivningens förväntningar, vilket kan ses bidra till hur 

kvinnorna ser på sig själva. Att inte inneha en nära relation till sin son kan från omgivningen ses 

utgöra ett bristfälligt moderskap och kan ses avvika från modersideologin. Maria som är den av 

kvinnorna som inte har barn betonade viljan i att skaffa barn i framtiden, vilket kan ses utifrån 

det Chodorow beskriver om kvinnans ställning i samhället. Trots att den är i ständig förändring 

så förekommer synen på kvinnan som just moder. Den ideala bilden av att en av kvinnors 

livsuppgift är fullgöra rollen som moder.87 

 

Beroende på hur mycket kvinnorna fantiserade var det spridda beskrivningar av vad framtiden 

kan och önskas innebära. Några underströk att de var noga med att ta en dag i taget medan några 

gärna beskrev hur de ville att livet om ett år och framåt skulle se ut. Flytta, köpa hus, hitta partner, 

fortsätta studera, fortsätta jobba med det jag gör, tekniskt lära mig dator, ha handelsträdgård, få 

utvecklingsanställning, ta körkort, skaffa barn, få högre uppställning på arbetet, bygga upp mig själv och bo på 

landet med massor av djur, var några av de drömmar som beskrevs i spekulationen om framtiden. 

Det är tydligt att dessa faktorer skiljer sig från de ”drogprioriteringar” som i missbruket förekom. 

Ovanstående framtidsönskningar och mål kan benämnas som ”Svenssonprioriteringar”. Många 

kan ses tillhöra den ideala bilden av hur medelsvenskens tillvaro ska se ut. Önskan om att 

fortsätta med det som idag redan görs, så som studera och jobba, kan visa på en viss trivsel med 

den vardagliga situationen. Det finns ingen direkt stress i att se framåt, däremot beskrivs det hos 

vissa av kvinnorna som en längtan att uppfylla vissa av drömmarna. Tre av 

”Svenssonprioriteringarna”: önskan att tekniskt lära sig dator, att få utvecklingsanställning och att 

ha som mål att bygga upp sig själv, kan ses vara grundat i just det missbruksförflutna. För att 

exemplifiera bidrog Gunillas år i missbruket till att hon inte hade möjlighet att lära sig använda en 

dator, vilket bidrog till hennes önskan att i sin drogfria vardag lära sig det.  Liv beskriver en 

förhoppning att om ett år ha fått en utvecklingsanställning, vilket kommer att utgöra en trygghet. 

På grund av det som missbrukstiden har fört med sig beskriver hon inte vara ”med i systemet 

ännu med a-kassa och allt sånt.” Både Pernilla och Emma beskriver målet att bygga upp sig själv 

                                                 
85 Slagnes, s. 25. 

86 Badinter, s. 11. 

87 Chodorow, s. 13 ff. 
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och utvecklas som person vilket kan ses grundas i den identitetsförändring som de genomgått 

och kontrasten från att inte ha varit någon till att vara någon idag.      

 

Intressant var att gemensamt hos samtliga informanter var viljan att på skilda sätt använda sina 

erfarenheter och upplevelser av missbruket i framtiden, i syfte att kunna hjälpa andra. Dessa 

framtidsdrömmar har jag valt att benämna som ”hjälpa andra” prioriteringar. Gunilla och Emma 

pratar exempelvis om att de skulle vilja berätta sina historier för andra genom att skriva en bok. 

Liv nämner i intervjun hur hon i framtiden skulle kunna tänka sig att bli familjehem och 

därigenom gör en insats. Att bära med sig sådana upplevelser och erfarenheter som de hoppas 

kunna använda på olika sätt kan ses vara en följd av den otroliga resa kvinnorna gjort.  

Slutdiskussion  

Jag vill i min slutdiskussion, genom en sammanfattning av kategorierna, besvara studiens 

frågeställningar och därefter redogöra för några aspekter som jag finner särskilt intressanta. I 

huvudkategorin visas före detta kvinnliga missbrukares upplevelser av skilda följder som ett 

förflutet missbruksliv kan innebära. Att tvingas leva med fysiska besvär, att begränsas i sociala 

och fysiska miljöer och att på grund av sitt tidigare missbruk inte inneha en ekonomisk trygghet 

och arbetstrygghet, exemplifierar några vanliga och konkreta följder som uttrycks av 

informanterna. Vad som poängteras är också hur den sociala omgivningen påverkats av 

missbruket och förändrats från missbruket till den drogfria vardagen. Dels handlar det om hur 

relationen till nära och kära har blivit påverkad och dels att byta ut personer från 

bekantskapskretsen. Enligt Berger och Luckmann är omgivningen avgörande för identitetens 

formande.88 Även Goffman Betonar omgivningens avgörande för eventuell stigmatisering och för 

att bli tillskriven rollen som avvikare.89 Genom att kvinnornas sociala omgivning har förändrats 

kan skillnaden i hur kvinnorna beskriver sig själva förr i missbruket förstås med hur de ser på sig 

själva idag, som den andra kategorin visar. Att inte vara någon förutom en person enbart kopplad 

till missbruket till att vara någon som är betydelsefull för andra. Förändringen i 

självbeskrivningen kan således ses vara grundat i kvinnornas omgivningsförändring. Valet att 

berätta om sitt förflutna kan ses i relation till rädslan av negativa reaktioner, vilket kan ses vara en 

rädsla för att bli stigmatiserad. Påminnelsen av ett avvikande förflutet blir ett faktum i de 

kontexter kvinnorna upplever sig annorlunda gentemot andra. Livs berättelse om kvinnorna på 

gympan exemplifierar den icke gemenskap som kan upplevas. I de fall omgivningen är medveten 

om kvinnornas förflutna kan negativa identiteter tillskrivas.90 Dock är känslan av avvikelse 

påtaglig både om omgivningen är medveten eller ej om kvinnornas historia. Den tredje kategorin 

beskriver följder av att i det drogfria livet hantera känslor kring det förflutna. Tydligt är att både 

känslan av vrede men även sorg och förundran beskrivs upplevas i tanken på det gamla. 

                                                 
88 Berger & Luckmann, s. 201 f.  

89 Goffman, s. 12 ff. 

90 Stier, s. 109 f. 
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Förlåtelse beskrivs stundtals inte kunna ske. Dock är en acceptans nödvändig för att hantera de 

tidigare upplevelserna och fortsätta det drogfria livet. Den fjärde kategorin ger en bild av 

kvinnornas förhållningssätt till missbruket och dragningen till det förflutna. Ett sug tillbaka kan 

både syfta till effekten av själva drogen och vad tillvaron upplevs innebära. En följd kan vara att 

tvingas hantera den dragning som i vardagen är påtaglig i olika utsträckningar för att inte återfalla. 

Att slippa ansvar utgör en av grundstenarna i dragningen. Sociala kontakter utgör en viktig faktor 

för att fortsätta den drogfria vardagen, vilket kan kopplas till Trulssons studie som visar att 

sociala kontakter är betydelsefullt i kvinnors väg ur missbruket91 och till Kristiansens och 

Waldorfs studie som visar det vara avgörande i den drogfria vardagen för att inte återfalla.92  

 

I den sista kategorin blir skillnaden tydlig mellan hur framtidstankarna i missbruket beskrivs med 

dagens framtidstankar. Den ”gnutta” framtid som förekom i missbruket var ”drogprioriteringar”. 

Framtidssynen i den drogfria tillvaron utgörs av ”Svenssonprioriteringar” och ”hjälpa andra” 

prioriteringar. Vissa framtidstankar och mål är dock färgade av kvinnornas missbruksförflutna. 

Skillnaden mellan framtidstankarna i missbruket och dagens framtidstankar kan kopplas till hur 

kvinnorna beskriver sig själva under missbruket och idag. Kvinnornas beskrivningar att de under 

tiden i missbruket inte var ”någon” och sättet de talar om sig själva som ”förjävlig” och ”elak” 

kan ses knyta an till deras beskrivningar av en tid då det enbart fanns ”drogprioriteringar”. Att 

benämna sig som ”pundar Gunilla” exemplifierar hur missbruket utgjorde identiteten vilket även 

framtidssynen och de beskrivda prioriteringarna kan ses vara färgade av. Missbruket inverkar 

således både på vem de var och hur de såg på framtiden. Idag beskriver kvinnorna sig själva som 

en person som ”är någon” och som innehar en betydelsefullhet och där framtidstankarna innebär 

både drömmar och mål. Utifrån det Olausson visar gällande framtidstankar under behandling kan 

vi se både skillnader och likheter. Å ena sidan uttrycker kvinnorna i min studie en önskan att 

utbilda sig, vilket kan ses ingå i ”Svenssonprioriteringarna”, och som överensstämmer med 

Olaussons studie, där hon beskiver mål som att studera och gå klart en utbildning vara 

förekommande. Å andra sidan beskriver Olausson en oro och rädsla inför framtiden93, vilket min 

studie inte på ett tydligt sätt synliggör. Utifrån detta kan ”Svenssonprioriteringar” ses förekomma 

både under behandling och efter behandling. Dock kan orolighet och rädsla i tanken på framtiden 

ses mer förekommande under behandling än i den drogfria vardagen efter behandling.  

 

Jag vill också särskilt lyfta fram att rollen som mamma och relationen till sina barn kan ses vara 

betydelsefull i både hanterandet av det gamla och att inte återgå till det, i den drogfria vardagen 

och när det gäller synen på framtiden. Tidigare forskning visar även på att bli mamma kan utgöra 

en vändpunkt och ett avgörande till att söka hjälp.94 Efter intervjuerna visades att rollen som 

                                                 
91 Trulsson, 52 f.  

92 Kristiansen, s. 149, Waldorf, s. 176 ff. 

93 Olausson, arbete I, s. 23-41. 

94 Trulsson, s. 91, Waldorf, s. 266. 
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mamma, vilket inte fanns under tiden i missbruket, var för många en motivering för att inte falla 

tillbaka. Kvinnorna beskriver att viljan av att inte svika igen. Det kan synliggöra en vilja att utgöra 

ett bättra moderskap än det som fanns i missbruket och att på ett visst sätt kompensera för det 

gamla. Detta visar även Kristiansen då hon beskriver att barnen utgör den främsta anledningen 

att fortsätta det drogfria livet.95 Ser vi till framtidstankarna kan barnen ses vara en del av det med. 

I framtiden önska en bra relation till sina barn eller som i Marias fall, som inte har barn, önska 

det. Det finns således en genomgående tonvikt på att vara mamma och ha en relation till sina 

barn i den drogfria vardagen, både i tanken på det gamla och förhållningen till risken att återfalla 

och i kvinnornas tankar till framtiden. Hur kvinnorna väljer att belysa sin roll som mamma kan 

kopplas till de föreställningar som omgivningen har om moderskapet. Kvinnan förväntas trots sin 

föränderliga samhällsställning inneha det främsta ansvaret över barnen och hennes roll som 

moder har stor betydelse för hennes tillvaro och livsval.96 Att se sig själv som betydelsefull och att 

vara ”någon” kan grundas i just rollen som mamma där betydelsefullheten är riktat till barnen. 

Kvinnornas negativa beskrivningar av sig själva i missbruket kan ses tillhöra det faktum att de då 

inte föll inom ramen för hur omgivningen anser att ett moderskap ska vara. Både rollen som 

mamma och kvinnornas sociala omgivning och kontaktnät kan ses ha betydelse för kvinnornas 

identifiering av sig själva och den skillnad som beskrivs mellan tiden i missbruk och den de är 

idag.  

 

Trots att missbruket för kvinnorna hör till deras förflutna så berör det på skilda sätt den drogfria 

vardagen. Utifrån kvinnornas berättelse kan tanken på det gamla ses resultera i känslor som sorg 

och vrede, och den drogfria tillvaron innebär bland annat en begränsning i sociala miljöer och 

kontakter. Att tvingas byta bekantskapskrets eller bostadsort för att inte riskera att återfalla och 

komma ifrån umgängen som påminner om missbruket är nödvändigt, beskriver Waldorf97som 

även betonar att detta möjliggör för en identitetsförändring. En identitetsförändring som 

underlättar det nya livet.98 Dock visar Liv när hon uttrycker: ”Jag tillhör inte den världen men jag 

tillhör inte den här heller” att känslan av tillhörighet till en social miljö inte är självklart. Även den 

ekonomiska begränsningen och den problematiska ställningen på arbetsmarknaden kan visa hur 

livsvillkoren berörs av det förflutna. Känslan av att avvika och stigmatiseras på grund av sitt 

förflutna missbruk exemplifierar en annan påtaglig konsekvens av att leva med det förflutna. 

Återigen kan vi se till Goffman som beskriver att stigmatisering sker i det att omgivningen inte 

upplever individen inneha de egenskaper som ”de normala” innehar och därmed avviker denne 

från det normala och tillskrivs en avvikande identitet.99 Identitetsskapandet beröras av det 

förflutna missbruket vilket kan exemplifiera med det Liv uttrycker att hon inte är en del av den 

                                                 
95 Kristiansen, s. 170 ff. 

96 Chodorow, s. 13 ff.  

97 Waldorf, s. 176 ff. 

98 Waldorf, s. 276 ff. 

99 Goffman, s. 14 ff. 
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världen men inte den här heller. ”Hjälpa andra” prioriteringar visar också hur framtidssynen är 

präglad av tidigare upplevelser. Utifrån Olaussons studie är liknande prioriteringar inte lika 

synliga100 vilket kan visa på att det är just efter slutförd behandling som viljan att genom sin 

historia bidra till att hjälpa andra. Intressant är det som kvinnorna värderar högt i den drogfria 

tillvaron kan ses vara färgat och till viss del grundat i deras förflutna. Exempelvis beskrivs ett 

visst moderskap vara betydelsefullt då det tidigare moderskapet i missbruket idag anses bristfälligt 

och inte självklart.        

 

I relation till tidigare forskning är det särskilt några likheter och skillnader som jag anser viktiga 

att lyfta fram. Genom att min studie synliggör betydelsen av att vara mamma och känslan att inte 

”passa” in en tid efter behandlingen vidareutvecklas det Trulsson visar när hon fokuserar på tiden 

under behandling.101 Som en vidareutveckling av Olaussons studie som belyser kvinnors tankar 

kring framtiden under behandling102 fokuserar min studie på hur kvinnorna beskriver tidigare 

förhållningsätt till framtiden under missbruket och efter behandling. Jag finner många likheter i 

det Kristiansen belyser med den här studien. Dels betydelsen av socialt stöd i den drogfria 

vardagen och dels rollen som mamma och att ha en bra relation till sina barn för att inte återgå till 

missbruket.103 Dock grundas Kristiansens resonemang i både manliga och kvinnliga livsberättelser 

vilket jag anser kompletterar min studie. Jag lägger mer fokus vid informanternas förhållning och 

tankar till framtiden och den identitetsaspekt som finns närvarande gör skillnaden från studien 

tydlig.  

 

Ser vi till framtida studier finner jag det vara intressant att göra en uppföljning där nya möten 

med kvinnorna sker om ett antal år. Intressant skulle vara att då undersöka om deras drogfria 

vardag innebär liknande villkor eller om deras förhållningsätt till det förflutna och framtiden har 

förändrats. Kan vissa av deras framtidstankar fortfarande ses vara färgade av missbruket och 

delas in i ”Svenssonprioriteringar” eller ”hjälpa andra” prioriteringar? Att jämföra män och 

kvinnor för att studera eventuella likheter och skillnader i hur de identifierar sig själv, hur de 

förhåller sig till ett missbruksförflutet, vilka framtidstankar förekommer och vad innebär den 

drogfria vardagen, skulle bidra till ännu en aspekt. Att studera huruvida faderskapet för män 

utgör samma betydelse i den drogfria vardagen som moderskapet kan ses göra för kvinnorna, 

skulle möjliggöra för en bredare analys.   

                                                 
100 Olausson, arbete I, s. 23-41. 

101 Trulsson, s. 54. 

102 Olausson, arbete I, s. 1. 

103 Kristiansen, s. 149 -173. 
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Bilaga 1 

23 februari 2012 

Hej! 

 

Jag, Anna Papanikolaou studerar tredje året på utbildningen Samhälls- och 

kulturanalysprogrammet vid Campus Norrköping. Som en del av min utbildning skriver jag under 

våren min kandidatuppsats. Den kommer att handla om hur kvinnor, som levt ett liv i missbruk, 

upplever sin vardag efter behandling. Fokus ligger vid att studera hur kvinnor ser på framtiden 

och att undersöka hur eventuella framtidsvisioner och mål ser ut.   

 

Jag är intresserad av att studera just vardagen efter behandling och tankar kring framtiden då 

tidigare forskning mestadels fokuserar på livet i missbruk och tiden under behandling. Därför är 

jag intresserad av att intervjua dig och höra dina upplevelser. Intervjun kommer att vara max två 

timmar lång och kommer att spelas in. Inspelningen kommer att sparas av mig och kommer 

endast att användas i forskningssyfte. Intervjun kommer att genomföras i ett grupprum på 

stadsbiblioteket där vi kan sitta ostört.     

 

Alla inspelningar kommer att skrivas ut, av mig, och avidentifieras, det vill säga alla namn och 

andra personuppgifter tas bort. Jag vill dock uppmärksamma dig på att kön och ungefärlig ålder, 

familjeförhållanden kommer att skrivas ut.   

 

Under intervjun och arbetets gång har du när som helst rätt att avbryta din medverkan utan att du 

behöver förklara varför. Du har också möjlighet att göra förtydliganden fram till det att uppsatsen 

är färdigställd.  

 

Du får gärna höra av dig till mig om du undrar över något. 

 

_____________________________________________________ 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Anna Papanikolaou 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

E-mail: papanikolaou16@gmail.com 

Tfn: 0737-57 54 99 

mailto:papanikolaou16@gmail.com

