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The aim of this study was to understand how women with drug- and alcohol 
abuse describes addiction stigma related to female ideals. This study has a 
social constructivist approach. The empirical data is collected by reading se-
ven autobiographies written by women with drug- and/or alcohol abuse. The 
result has been analysed through Goffmans social theory. The findings indi-
cate that the abuse and the shame it is resulting in has a negative effect on the 
women’s sense of self, self-esteem  and therefore on their identity. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En studie på vuxnas alkoholvanor i Europa visar att svenskarna i högre grad än flertalet 

av sina europeiska grannar tenderar att känna skam kopplat sin alkoholkonsumtion 

(Moskalewicz, Room &Thom (red.) 2016). I en intervju med tidskriften Alkohol & 

Narkotika beskriver Room, en av redaktörerna för studien, att svenskarnas skamkänslor 

kan bero på den solidaritet som han menar finns hos en svensk medborgare för dennas 

nära och kära. Room menar i intervjun att han upplever det som att svenskarnas skam 

över sin alkoholkonsumtion uppkommer när de känner att de svikit sin nästa (von 

Wright 2017). 

Att svika sin nästa och att inte leva upp till normen är enligt Thurang (2012) grunden till 

varför kvinnliga missbrukare känner skam i högre utsträckning än sina manliga motsva-

righeter. Forskning visar att kvinnor tenderar att känna skam kopplat till sitt missbruk 

(för begreppsförklaring se under rubrik 1.5 Definition av nyckelbegrepp) (Thurang 

2012). Missbrukande kvinnor skäms för att de inte kan leva upp till samhällets normer 

och värderingar för vad som är kvinnligt (Thurang 2012). Det kvinnliga idealet i sam-

hället är enligt Trulsson (2012) en välordnad medelklasskvinna som tar hand om hem 

och familj. När kvinnor inte lever upp till detta ideal ses de som orena, farliga och sexu-

ellt utmanande (Trulsson 2012).  

1.2 Problemformulering 
Föreställningarna om kvinnlighet i förhållande till missbruk sträcker sig upp till Sveri-

ges regering. Det syns i alkoholpolitiska utredningar och propositioner. Kvinnor dricker 

för att de mår dåligt - män dricker för att de är män är titeln på Abrahamssons och 

Heimdahls (2012) diskursanalytiska genusstudie av alkoholpolitiska dokument. De me-

nar att framställan av kvinnors respektive mäns alkoholbruk i offentliga dokument är 

kraftigt färgad av föreställningar. Studien visar att trots det faktum att mäns alkohol-

missbruk är mer omfattande än kvinnors framställs den senare gruppens missbruk ändå 
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som mer problematisk då det ses som mer alarmerande att kvinnor dricker sig berusade 

(Abrahamsson & Heimdahl 2012).  

Att kvinnligt missbruk ses som mer avvikande kan ligga till grund för den skam miss-

brukande kvinnor känner då stigma enligt Goffman (2001) uppstår när en individ upp-

levs, i den specifika kontexten, inneha negativa och/eller avvikande beteenden och 

egenskaper. Stigmatisering av en individ leder till skam när denna är medveten om att 

hen är negativt avvikande från sin sociala omgivning (Goffman 2001). 

Aston (2009) menar att forskning på kvinnliga missbrukares berättelse kan ge 

yrkesverksamma inom socialt arbete kunskap om hur de ska bemöta och behandla 

kvinnliga missbrukare. Vid litteratursökning har vi funnit att forskning på hur kvinnliga 

missbrukare beskriver stigma och kvinnliga ideal i relation till sitt missbruk är bristfäl-

lig till sin omfattande. Bristen på forskning inom ämnet motiverar vårt val att studera 

hur missbrukande kvinnor beskriver stigma och kvinnliga ideal i relation till sitt miss-

bruk. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom studier av självbiografiska verk förstå hur en 

grupp missbrukande kvinnor väljer att beskriva relationen mellan missbruk, stigma och 

kvinnliga ideal. 

1.4 Frågeställning 

Hur beskriver en grupp missbrukande kvinnor sitt missbruk i relation till kvinnliga ide-

al? 

Hur beskriver en grupp missbrukande kvinnor stigma i relation till sitt missbruk? 

1.5 Definition av nyckelbegrepp 
Missbruk  
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Med begreppet missbruk syftar vi i denna uppsats på överdriven eller okontrollerad an-

vändning av alkohol och/eller narkotika (jmf Nationalencyklopedin 2017). 

Stigma 

Enligt Goffman (2001, s.7) betyder begreppet stigma ”den situation son drabbar en in-

divid som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande”. Vi 

återkommer till Goffmans stigmabegrepp och teori under rubriken 5. Teori. 

Identitet 

Enligt Stier (2003) finns det ingen enkel förklaring till begreppet identitet. Identitet kan 

dock sägas betyda ”att möta de utmaningar som man ställs inför” (Stier 2003 s. 12). En 

människas identitet bör enligt Stier (2003) förstås utifrån den sociala och kulturella kon-

text som påverkar densamma. Ytterligare ting som påverkar en människas identitet är 

hennes livserfarenheten och de kriser hon möter i livet. En central del av en människas 

identitet är hennes egna självuppfattning. Självuppfattningen innefattar det värde vi till-

skriver oss själva. Den syftar till den bild och de föreställningar en människa har av sig 

själv utifrån den kunskap vi antar att vi har om vår egen person. Självuppfattningen 

påverkar hur vi människor känner, tänker, handlar och interagerar med andra människor 

(Stier 2003). Enligt Stier (2003) består självuppfattningen av en individs självbild och 

självkänsla. Självkänslan påverkas beroende på hur vi som människor värderar oss och 

av den bild vi har av vår person. Positivt eller negativt. Självkänslan påverkas även i 

interaktion med andra människor. Den gror av andra människors uppskattning och be-

undran och vissnar av andras fördömande och avvisande (Stier 2003). 

Könsideal 

Könsidentitet, genus, grundar sig i de allmänna ”föreställningarna om vad som är man-

ligt respektive kvinnligt” (Stier 2003 s. 62). Dessa sociala och kulturella ideal som iden-

tifierar manliga respektive kvinnliga handlande och kvalitéer kallas för könsroller (Stier 

2003). Enligt Stier (2003) är de egenskaper som utgör det kvinnliga idealet lydnad, 

vanmakt, sentimentalitet och att vara pysslig i hushållet. De här stereotypa karaktärs-

dragen grundar sig i gamla fördomar och är svåra att förändra vilket gör att de återska-

pas om och om igen genom generationer. Det resulterar i att de könsspecifika stereo-
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typerna blir ett slags ideal för kvinnlighet. Förklaringen till varför vi återskapar stereo-

typerna av kvinnlighet står att finna i att vi människor socialiseras in i könsrollerna 

genom omgivningens normer och värderingar. De allmänna normerna och värderingar-

na blir en del av vår personlighet när vi i vårt behov av acceptans strävar efter att leva 

upp till dem. De  uppfattas sedan som våra egna normer och värderingar kvinnlighet 

(Stier 2003). 

2. Tidigare forskning 

2.1 Kvinnligt missbruk och identitetsskapande  
Thurang (2012) har genomfört en studie om alkoholmissbrukande kvinnors livssitua-

tion. Respondenterna rapporterade en livssituation som var sårbar på grund av en brist 

på tillhörighet och en känsla av främlingskap inför sig själv. Resultaten av studien visar 

hur längtan efter tillhörighet och acceptans uttrycker sig för kvinnor. De missbrukande 

kvinnorna kände enligt Thurang (2012) skam för att de inte kunde leva upp sina egna 

eller samhällets normer. Flertalet andra studier visar att kvinnliga missbrukare är stig-

matiserade och därför känner skam (bl a Simpson & McNulty 2007; Sanders 2012; 

Kulesza, Matsuda, Ramirez, Werntz, Teachman & Lindgren 2016 ). Thurang (2012) 

menar att kvinnorna som deltog i hennes studie vittnade om en känsla av att vara en 

börda och den känslan gav dem en vilja att kompensera för sin oförmåga att leva upp till 

normen av kvinnlighet enligt dem. Samtidigt menar Sanders (2012) att stigmatisering av 

kvinnliga missbrukare, vilket ofta leder till känslor av skam, grundar sig i att politik och 

media forfarande målar upp en bild av kvinnlighet som starkt sammankopplad med 

fortplantning och moderskap. En bild som kvinnliga missbrukare sällan eller aldrig 

lever upp till. 

Laanemets (2007) visar dock i sin studie en annan bild av hur kvinnor som lever i miss-

bruk och tjänar pengar genom att prostituera sig för att kunna missbruka ser på sin situa-

tion. I studien framställer de deltagande kvinnorna bilden av en kvinna som inte känner 

skam över att ha prostituerat sig utan att hon istället ser det som att hon tog hand om sig 

själv och tjänade egna pengar för att sponsra sitt missbruk (Laanemets 2007). Resultatet 
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av Laanemets studie kan tolkas som ett tecken på att alla missbrukande kvinnor faktiskt 

inte känner skam över sin situation. Resultatet kan å andra sidan tolkas som att de miss-

brukande kvinnorna väljer att framställa sig som om de inte känner skam trots att de 

kanske känner skam som en följd av stigmat de bär på. 

2.2 Förnekelse av missbruket tills botten är nådd 
I en forskningsstudie från USA om amfetaminmissbrukares identitet framkom att kvinn-

liga missbrukare använde sig av ett vi- och dem-tänk kring huruvida de identifierade sig 

som missbrukare eller inte. Kvinnorna i studien jämförde sig med vad de menade var 

riktiga knarkare. De menade att de lyckades behålla sin fasad intakt i form av ett välar-

tat yttre och genom att endast använda amfetaminet i det dolda. Detta ställdes bland an-

nat i perspektiv till knarkare som hade dålig kroppslig och oral hygien. Kvinnorna häv-

dade att det inte såg ut som knarkare och att deras omgivning därför inte heller skulle se 

dem som sådana (Copes, Leban, Kerley och Deitzer 2016). Copes et al (2016) menar att 

missbrukarna i studien använder gränsdragningen mellan knarkare och funktionell am-

fetaminbrukare som ett sätt att behålla den identitet de hade innan de började missbruka 

och skapa beroende till drogen. Även Gavriel-Fried, Peled och Ajzenstadt (2015) har i 

sin studie funnit att missbrukande kvinnor använder sig av olika strategier för att inte 

anta identiteten som missbrukare. Bland annat hävdade en del av kvinnorna i studien att 

de inte var sig själva när de missbrukade medan andra kvinnor menade att de blev miss-

brukare för att de hade haft svårigheter i livet som lett dem in på den banan. Ytterligare 

andra kvinnor tog som exempel upp de delar av sig själva som var stereotypt kvinnliga 

som exempel att de var goda mödrar och hustrur (Gavriel-Fried et al 2015). 

Gavriel-Fried et al (2015) och Copes et al (2016) menar alltså att missbrukande kvinnor 

har olika strategier för att inte identifiera sig själva som missbrukare. I Astons (2009) 

studie beskriver hon hur kvinnorna som deltog i hennes studie menade att de behövde 

nå ”botten” både fysiskt och psykiskt innan de kunde anta en identitet som och se sig 

själva som missbrukare. Kvinnor hade på sin väg mot ”botten” var utom sin egen kon-

troll och mött flera olika typer av problem som orsakat dem lidande. När kvinnorna till 

slut hade nått ”botten” kunde de ta till sig att de var missbrukare och därefter påbörja 

behandling för sin problematik. Den främsta faktorn i kvinnornas nya syn på själv som 
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missbrukare var de professionella de mötte när de nått ”botten”. Men även andra i kvin-

nornas sociala omgivning nämndes som personer, organisationer eller liknande som 

medverkande till att kvinnorna började se sig själv som missbrukare. Vänner, familj och 

arbetsgivare ges bland annat som exempel. Varför det är viktigt för kvinnorna att kunna 

se sig själva som missbrukare och anta den identiteten ligger i att det är startskottet för 

att de ska kunna genomgå behandling för sitt missbruk och kunna leva ett liv utan bero-

ende av alkohol och/eller narkotika (Aston 2009). 

Det kan vara så att Aston har träffat de missbrukande kvinnor som deltog i hennes stu-

die i ett senare skede i deras missbruk än vad Gavriel-Fried et al och Copes et al träffade 

de kvinnor som deltog i deras respektive studier. Information om vilket skede i miss-

bruket kvinnorna var i saknas i studierna (Aston 2009; Copes et al 2016; Gavriel-Fried 

2015). Om det är så skulle det kunna resultera i olika vinklar på kvinnornas syn på sin 

identitet som missbrukare. Alternativt kan det, utifrån ovanstående forskning, vara så att 

det finns kvinnor som ständigt använder strategier för att värja sig från identiteten som 

missbrukare medan det finns andra som  accepterar att missbruket är en del av deras 

identitet. 

2.3 Samhällets fördömande av missbrukare 

Etherington (2008) har genomfört en kvalitativ studie i vilken han genomförde 

djupgående intervjuer med åtta missbrukare kring hur deras missbruk startade, utveck-

lades och avslutades. Studien är koncentrerad på personer som upplevt trauma under 

barndomen för att sedan utveckla ett missbruk och senare skapa en identitet som icke-

missbrukare. I studien framkommer att missbrukande personer upplever att ingen nå-

gonsin har frågat dem varför de började använda droger. Intervjupersonerna beskriver 

att de har en känsla av att samhället såg dem som onda och dåliga personer på grund av 

att de missbrukade droger utan att någon visade något intresse för varför de gjorde det. 

Etherington (2008) menar att berättelser i samhället tenderar att skapa och återskapa en 

negativ bild av personer som missbrukar droger. Bilden av missbrukare som samhället 

målar upp enligt Etherington (2008) är att missbrukare har bristande personlig och 

psykologisk karaktär. Denna bild målas upp utan att ta hänsyn till hur missbrukarnas 
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livserfarenheter ser och har sett ut eller vad som fått dem att börja använda droger från 

början (Etherington 2008). 

2.4 Missbruk, stigma och marginalisering  
Kulezsa et. al (2016) menar att de negativa stereotyper som allmänheten tillskriver 

missbrukare bidrar till stigmatisering av gruppen och även till att missbrukare blir mar-

ginaliserade och utsatta för diskriminering. Detta leder i sin tur att hindren på såväl 

strukturell som individnivå blir större när det kommer till hjälpsökande och behandling. 

Kulezsa et. al (2016) genomförde forskning som visar att ju högre nivå av stigma en 

människa lever med, ju lägre är chansen att hon kommer söka hjälp. Detta på grund av 

den förväntade stigmatisering inför arbetsgivare, grannar och andra i den sociala miljön 

(Kulezsa et. al 2016). 

Även Gavriel-Fried, Peled och Ajzenstadt (2015) menar att missbrukare bär på stigma 

och att kvinnor som missbrukar bär på dubbla stigman dels på grund av missbruket i sig 

och dels på grund av att de inte lever upp till den stereotypa bilden av kvinnlighet. Lik-

som Kulezsa et. al (2016) menar Gavriel-Fried et. al (2015) missbruket leder till mar-

ginalisering vilket i sig i flera fall leder till låg självkänsla och psykisk ohälsa. Trots att 

interventioner för missbruk nått stora framgångar menar McGinty, Goldman, Pescosoli-

do och Barry (2015) att stigmatisering av gruppen är konstant, väsentlig och vida ut-

spridd. Författarna menar att en god kvalitet på vård kan vara en lovande strategi för att 

förbättra samhällets attityder mot personer med den typen av problematik (McGinty et 

al 2015).  

3. Vetenskapsteoretisk ansats och metod 
3.1 Socialkonstruktivistisk ansats 
Socialkonstruktivism innebär en syn på omvärlden, kunskap och sociala handlingar som 

socialt konstruerade. Tanken med socialkonstuktivism är att vi inte ska ta kunskap för-

given eller naturlig utan ifrågasätta den (Wenneberg 2001). Enligt ett socialkonstruk-

tivistiskt synsätt uppstår kunskap emellan två subjekt, och det är den språkliga interak-
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tionen som konstruerar relationerna subjekten emellan. Det är alltså genom språket i 

våra sociala relationer som kunskap konstrueras (Thomassen 2014). Thomassen (2014) 

menar att det är genom dessa konstruktioner som både vår självförståelse och verk-

lighetsuppfattning etableras.  

Ordet konstruktion kan insinuera att problemet som beskrivs är något som egentligen 

inte existerar. Det finns olika sätt att bemöta detta. Vissa anhängare av socialkonstruk-

tivism menar att konstruktioner är ett sätt att tolka och beskriva en verklighet som fak-

tiskt finns, oberoende av vilka begrepp eller praktiker vi använder för att prata om 

dessa. Andra menar istället att fenomen endast existerar genom dessa begrepp och prak-

tiker, det finns alltså olika teorier inom socialkonstruktivismen (Thomassen 2014).  

Ett av huvudsyftena med att ha en konstruktivistisk framställning av ett problem menar 

Thomassen (2014) är att belysa samspelet mellan något konstruerat och något verkligt. 

Ett problem kan ha funnits länge men det är först när människor börjar begreppsliggöra 

problematiken och idén om problemet uppstår som problemet konstrueras och blir verk-

ligt.  

En annan syn på socialkonstruktivism är den mer radikala som menar att verkligheten 

får sin form först då vi människor uppfattar den (Wenneberg 2001).  Med det sagt är det 

inte så att det inte finns någon sanning eller verklighet över huvud taget, utan det hand-

lar om att tolkningen av verkligheten bestäms av det sätt vi talar om den (Thomassen 

2014).  

Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt ses inte genus som något fast, bestämt och 

oföränderligt utan något vi människor konstruerar i samspel med varandra (jmf Wen-

neberg 2001). Denna vetenskapsteoretiska ansats hjälper oss i vår uppsats att förstå hur 

kvinnliga ideal och stigma konstrueras i relation till missbruk. Vad som tillskrivs att 

vara en kvinna är olika i olika kontexter och genom att anta denna ansats vill vi förstå 

hur de missbrukande kvinnor vi valt att studera beskriver sig själva som kvinnor i rela-

tion till missbruk, stigma och kvinnliga ideal.  
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3.2 Dokumentanalys 
För att förstå ett dokuments innehåll behöver det sättas in i en teoretisk referansram 

(May 2013). I texter finns avsedda och uppfattade meningar och betydelser, men det 

finns också inre betydelser i texten som innehållsanalytiker vill studera. För att fånga 

textens innebörd måste läsaren också förstå författarens avsikt och syfte med vilken tex-

ten författades, vilken betydelse texten tillskrivs av den publik som tar del av doku-

mentet samt förstå den inre meningen i texten (May 2013). Det vill säga att en kritisk 

hållning till vad en författare har tänkt när denna har delat med sig av texten till sina 

läsare bland annat i form av hur de framställer sig själv, sitt beteende och handlade är av 

vikt vid studier av texter. Enligt May (2013) bygger kvalitativ innehållsanalys av doku-

ment på ett processtänkande. Tanken är att dokumentet ingår i en social kontext, och 

författaren betraktas som en aktör väl medveten om att spridningen till en publik kom-

mer att ske. När en forskare tar del av dessa dokument är uppgiften att förstå den kon-

text samt det syfte i vilken boken skrevs. För att göra detta ska forskaren välja ut det ur 

boken som är relevant för analysen och sätta samman detta för att belysa tendenser, 

mönster och strukturer (May 2013). Fördelen med denna metod, menar May (2013) är 

att den är flexibel. Den ger inte bara forskaren möjlighet att studera hur meningarna 

skapas utan också hur de används. Svårigheterna med dokumentanalys är att texterna 

kan vara selektiva i sig, och dessutom kan förståelsen av det skrivna påverkas av selek-

tiv läsning. Forskaren kan alltså välja att belysa endast det i boken som hänger samman 

med den kontext de är en del av (May 2013). Att vara mottaglig för influenser och ma-

nipulationer är dock en risk i all samhällsvetenskaplig forskning, och vid dokument-

analys, precis som vid annan forskning är det viktigt att vara medveten om eventuella 

influenser och inte förhålla sig till texterna som om de var totalt neutrala. 

3.3 Narrativ analys 
Vi har använt narrativ metod för att undersöka vårt datamaterial och för att söka svar på 

våra frågeställningar. Ett narrativ är en historia eller en berättelse (Kvale & Brinkmann 

2009). Narrativ undersökningsmetod används inom human- och samhällsvetenskap för 

att förstå människan och dess konstruktion av sin identitet (Johansson 2005; Kohler 

Riessman 2016). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) tillämpas narrativ analys för att 
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belysa kontexten och förstå texters mening. Metoden fokuserar på historierna som 

berättas muntligt eller skriftligt och på att utkristallisera de sociala strukturer och in-

triger i dem (Johansson 2005; Kvale & Brinkmann 2009). Enligt Johansson (2005) 

tolkas begreppet intrig i detta sammanhang det som ger berättelsen en kärna eller ett 

sammanhang. 

Då vi i vår uppsats ämnat undersöka självbiografiska verk för att förstå hur en grupp 

missbrukande kvinnor väljer att beskriva relationen mellan missbruk, stigma och 

kvinnliga ideal menar vi att narrativ metod gav vid handen de utgångspunkter vår analys 

skulle innehålla. Exempel på detta är förståelse för människor i förhållande till kontex-

ten och intrigen i deras livshistoria. 

Historier eller berättelser om människors livsöden kan vara både muntliga genom inter-

vjuer och skriftliga genom självbiografier och memoarer. Om narrativ sägs vara lika 

med berättelser kan narrativ metod sägas vara de verktyg som används för att samla in 

och analysera berättelserna (Johansson 2005). Johansson (2005) menar att självbiografi-

er kan vara ett sätt att belysa grupper som inte varit i det offentliga ljuset. Ett exempel 

på en sådan grupp är missbrukande kvinnor. Den forskning vi studerat i vår uppsats har 

visat att forskningen främst belyser manliga missbrukare. Forskningen vi berör ytligt 

ovan tillsammans med Johanssons resonemang kring att belysa utsatta grupper är en del 

av det som motiverar oss att ta del av, studera och förstå livshistorier av kvinnliga miss-

brukare utifrån narrativ metod. 

3.4 Urval och metodologiska överväganden 
Vi har valt att undersöka självbiografiska verk för att förstå hur en grupp missbrukande 

kvinnor väljer att beskriva relationen mellan missbruk, stigma och kvinnliga ideal. 

Självbiografierna är författade av kvinnor som missbrukat och som berättar om sitt 

beroende av droger och/eller alkohol i sina biografier. Självbiografiska verk ger förfat-

tarna en arena att berätta sin historia, sina upplevelser och känslor. I och med att det är 

kvinnorna själva som berättar och har skrivit ned sin historia finns det risk för att de har 

förvrängt, förvärrat och/eller förskönat hela eller delar av sin historia. Dock menar May 
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(2013) att självbiografier kan ses som en primärkälla vilket medför att vi som läsare kan 

förvänta oss att det som står i verken är det som individen har upplevt och sedan extra 

återgivit. I socialkonstruktivismen är enligt Thomassen (2014) ett av huvudsyftena att i 

framställning av ett problem belysa samspelet mellan något konstruerat och något verk-

ligt. Vi kan alltså inte utgå ifrån att allt som står skrivet i självbiografierna är en 

allmängiltig sanning för kvinnliga missbrukare utan en sanning för de kvinnorna som 

berättar sin historia. 

Becker (2008) menar att urvalet studenter och forskare gör i varje typ av forskn-

ingsstudie genomförs med målet att kunna dra slutsatser om en större massa utifrån det 

mindre urvalet. Med detta menar Becker inte att vi ska generalisera utan att kunskap om 

en avgränsad grupp kan ge oss en förståelse hur det är för en grupp som uppfyller sam-

ma kriterier som den första. Ett urval görs för att det inte är möjligt för oss att studera 

allt (Becker 2008). Vi kan exempelvis inte intervjua alla kvinnliga nuvarande eller före 

detta missbrukare angående deras livsöden på grund av olika orsaker så som brist på tid, 

pengar och utrymmet vårt examensarbete får fylla. Av den anledningen har vi gjort ett 

urval. Vi har valt sju verk där författarna är kvinnor som missbrukat och beskriver sitt 

missbruk. Dessa sju verk är valda utifrån de nio verk vi initialt genomförde ett urval 

från. De två verken som valdes bort gjordes det med motiveringen att författarna 

primärt skrev om sin psykiska ohälsa och sekundärt om sitt missbruk och därför inte var 

relevanta för vår studie. 

Kvinnorna vars självbiografier vi har valt att undersöka har olika ålder och civilstatus. I 

materialet återfinns de som börjat använda droger, dricka alkohol och sälja sex i unga år 

till de som föddes till ett liv i Hollywoods rampljus för att i senare år utveckla ett alko-

holmissbruk och/eller drogmissbruk. De som är representerade i vårt material är så väl 

mammor som ensamstående utan barn, så väl karriärkvinnor som prostituerade. Dock 

har vi funnit att mängden av självbiografier skrivna av kvinnliga missbrukare är mindre 

än densamma skrivna av män. Av den anledningen innehåller vårt material fler kända 

kvinnor så som skådespelerskor och mediaprofiler än kvinnor som inte är kända alls 

eller enbart kända i kretsar där prostituerade, kriminella och/eller drogmissbrukare 

håller till. Att en del av kvinnor är kända sedan tidigare kan vara problematiskt vad avs-
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er trovärdigheten av deras material då de bland annat är kopplade till nationella och in-

ternationella mediabolag. Vi upplever dock att materialet är trovärdigt trots detta fak-

tum. 

Vi är medvetna om att vårt material består helt av berättelser ifrån kvinnor av väster-

ländskt ursprung, denna aspekt får vi ta hänsyn till när vi analyserar materialet. 

Följande självbiografier är det datamaterial vi avser studera utifrån våra frågeställ-

ningar: 

Andersson, Birgitta (2010). Blondie: baserad på en sann historia. Stockholm: Lind & 

Co 

Blondie börjar prostituerar sig, dricka alkohol och bruka narkotika i sina tidiga tonår. 

Bråding, Sanna (2016). För mycket av allt. Stockholm: Bladh by Bladh 

Sanna Bråding är känd från TV och radio. Hon har missbrukat olika former av narkotika  

i lång perioder. 

Fisher, Carrie (2009). Wishful drinking. London: Pocket 

Carrie Fisher var född in i Hollywoods rampljus. När hon inte spelade in Star Wars-

filmerna missbrukade hon alkohol och led av manisk depression. 

Anonymous (2011). Go ask Alice. New York: Aladdin publ. 

Alice första kontakt med droger var när hon vid femton års ålder under en fest dricker 

alkohol spetsat med drogen LSD. Hon berättar i sina dagboksanteckningar om sitt es-

kalerande missbruk och dess påverkan på hennes liv. 

Knapp, Caroline (1996). Drinking: a love story. New York: Dial Press Trade Paperback 

Caroline Knapp är en prisbelönad amerikansk redaktör och krönikör. Hon berättar om 

sin tjugo år långa kärleksaffär med alkohol. 

Törnblom, Mia (2008). Så dumt!. Stockholm: Forum 

!12



 

Mia Törnblom är känd för att skriva och föreläsa om självkänsla. I sin självbiografi 

berättar hon om hur började missbruka amfetaminbaserade bantningspiller för att sedan 

fastna i drogmissbruk. 

Östlin, Lillemor (2005). Hinsehäxan. Stockholm: Lind & Co 

Lillemor Östlin har tillbringat tjugofem år av sitt liv i fängelse. Hon har missbrukat am-

fetamin i fyrtio år. 

Datamaterialet har vi bearbetat med stöd av ett lässchema med frågor till böckerna. 

3.5 Tillvägagångssätt och arbetsfördelning 

Vi har samarbetat och haft ett delat ansvar för avsnitten problemformulering, syfte, och 

frågeställningar. Tidigare forskning har vi gemensamt sökt efter och sammanställt till 

avsnittet med samma namn. Lisa Ekdahl har haft det övergripande ansvaret för avsnitten 

om vetenskaplig ansats samt dokumentanalys. Louise Andersson har haft det övergri-

pande ansvaret för avsnitten om narrativ analys samt urval och metodologiska övervä-

gande. Avsnittet om etiska övervägande har vi diskuterat kring och skrivit tillsammans. 

Andersson har haft det övergripande ansvaret för avsnittet om teori. Analysfrågorna och 

insamlingen av empirin har vi haft ett gemensamt ansvar för och samarbete med. Vi har 

läst hälften av självbiografierna var, men tillsammans diskuterat samtliga böcker. Då 

studiens syfte och frågeställningar har förändrats efter insamling av empirin har vi tagit 

beslutet att inte bifoga in lässchemat till studien i och med att det var utformat utifrån 

tidigare syfte och frågeställningar. Avsnitten för resultat, analys och diskussion har vi 

diskuterat fram och arbetat med tillsammans. Vi står tillsammans bakom samtliga delar 

av uppsatsen. 

4. Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att väga nyttan av forskningen mot eventuell skada som kan up-

pkomma för individerna som deltar i forskningen (Vetenskapsrådet 2011). Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ska tillämpas när forskning 

behandlar känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser. De etiska kraven 
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kan emellertid vara mer långtgående än vad lagen föreskriver, därför krävs att forskaren, 

som ska följa god forskningssed, noggrant överväger huruvida de deltagande i studien 

kan ta skada av att deltaga. Forskarens reflektioner behöver alltså bygga på såväl lagens 

innehåll, kännedom om kodexars innehåll samt egna moraliska omdömen (Vetenskap-

srådet 2011). 

Materialet vi samlat in, i form av självbiografier författade av kvinnliga missbrukare, 

kan ses som offentlig information. Med offentlig information menar vi här textmaterial 

som alla människor har tillstånd till att ta del av. Författarna har själva valt vad de vill 

dela med sig av till sina läsare samt hur detta ska delas och därmed valt att offentliggöra 

sin historia i sex fall av sju. Utifrån det kan det hävdas att författarna redan genomfört 

ett val kring vad som är känslig psykisk och fysisk information om dem samt huruvida 

detta kan leda till individuell skada. Materialet som författarna valt att dela med sig av 

får användas utan samtycke. Den sjunde och avvikande boken är Go Ask Alice. Det 

verket består av ocensurerade dagboksanteckningar skrivna av en femtonårig ung kvin-

na som tidigt hamnade i ett tungt drogmissbruk. Boken är utgiven efter författarens död 

och vi kan därför inte utgå ifrån hennes samtycke till att vi tar del av materialet i vår 

studie. Vi menar att författaren dock är skyddad genom anonymitet. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) ska god sed alltid efterföljas, och citat och referat ska ske med respekt 

gentemot upphovsmannen. Det bär vi med oss i bearbetningen och presentation av det 

empiriska materialet. 

Författarna av självbiografierna har dock ingen makt över vår forskning och det finns en 

risk att vi genom vår forskning bidrar till att cementera bilden av kvinnliga missbrukare 

vilket indirekt kan tänkas skada dem. Risken när datamaterialet består av självbi-

ografiska verk är att informationen kan misstolkas när frågorna inte ställs direkt till up-

phovsmannen, utan till ett färdigt material. Denna risk finns dock även vid insamlat in-

tervjumaterial, och minimeras genom att hela tiden gå tillbaka till ursprungskällan (Ols-

son & Sörensen 2011). 
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5. Teori 

5.1 Goffmans stigmateori 
Goffman (2001) menar att en individ blir tillskriven vissa karaktärsdrag av oss redan 

första gången vi möter dem. Utifrån det första intrycket skapar vi omedvetet krav och 

förväntningar på individen. Kraven och förväntningarna grundar sig i de kategorier vi 

enligt Goffman använder för att dela in människor i samhället i. Kategorierna i sig 

avgör vilka egenskaper som är normala och önskvärda, menar Goffman (2001). Goff-

man (2001) kallar detta att individen tilldelas en virtuell social identitet när vi på det 

viset tillskriver en individ vissa karaktärsdrag. Individen har även, vad Goffman 

benämner, en faktisk sociala identitet som grundar sig i vilka karaktärsdrag individen 

faktiskt innehar (Goffman 2001). 

Stigma uppstår enligt Goffman (2001) när en individ upplevs, i den specifika kontexten, 

inneha negativa och/eller avvikande attribut. Individen ses då endast utifrån sitt eller 

sina negativa attribut och inte som en hel människa med många olika såväl positiva som 

negativa karaktärsdrag (Goffman 2001). Goffman (2001) menar är att vi, trots att vi kan 

ha en hel del gemensamt med individen i fråga, ser denna endast utifrån det hos person-

en som avviker från oss och vår kontext. När individen på ett oönskat och uppmärk-

sammat sätt avviker från förväntningar omgivning har på denna menar Goffman (2001) 

att denne besitter ett stigma. Goffman (2001) menar att det finns tre olika former av 

stigma; stigma kopplat till kroppsliga missbildningar eller sjukdomar, stigma kopplat till 

den drabbades karaktär exempelvis att drabbade är oärlig, missbrukare, psykiskt sjuk 

eller arbetslös, stigma kopplat till etnicitet, nationalitet och religiös tillhörighet. Stigma 

kan uppkomma när en individ på detta vis blir förminskad till sitt eller sina negativa at-

tribut (Goffman 2001). Goffman (2001) menar att det inte är alla typer av negativa at-

tribut som leder till stigmatisering utan endast de som bryter mot normer och stereo-

typer i den givna kontexten. Samma attribut kan alltså ses och dömas på olika sätt i oli-

ka kontexter. Enligt Goffman (2001) handlar stigma främst relationer människor emel-

lan då en viss egenskap kan innebära stigmatisering i ett visst sammanhang och ge in-

dividen en grupptillhörighet i ett annat. 
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Goffman (2001) menar att det finns två perspektiv på fenomenet stigma, sett från den 

stigmatiserade individens sida: att individen antingen är misskrediterad eller misskred-

itabel. Med begreppet misskrediterad menar Goffman (2001) att individen är medveten 

om att hen skiljer sig från andra. Att en individ är misskreditabel betyder att individen 

utgår från att hens omgivning inte är medveten om att hen skiljer sig från individerna i 

sin omgivning (Goffman 2001). 

Individer som bär på stigma hanterar detta på olika sätt. Goffman (2001) menar att det 

finns individer som är oberörda av sitt stigma. En sådan individ avskärmar sig från om-

givningens avståndstagande från hen och ser istället till sin enbart sin egen privata syn 

på sin identitet (Goffman 2001). Andra individer kan inse sina brister och sitt stigma 

och bär skam på grund av detta (Goffman 2001). Goffman (2001) menar att när person-

er i ens omgivning uppfyller vad som anses vara normalt i den specifika kontexten ökar 

troligen avståndet mellan den stigmatiserade individens faktiska sociala identitet och de 

förväntningar som finns på  individen. Om det finns skillnader mellan en individs fak-

tiska sociala identitet och de förväntningar omgivningen har på hen kan detta leda till 

självhat och nedvärderande tankar om sitt eget jag (Goffman 2001). 

När Goffman (2001) beskriver de olika sätt på vilka en stigmatiserad individ kan 

hantera sin situation använder han bland annat begreppen skylning, passering, de egna 

och de visa. Skylning syftar till att den stigmatiserade individen försöker göra ett tydligt 

stigma mindre påfallande genom att på olika vis dölja det med målsättning att på ett mer 

avslappnat sätt kunna interagera men andra, normala individer, i sociala sammanhang 

(Goffman 2001). Passering innebär att en individ som bär ett stigmatiserande drag i vis-

sa situationer tillåts passera obemärkt då den situationen är sådan att stigmat kan förbli 

dolt från individens sociala omgivning (Goffman 2001). Det skulle exempelvis kunna 

vara en individ som bär långbyxor för att dölja en benprotes och inte heller för sin so-

ciala omgivning påtala att hen har en nedsatt funktionsförmåga. 

Begreppet de egna syftar Goffman (2001) på de individer som den stigmatiserade kan 

söka stöd hos då dessa personer lider av samma stigma och kan agera som ett slags han-

dledare samtidigt som de kan visa förståelse för hur det är att leva med det specifika 

!16



 

stigmat. De visa är de som inte själva bär på ett stigma men som ändå stöttar och en-

gagerar sig i de drabbade individernas situation exempelvis genom nationella och inter-

nationella organisationer så som A A (Anonyma alkoholister) och KRIS (Kriminellas 

rätt i samhället) (jmf Goffman 2001). 

5.2 Goffmans dramaturgiska teori 
Goffmans (2004) dramaturgiska teori handlar, enligt vår tolkning, om att se på sociala 

interaktioner som om individerna var skådespelare på en teater. När en individ ska möta 

andra i socialt sammanhang, exempelvis på en fest, går denna enligt Goffman in i en 

roll för att kunna göra ett framträdande. Rollen individen intar när denna framträder i 

sociala sammanhang kan individen enligt Goffman (2004) vara antingen omedveten om 

eller cynisk och distansierad till. Den utrustning en individ använder sig av när den 

spelar sin roll kallar Goffman (2004) fasad.  För att en individ ska bli betrodd i sin roll  

av den sociala omgivning gäller det att denna håller sig inom ramarna för de förvänt-

ningar som finns på rollen (Goffman 2004). Det vill säga individen döljer de handlingar, 

åsikter och personlighetsdrag som inte är i samklang med den rollen de innehar i den 

specifika kontexten (jmf Goffman 2004). För att exemplifiera detta kan vi tänka oss en 

ung mamma som smyger ut på kvällen för att prostituera sig med målet att tjäna extra 

pengar för att kunna försörja sig själv, sitt drogmissbruk och sina barn. När samma unga 

mamma sedan är märkbart trött dagen efter när hon lämnar sina barn på förskolan och 

barnens lärare påtalar att hon ser trött ut och frågar hur det är svarar den unga mamman 

att det är slitsamt med små barn som inte sover på nätterna. Den unga mamman spelar 

således roller som ung mamma och upprätthåller sin fasad genom att hävda att det är 

barnens sömnsvårigheter som gjort henne trött och inte hennes extraarbete på gatan. 

Enligt Goffman (2004) har en individ en främre och en bakre region. Precis som det 

finns en scen och en region bakom kulissen på en teater har även individer det. Goffman 

(2004) menar att det är i den främre regionen individer spelar sin roll, medan de i den 

bakre regionen förbereder sig för inför sin roll och behöver då inte spela roller utan kan 

bryta mot de förväntningar som finns på rollen. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Inledande ord 
Syftet med föreliggande uppsats var att genom studier av självbiografiska verk förstå 

hur en grupp missbrukande kvinnor väljer att beskriva relationen mellan missbruk, 

stigma och kvinnliga ideal. I detta avsnitt presenterar vi resultat sammanflätat med ana-

lys genom att integrera resultatet med teori och tidigare forskning. Vi har funnit att 

kvinnorna vi studerat använder sin kropp som ett verktyg för att kontrollera olika aspek-

ter av sina liv. Majoriteten av kvinnorna i vår studie vittnar om att de i sin strävan att ha 

en fin, smal kropp redan tidigt i livet utvecklat ätstörningar, en samling sjukdomar som 

grundar sig i kontroll av matintag. Flera av dem har i begynnelsen av missbruket använt 

amfetaminbaserade bantningspiller som en första drog. De använde sedan droger och 

alkohol som ett sätt att hantera den ångest och det dåliga psykiska mående som ätstör-

ningen medförde, samt för att fly från den press de upplevde från sin sociala omgivning.  

När kvinnorna vi studerat hamnat i missbruk och därigenom förlorat kontrollen över 

många delar i sitt liv upplevde de skam. För att hantera skammen verkar det som att de 

behöver något att kontrollera. I dessa kvinnors fall blir det inte sällan sin egen kropp 

och sitt utseende. Kvinnorna berättar att de månat om att se fräsch ut på ytan även när 

de varit i ett djupt missbruk. De ville alltså uppfattas som fräscha rena och välordnade 

kvinnor, så det är som sådana de framställer sig själva på den främre scenen (jmf Goff-

man 2004). Ytterligare ett sätt på vilket de kontrollerat sin egen kropp är att inleda risk-

fyllda sexuella relationer för att fylla, vad vi tolkar och uppfattar som, en ensamhet då 

de på grund av missbruket förlorat många relationer. Detta skriver vi om i det tema som 

inleder detta avsnitt, som vi har vi valt att kalla Att vara kvinna. Något som varit ge-

mensamt för flera av de kvinnor vars biografier vi studerat är att de beskriver att de ge-

nom sin uppväxt alltid varit en så kallad ”duktig flicka”. De menar att de tidigt haft en 

press på sig själva att vara högpresterande, men även söta och roliga. Kvinnorna menar 

att det är deras prestationskrav, grundade i samhällets press på dem, som är en bidra-

gande orsak till att de hamnat i missbruk. Om detta finns att läsa under temat Duktig 

flicka. 
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Kvinnorna i studien beskriver att redan från unga år har de känt en press att leva upp till 

de stereotypa kvinnliga idealen. Det har tärt på dem, och många har tagit alkohol och 

droger för att orka med att leva upp till idealen. När de sedan blivit missbrukare blir de-

ras känsla av utanförskap dock ännu större. Detta presenterar vi under rubrikerna Rela-

tion mellan kvinnliga ideal och missbruk och Bruka rusmedel i en vilja att fly. Här pre-

senterar vi även hur kvinnorna beskriver hur missbruket bidragit till deras syn på sig 

själva som kvinnor. 

Vi har även funnit att samtliga kvinnor vi studerat upplevt att omgivningen sett på dem 

med förakt när de hamnat i missbruk. Deras känsla är många gånger att de negativa re-

aktionerna ifrån omgivningen beror just på att de är kvinnor som avviker från normen 

som en nykter och ansvarsfull kvinna. Detta beskriver vi i vårt femte tema Skam, där vi 

resonerar kring huruvida missbrukets konsekvenser och den stigmatisering det innebär 

att vara missbrukande kvinna har inneburit känslor av skam för kvinnorna, och vilka 

strategier kvinnorna använder för att hantera känslor av skam.  

Kvinnorna har i sina biografier berättat att de utanför missbruket inte har någon tydlig 

identitet. De beskriver att de har en negativ självbild och låg självkänsla. De har genom 

sitt missbruk hittat människor som förstår dem och som inte ifrågasätter deras livsstil, 

de har blivit vad Goffman skulle kalla de egna på så vis att de har inneburit en form av 

tröst för kvinnorna att ha människor med liknande problematik omkring sig. Flera av 

kvinnorna beskriver dock att de, trots att de inte är ensamma i sin situation, inte har ve-

lat identifiera sig som missbrukare även om de erkänner att de är det. Om detta skriver 

vi i avsnittets sista tre teman; Svag självuppfattning och låg självkänsla, Negativ själv-

bild och avvikande identitet samt Jag och de. 

6.2 Att vara kvinna  
Kvinnorna i vår studie menar att de på olika sätt har haft svårt att leva upp till de ideal 

som de menar att samhället samt deras sociala omgivning har satt upp för dem. Flera av 

kvinnorna beskriver att de haft en ätstörning som grundat sig i att de strävat efter att bli 

accepterad av sin omvärld. Acceptansen sökte kvinnorna genom att svälta sig för att 

uppfylla bilden av ett yttre som var vad de trodde att samhället förväntade sig av dem. 
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Bråding (2016) led av ätstörning som hon menar grundade sig i ”ett tvivel på den egna 

självtillräckligheten” (ibid s. 71). Även Alice beskriver hur hon känner sig ful, fet och 

äcklig för att hon gått upp några kilo. Hon bestämmer sig för att sluta äta för att bli 

snygg och populär bland killarna (Anonymous 2011). Deras beskrivningar kan tolkas 

som ett uttryck för en negativ självkänsla (jmf Stier 2003) vilket enligt Stier (2003) 

påverkar hur människor tänker, känner och agerar. Bråding beskriver det som att hon 

genom ätstörningen kämpade emot att bli en vuxen kvinna med mens, bröst och ansvar 

(Bråding 2016). Kvinnornas berättelser vittnar gång på gång om att de vill framställa sig 

som något de inte är, men önskar att vara för att passa in. De sätter upp en fasad när de 

träffar människor, som inte stämmer överens med den människa de är när de är ensam-

ma och sig själva i sin bakre region (jmf Goffman 2004).  

Östlin (2012) beskriver i sin självbiografi att dessa krav på att passa in som kvinna 

sträcker sig ända till barndomen. Hon växte upp med tre bröder och hon beskriver 

känslan av att hon borde varit den söta i en grupp bland tre pojkar. "Det var jag inte", 

skriver hon. "Jag var trulig och rödhårig och fräknig. Axel var söt och sjöng som en än-

gel. Jag sjöng inte alls något vidare." (ibid. 2012, ss. 54-55). I barndomen blev Östlin 

och hennes bror placerade i ett sommarhem. Östlin beskriver att de var lyckliga där. 

Tant Ingrid som enligt Östlin var mamma i sommarhemmet hade alltid önskat sig en 

flicka, och tog sig därför an henne. Hon var noga med att flickan skulle lära sig allt hon 

behövde kunna när hon blev giftasvuxen. Därför fick hon lära sig ysta en ost, virka en 

spets och väva en matta, det kunde nämligen förväntas av en, enligt Östlin, riktig kvinna 

(Östlin 2012). Det kan tänkas vanligt att kvinnor sedan tidig barndom får höra hur de 

ska se ut och bete sig, något som bidrar till den press som sedan leder till dålig 

självkänsla och i vissa fall i förlängningen ätstörningar, samt som fallet med de sju 

kvinnor vi studerat, även missbruk för att hantera den ångest och den press som om-

givningens krav samt ätstörningen i sig medförde.  

De kvinnor vi studerat blev i alla sammanhang inte accepterade som kvinnor då de 

möttes av vad de ansåg vara dömande blickar och kommentarer från sin sociala omgivn-

ing. Bråding (2016) menar att det kändes som att hela hennes kropp skrek efter att vara 

kvinna efter att hon under åren med ätstörning begravde den delen av sig själv. För att 
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känna sig kvinnlig igen beskriver Bråding (2016) hur hon började träffa män som hon 

hade impulsiva och kortvariga sexuella relationer med. Detta beteende kan tänkas vara 

ett tecken på att Bråding ville framställa sig själv som åtråvärd och kvinnlig, och hon 

ikläder sig rollen med hjälp av attribut såsom snygga kläder för att passa in i mallen för 

en riktig kvinna. För att fly från sin egen inre press började hon även dricka alkohol un-

der denna period. Hon beskriver vidare att hon som en konsekvens av detta beteende 

blev gravid och genomgick fyra smärtsamma aborter. Bråding (2016) upplevde att hon 

mötte fördömande blickar från gynekologer och läkare, och bestämde sig för att det var 

på grund av att de tillskrev henne oönskade karaktärsdrag såsom slarvig, amorös och 

lössläppt (Bråding 2016).  

I Copes et al. (2016) studie av kvinnliga missbrukares identitet framkom att kvinnorna 

var noga med sitt utseende, för att om de inte såg ut som missbrukare så trodde de inte 

heller att omgivningen skulle behandla dem som sådana. I stort sett alla de kvinnor vars 

berättelser vi tagit del av beskriver just detta. Östlin (2012) är känd för sitt förhållande 

med Lennart Geijer, sedermera Sveriges justitieminister. Ett förhållande som gick ut på 

att han betalade henne för sexuella tjänster, men deras relation utvecklades snart till nå-

got annat, en stark vänskap. Hon hade tillslut svårt att ta emot pengar ifrån honom, men 

han insisterade. Östlin beskriver en situation där de är på konstutställning tillsammans. 

De möter en politisk kollega till Geijer och Östlin beskriver hur hon blev nervös och 

ville hoppa i sjön. Hon menar att det var dumt för Geijers del att de stötte ihop med kol-

legan, han måste ju undrat vem Geijer släpade runt på. Geijer svarar att hon inte skulle 

oroa sig, hon såg ju fullständigt presentabel ut, och Östlin medger att hon alltid försökt 

se prydlig ut (Östlin 2012). Östlin kände, enligt vår tolkning, en distans till de män-

niskor hon mötte och kände därför en stor osäkerhet inför dem. Enligt Goffmans teori 

och begrepp kan det tolkas som att Östlin var misskrediterad, det vill säga medveten om 

att hon skiljde sig från andra (jmf Goffman 2001). Hennes beskrivning av att hon är 

mån om att klä sig väl och skapa en fasad kan utifrån Goffmans teori tolkas som skyl-

ning (jmf Goffman 2001).  

6.3 Duktig flicka 
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Flera av kvinnornas berättelser vittnar om att de till en början identifierade sig som duk-

tiga och drivna tjejer som ville vara fina och se respektabla ut. Det kan tolkas som att 

kvinnorna spelade roller som duktiga flickor och att de var noga med fasaden för att hål-

la sig innanför ramarna av de förväntningar som finns på just den rollen (jmf Goffman 

2004).  Ju längre in i missbruket de kom, hade de dock svårt att hitta någon identitet 

utanför missbruket. Bråding (2016) beskriver att hon var uppfostrad till att passa tider, 

vara skötsam, prestera och inte svika sina medmänniskor. Hon hävdar själv att hon hade 

en helt vanlig, normal svensk uppväxt, men hon fortsatte spela rollen som duktig flicka 

även senare i livet. När Bråding blev skådespelerska menar hon att hon drevs av en ön-

skan att vara tillräcklig för alla runt omkring henne. Hon beskriver att hon skulle vara 

bra i skolan, vara en bra dotter, en bra vän och en bra skådespelerska (Bråding 2016). 

Även Törnblom (2008) beskriver att hon i början av sitt drogmissbruk identifierade sig 

som en driven, omtänksam och självständig partytjej. Hon såg sig som en person med 

”sunda normer och värderingar” (Törnblom 2008 s. 4). Törnblom (2008) skriver att hur 

rörigt allt än var ville hon ändå vara fin och var mån om att klä sig stiligt och se fräsch 

ut för att hålla de andra missbrukarna ifrån sig och sin egna personlighet. 

Knapp (2005) är ytterligare en av kvinnorna som är uppvuxen i en kärleksfull medelk-

lassfamilj. Även hon beskriver i sin självbiografi hur hon med hjälp av att bygga upp en 

städad fasad spelar rollen som duktig flicka. Själv menar Knapp att hennes bakgrund 

inte ger någon förklaring till varför hon blev alkoholist. Hon beskriver sig som en hårt 

arbetade krönikör med en utbildning från Brown University. Hon menar att hon är en 

kvinna som tar hand om sitt yttre samtidigt som hon inom sig bär på ett hemligt kaos. 

Under sin ungdom led Knapp av anorexia, en sjukdom, som hon menar gav henne ett 

sätt att kontrollera starka känslor. När Knapp blev frisk från anorexin beskriver hon att 

alkoholen intog rollen som känsloreglerare. Enligt Knapp har hon inte missat en enda 

dags arbete trots att hon kände det som att hennes inre höll på att kollapsa. Hon kallar 

sig själv för ”högfungerande alkoholist” (jmf Knapp 2005 s. 11, vår översättning; 

Goffman 2004). 

Brådings, Törnbloms och Knapps berättelser om sin uppväxt och bakgrund kan utifrån 

tolkas som att det blev en del av deras identitet att vara en duktig och lojal flicka. Detta 
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är något som de beskriver att de började med redan i unga år, men även under och efter 

missbruket talar de om sig själva som duktiga flickor. Det kan tänkas vara en fasad 

kvinnorna sätter upp för att framställa sig själva och anta rollen som mer välordnade 

kvinnor än de faktiskt var (jmf Goffman 2004). Flera av kvinnorna vittnar om hur deras 

tillvaro rämnar vid någon punkt, och för att inte förlora sin identitet helt och för att min-

ska stigma finns en chans att de förstärkte sina goda och nyktra drag när de skrev sina 

självbiografier. 

Bråding menar att hon var ”den där duktiga flickan” men att hon misslyckades fatalt 

med att upprätthålla den fasaden på grund av pressen att prestera och hennes drogmiss-

bruk (Bråding 2016 s. 18; Goffman 2004). Även Törnblom ger exempel på hur hennes 

fasad rämnar. Törnblom (2008) berättar att hon i sin Louis Vuitton-portfölj bär sina 

sprutor, en kräm för att dölja blåmärken, flera checkhäften och en skruvmejsel. Törn-

blom menar att portföljen speglar hennes egen personlighet just då. Portföljen var stilig 

på utsidan men ett enda kaos inuti. Detta kan också enligt Goffmans (2001) teori tolkas 

som skylning. Törnblom gjorde sitt bästa för att skyla alla tecken på missbruk. Efter att 

ha börjat med heroin beskriver hon att hon bröt norm efter norm, saknade empati och 

gjorde sådant hon annars aldrig skulle gjort (Törnblom 2008). Under ett förhör med två 

poliser beskriver Törnblom att hon får frågan hur det kommer sig att en så söt tjej som 

hon kunnat hamna så snett. Frågan om varför någon missbrukar är enligt Etherington 

(2008) ovanlig då bilden som missbrukarens sociala omgivning målar upp av dem oftast 

inte tar hänsyn till missbrukarens livshistoria och erfarenheter. På frågan polisen ställde 

svarar Törnblom enligt henne själv ”Jag är ju narkoman - din idiot” (Törnblom 2008 s. 

52). Törnblom (2008) beskriver flera konsekvenser av sitt normbrytande beteende, 

bland annat blir hon dömd för droginnehav och förlorar respekten människor i hennes 

sociala nätverk tidigare hade för henne. Kvinnornas exempel på hur de misslyckas med 

att upprätthålla de attribut en ”duktig flicka” ska ha kan utifrån Goffmans teori tolkas 

som att de under unga år blev tillskrivna en virtuell identitet i form av den ”den duktiga 

flickan” och att denna identitet skiljde sig från deras faktiska identitet (jmf Goffman 

2001). 

6.4 Relation mellan kvinnliga ideal och missbruk 
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Kvinnorna i studien beskriver på olika sätt att deras drog- och alkoholbruk var sam-

mankopplat med en vilja att bli accepterad som person och som kvinna. De beskriver att 

deras missbruk uppkom i ett försök att hålla ihop sitt privatliv, sitt arbetsliv och sam-

tidigt hantera sina egna känslor. Det visar sig bland annat genom att kvinnorna brukar 

någon form av rusmedel när de inte har ork att leva upp till den normativa bilden av 

kvinnlighet så som att vara fräsch, vacker, ansvarstagande och moderlig. Till en början 

ledde bruket av droger och/eller alkohol att kvinnorna upplevde att det var lättare att 

ikläda sig rollen av en kvinna. Enligt Bråding började hennes droganvändning i ett 

försök att hålla ihop och hantera sig själv när förväntningarna både hon och hennes om-

givning hade på hur hon skulle se ut och agera som ung kvinna (Bråding 2016). Bråding 

(2016) beskriver hur drogerna, till en början, öppnade en för henne ny värld där män-

niskor inte dömde henne som en annorlunda, otillräcklig eller konstig ung kvinna. I 

likhet med Bråding beskriver Törnblom (2008) att hon började bruka amfetaminbaser-

ade bantningspiller i ett försök att förändra sig själv rent fysiskt för att bli accepterad 

och omtyckt. Hon ville skapa sig en fasad av att vara en riktig kvinna för att smälta in. 

För att bli betrodd i den rollen använde hon sig av hjälpmedel för att snabbt gå ner i vikt 

och värna om sin fasad (jmf Goffman 2014). Precis som Törnblom menar Östlin (2012) 

att hon använde amfetaminbaserade bantningstabletter. Hon berättar att hon arbetade på 

Televerket och där var det inget onormalt eller alarmerande i att ta ett litet piller om 

man behövde extra energi. "Det gjorde varenda kärring på felbyrån, när det skulle 

storstädas eller när karlens hopplösa släkt skulle komma" (Östlin 2012 s. 111). Hon 

beskriver att det heller inte var något konstigt i att ta ett annat piller för att kunna sova 

bättre eller ytterligare en annan sort för att döva känslorna när livet kändes bedrövligt. 

"Ingen satte någonsin den här pillerkonsumtionen i samband med den narkotika som 

tidningarna skrev om" (Östlin 2012. s. 111). Tabletterna var dyra att köpa på gatan, och 

det var det enligt Östlin värt. Hon säger att det var mycket lättare att klara av barnen, 

jobbet och extrajobbet på gatan om hon tog ett litet piller (Östlin 2012 s. 91). Östlin 

(2012) skapar enligt vår tolkning också en fasad för att omgivningen ska se henne som 

en välordnad kvinna som tar hand om arbete hem och barn. Hon framställer sig själv, 

med hjälp av amfetamin, som en kvinna som får ihop alla bitar av livet (jmf Goffman 

2004). I motsats till att se narkotikaanvändning som ett normbrytande beteende menar 

Östlin att narkotikakonsumtionen i hennes sociala omgivning inte var ovanlig, stigmat 
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som det innebär att vara missbrukande kvinna passerade (jmf Goffman 2001) när hon 

umgicks med sina kollegor som alla var i samma situation, åtminstone till en början. I 

relation till resterande delar av samhället var dock beteendet, särskilt för en kvinna med 

små barn, fortfarande normbrytande och ansett som förkastligt.  

Alla tre kvinnorna beskriver sedan hur de med tiden började använda tyngre droger, 

först rent amfetamin och ännu senare heroin. När missbruket sedan accelererade och 

kvinnorna började bruka allt tyngre droger fick känslan av kvinnlighet istället motsatt 

effekt. Kvinnorna bröt istället ännu mer mot den stereotypa bilden av kvinnlighet än de 

upplevde att de gjorde innan de började missbruka. I Storbjörks studie beskrivs det 

kvinnliga missbruket som kopplat till problem relaterade till familj, socialt liv samt 

psykisk och fysisk hälsa (Storbjörk 2011). Storbjörks resultat bekräftas i stor del i vårt 

material, då kvinnorna beskriver ett dåligt mående redan från tidigt i livet och en vilja 

att hålla ihop privatliv med män och i vissa fall barn.  

6.5 Bruka rusmedel i en vilja att fly 
I motsats till de ovan presenterade kvinnor, som beskriver en önskan att hantera eller 

förändra sin verklighet för att passa in, beskriver Fisher att hon genom åren inte tyckt 

sig ha någon nytta av den riktiga världen (världen utanför Hollywood, vår anmärkning) 

utan att hon istället flytt från den genom drog- och alkoholmissbruk (Fisher 2008). 

Fisher menar att för henne var drogmissbruket ett sätt att fly från nuet när hon ville 

”vara varsomhelst utom här” (Fisher 2008 s. 118 vår översättning). Även Alice beskriv-

er i sin historia en önskan att fly från sitt eget liv. Alice beskriver att hon lider av en på-

taglig ångest. Hon menar att hon skuldbelägger sig själv mycket och kallar sig up-

prepade gånger för dum, meningslös idiot. Detta i enighet med det Storbjörk (2011) 

rapporterar om i sin studie angående att missbrukande kvinnor tenderar att må psykiskt 

dåligt och skuldbelägga sig själva. Enligt Alice dämpar hon sin ångest genom att ta 

sömntabletter hon stulit av sin morfar. När de tar slut beskriver hon att hon blir ett vrak 

och hennes mamma tar med henne till läkaren. På läkarbesöket menar Alice att hon kla-

gar över sömnbrist och får sömntabletter utskrivna till sig själv. Hon beskriver det som 

att hon egentligen inte behöver sömnen på samma sätt som hon behöver flykt från livet. 

Det innebär en härlig känsla av ingenting att ta en sömntablett, skriver hon. Sömntablet-
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terna hon fått utskriva är enligt Alice inte lika starka som hennes morfars och hon får sin 

mamma att övertyga läkaren om att hon behöver lugnande tabletter för att kunna må bra 

(Anonymous 2011). I en av Alice dagboksanteckningar beskriver hon känslan när hon 

börjar bruka droger igen efter ett kort uppehåll. Alice beskriver att hon inte vet om ska 

skratta eller gråta över sitt återfall. Hon menar att de som säger att droger inte är 

beroendeframkallande är ”okunniga dårar” för enligt henne är ett liv utan droger inget 

liv alls. Alice beskriver att för henne är ett liv utan droger en färglös och barskrapad till-

varo (Anonymous 2011s. 72, vår översättning). 

Även Andersson (2010) beskriver att hon började bruka alkohol i en vilja att fly. Till 

skillnad från de andra två kvinnorna grundande sig inte hennes flyktbeteende i en vilja 

att fly från hela sin tillvaro utan från en specifik händelse. Andersson beskriver att hon 

var i sina tidiga tonår när hon drack sig berusad på alkohol första gången. Hon hade sökt 

tröst hos en av sin mammas vänner, en medelålders prostituerad kvinna, efter att ha 

blivit förnedrad av en av männen som köpt sex av henne. Eftersom kvinnan var pros-

tituerad och bar på samma stigma som Andersson kan det tolkas som att Andersson 

(2010) såg henne som en av de egna och därför kände samhörighet med henne vilket 

bidrog till att känslan av skam avtog (jmf Goffman 2001). Enligt Andersson (2010) 

hällde mammans väninna upp ett glas sprit till henne för att hon skulle glömma det hon 

varit utsatt för samma kväll. Andersson berättar om ett missbruk som genom åren efter 

den händelsen accelererade genom bruk av narkotika i form av ritalina, preludin morfin 

och amfetamin (Andersson 2010).  

6.6 Stigma och skam  
Stigmatisering sker när en människa bär på vad som av andra anses som avvikande eller 

oönskade attribut eller karaktärsdrag (Goffman 2001). Att vara kvinna innebär att om-

givningen tillskriver en olika karaktärsdrag och förväntningar finns på att se ut och 

agera på ett visst sätt. Det är den virtuella identiteten av en kvinna. Att vara miss-

brukande kvinna kan därför anses som stigmatiserande, då det avviker kraftigt från den 

virtuella identiteten, dessa kvinnors faktiska identitet ligger långt ifrån den förväntade 

och det kan ge upphov till skamkänslor hos individen (Goffman 2001). Enligt Thurang 

(2012) lider missbrukande kvinnor av känslor av skam över att de inte lyckas leva upp 
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till varken sina egna eller samhällets normer. I vår studie bekräftas Thurangs resultat av 

samtliga kvinnor då de beskrivit känslor av skam kopplat till sitt missbruk. Dessa skill-

nader mellan en individs faktiska och virtuella identitet kan enligt Goffman (2001) leda 

till självhat och självförakt, något kvinnornas historier vittnar om.  Det finns enligt 

Goffman (2001) olika sätt att hantera skam, och kvinnorna har använt olika strategier 

för att göra så. Flera av kvinnorna har gett exempel på hur de har brutit mot lagen och 

blivit dömda till fängelsestraff. De har också visat på okvinnliga kvalitéer genom att 

exempelvis vara berusad på sin fars begravning, vara full på arbetstid, ha sitt nyfödda 

barn i fängelset eller på annat sätt kraftigt brista i sitt föräldraskap (jmf Knapp 2005, 

Andersson 2010, Östlin 2012). Kvinnorna ger även exempel på hur de drabbats av 

förakt och stigmatisering från sin sociala omgivning. 

Andersson (2010) beskriver såväl självförakt, självhat som förakt från sin sociala om-

givning. Hon säger sig hata knarket men att hon än mer hatar sig själv. Andersson 

beskriver ett självförakt och en skam för den person hon är. Hon menar att hon även 

möter förakt från främlingar genom deras anklagande blickar. När hon blivit frigiven 

från ett av sina fängelsestraff och flyttar som ensamstående mamma till en Stockholms-

förort har hon inga vuxna människor runt sig. De andra mammorna i förorten ser enligt 

Andersson på henne som om hon var en utomjording. Hon beskriver hur hon frågade 

sig vem som skulle vilja ha med henne att göra ”en gammal knarkare, ett luder och en 

fängelsekund” (Andersson 2010 s. 190). Andersson beskriver hur hon vid ett tillfälle 

blir nerdrogad och våldtagen av tre män framför ögonen på sina två små döttrar. Efter 

händelsen ringer hon sin mamma och ber om hjälp. När hennes mamma dyker upp och 

ser att hon är påverkad menar Andersson att hon möts av sin mammas föraktfulla blick 

och av orden att hon inte är kapabel att vara mor. Anderssons mamma tog med sig de 

små flickorna och Andersson insåg snart att hennes kärlek till knark var större än kär-

leken till sina döttrar. Hennes destruktiva leverne hade kostat henne barnen, men hon 

fortsatte knarka med ett växande självförakt, berättar Andersson. Andersson säger själv 

”jag är inte värd att bli älskad. Jag vill inte leva längre” (Andersson 2010 s. 215). An-

dersson ger ovan flera exempel på när hon ses som avvikande från sin sociala omgivn-

ing och är oförmögen att leva upp till andras krav på hur hon ska vara.  
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Även Törnblom och Östlin berättar om självförakt och förakt från sin omgivning som 

resulterar i skam. Törnblom (2008) talar återkommande i sin självbiografi om skulden 

hon kände för att hon övergett sin pojkvän när han avtjänade ett fängelsestraff. När han 

satt inne på en anstalt träffade hon en annan man, och hon beskriver att hon slutade 

skriva till och besöka sin pojkvän. Hennes nya man misshandlade henne både fysiskt 

och psykiskt. Över detta hade hon skamkänslor, vilket kan tänkas vara, med anledning 

av att hon egentligen ville vara den välordnade och trogna kvinna som samhället anser 

vara accepterad (jmf Trulsson 2012; Törnblom 2008). Törnblom (2008) berättar att hon 

blir häktad för urkundsförfalskning. I häktet beskriver hon att hon möter en stilig polis 

under inskrivningen som hon ler inbjudande emot. Hon möts av hans avsmak och förak-

tfulla blick, berättar Törnblom i sin bok. Enligt Törnblom känner hon sig dum, bortgjord 

och förnedrad. Abstinensen slår enligt Törnblom till i häktet med illamående, svet-

tningar och diarré. Törnblom menar att hon mådde för dåligt för att skämmas just då, 

men vår tolkning är att eftersom författaren tar upp det i sin biografi är det ett tecken på 

att hon är misskrediterad då hon är medveten om att hon avviker från normen och att 

hon borde skämts i den givna situationen. När Törnblom senare möter sin advokat visar 

hon däremot att hon känner skam då hon beskriver att hon skäms över hur slitet och 

ofräscht hennes yttre är (jmf Törnblom 2008; Goffman 2001). Törnblom (2008) berättar 

att hon senare blir intagen på en öppen kvinnoavdelning. Enligt Törnblom (2008) är det 

hanterbart att vistas på avdelningen då hon redan känner en tredjedel av de intagna 

kvinnorna sedan innan. Kvinnorna kan tänkas bära på en historia som är lik hennes 

egen, de är de egna och detta kan tolkas som att hennes känslor av skam inte blir lika 

stora när hon är bland människor som känner henne, hennes stigma passerar i detta 

sammanhang (jmf Goffman, 2001). Törnblom skriver att hon berättar för en av de andra 

internerna att hon ska be om att bli flyttad till ett behandlingshem och att hon då blir 

bemött av den föraktfulla kommentaren att ”det är ju för golbögar” (Törnblom 2008 s. 

44).  

Alice beskriver sitt självhat och sin skam som det som får henne att hemlighålla sin 

ångest och sitt drogmissbruk. Alice menar att hennes påtagliga ångest får henne att tän-

ka att hon måste prata med någon, någon som förstår droger och som förstår henne. Det-

ta tyder på att hon är misskrediterad, hon är medveten om att hon är avvikande och vill 
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göra något åt det (jmf Goffman 2001). Hon avfärdar dock tanken då hon skäms så fruk-

tansvärt över sitt droganvändande att hon aldrig skulle kunna berätta det för någon. Hon 

inser att hennes faktiska identitet, eller den hon är i den bakre regionen skiljer sig 

kraftigt från de förväntningar hennes sociala omgivning har på henne. Detta kan enligt 

Goffman (2001) leda till självhat och nedvärderande tankar. Alice dåliga psykiska 

mående visar sig också genom att hon uttrycker självhat. I en destruktiv period ligger 

hon i sängen och tittar ut genom fönstret, hon gissar att det är morgon men hon är inte 

säker. Hon läser en tidning som någon lämnat bredvid henne. I den står det om två killar 

som dött till följd av en överdos, hon beskriver att hon önskar att det var hon som hade 

dött (jmf Anonymous 2011; Goffman 2001; Goffman 2004).  

Precis som Alice döljer Knapp sitt missbruk. Hon hade en genomtänkt strategi för att 

hon i den främre regionen skulle uppfattas som välordnad. Knapp (2005) beskriver att 

hon hade två flaskor konjak hemma. Den ena flaskan stod framme för syns skull och 

innehållet höll sig rätt så konstant. Den andra flaskan var undangömd för andras ögon 

och innehållet i den flaskan sinade och tog slut på mindre än en vecka. Knapp menar att 

trots att hon levde ensam och sällan hade besök under denna tiden var det viktigt för 

henne att upprätthålla den yttre fasaden. Under en middag med sin pojkvän och hans 

föräldrar beskriver Knapp hur hon ursäktade sig från bordet för att snabbt och i hem-

lighet från sällskapet dricka ett glas vin i baren. Detta för att inte avslöja sin faktiska 

identitet. Ytterligare ett exempel på hur Knapp genom skylning höll sitt missbruk hem-

ligt var när hon skulle på en två veckor lång missbruksbehandling och då sa till sin 

omvärld att hon skulle på en spavistelse (jmf Knapp 2005; Goffman 2001).  

Östlin döljer också hon saker och ting från sin omvärld på grund av skam. Östlin 

beskriver att hon levde i ett destruktivt förhållande där hon blev utsatt för fysiskt våld. 

Hon menar att trots att det fanns människor i hennes omgivning att söka stöd och hjälp 

hos gjorde hon inte det. Hennes vänner var visserligen kriminella missbrukare, men 

Östlin menar att hon litade på dem. Östlin beskriver att hon kände skam över sina 

blåmärken och skador. Hon ville inte visa sig för någon som hon såg ut och skylde där-

för sig ifrån sina vänner för att slippa skammen det skulle medföra att visa upp sig (jmf 

Goffman 2001). Hon vet innerst inne att hon inte behöver skämmas inför sina vänner, 
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men hon beskriver ändå en känsla av att vara tvungen att skärpa till sig, hon upplevde 

det som att många av hennes gamla bekantskaper förväntade sig det av henne (Östlin 

2012). Östlin beskriver att hon börjat prostituera sig för att tjäna pengar. Hon berättar att 

hon på kvällen smyger ut från lägenheten där hon bor med sina två barn för att börja sitt 

andra skift. Östlin beskriver hur grannkvinnorna stod bakom gardinerna och tittade när 

hon gick ut på gatan för att arbeta. Hon menar att det var svårt att inte bry sig om deras 

blickar, men att hon bestämt sig för att försöka (Östlin 2012 s. 88). Östlin försök att 

undkomma grannkvinnornas dömande blickar och det stigma de medförde kan tolkas 

som det Goffman (2001) kallar passering. Det vill säga att Östlin försökte att inte låtsas 

om och ta till sig av grannkvinnornas föraktfulla blickar utan hon lät dem passera. 

Enligt Etherington (2008) och i enlighet med ett socialkonstruktivistiskt synsätt skapas 

och återskapas den negativa bilden av missbrukare i samhället. Bilden som den sociala 

omgivningen målar upp av en missbrukare skapas enligt Etherington (2008) utan hän-

syn till missbrukarens bakgrund eller anledning till hennes missbruk. Samtidigt visar 

forskning att kvinnor tenderar att känna skam när de inte klarar av att leva upp till de 

förväntningar som finns på dem som goda familjemedlemmar och mödrar (Thurang 

2012). Flera av kvinnorna beskriver hur deras närmaste familj reagerar med besvikelse 

över deras missbruk. Familjen vet i stora drag hur missbrukarens bakgrund ser ut, dock 

beskriver ingen av kvinnorna att deras familjer visade något intresse för att vilja veta 

varför deras döttrar, systrar eller flickvänner missbrukade. Kvinnorna berättar främst om 

besvikelsen som deras familjer uttryckte att de kände över dem på grund av deras miss-

bruk. Fisher beskriver att henne mamma, Debbie Reynolds, var upprörd och besviken 

över hennes drogmissbruk. Detta kan tänkas leda till en spiral av negativa känslor då 

kvinnorna måste hantera dels sina egna känslor av skam, men också familjemedlem-

mars nedvärderande kommentarer och besvikna förhållningssätt. Fisher menar att det 

mest smärtsamma med att vara drogmissbrukare är att såra och svika sina nära och kära. 

Hon skriver att den person som främst lidit av hennes drogmissbruk är hennes dotter 

(Fisher 2008). Att Fisher skriver om detta på ett sätt som skulle kunna uppfattas som att 

hon skyller sitt dåliga mående över sin situation på sin familj, skulle kunna ses som en 

strategi för att minska sina egna känslor av skam, då hon på så sätt skapar en bild av att 

hon inte skulle kunna påverka sin situation. Även Knapps mamma gav uttryck för en 
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djup besvikelse över Knapps alkoholbruk efter att hon hittat en tom whiskeyflaska efter 

hennes pappas begravning, beskriver Knapp (2005). För att värja sig från sin egen 

mammas besvikelse kände Knapp ett behov att dölja sitt avvikande dryckesbeteende 

och ljög för sin mamma. Knapp sa att det vara bara nu efter pappans död som hon 

drack, detta kan tänkas vara för att upprätthålla en fasad som en god dotter och för att på 

så sätt minska känslor av skam (jmf Knapp 2005; Goffman 2004). Törnblom (2008) 

beskriver att även hon möttes av avvisande och besvikelse från sin familj. Hon menar 

att hennes syster inte ville ha något mer med henne att göra. Törnblom berättar att sys-

tern inte berättar om sin avvisande hållning gentemot henne ansikte mot ansikte utan 

låter hälsa det genom deras mamma. Törnblom skriver att hela familjen var besviken på 

henne på grund av hennes drogmissbruk, fängelsestraff och missbruksbehandling, men 

att de intar en förlåtande hållning när hon varit drogfri ett par månader (Törnblom 

2008). 

Kvinnorna i vår studie beskriver hur de drabbas av negativ respons från sin sociala om-

givning på grund av oförmågan att leva upp till den stereotypa bilden av kvinnlighet 

som en följd av sitt drog- och alkoholmissbruk. Andersson berättar om en passionerad 

kärleksaffär med en man. Hon beskriver det som att de ”knarkade och älskade” (Ander-

sson 2010 s. 120). När knarket tärde både fysiskt och psykiskt på den vackra och 

fräscha kvinnan som mannen förälskat sig i beskriver hon att hans känslor för henne 

byttes mot förakt och han avslutade deras relation (Andersson 2010).  Även Törnblom 

menar att hon bemöts av förakt av sin omgivning när hon efter att ha injicerat heroin 

somnar på en parkbänk (Törnblom 2008). När hon vaknar beskriver Törnblom att det 

står ett kvinna med ett barn i sina armar och tittar på henne med en föraktfull blick. 

Törnblom beskriver att hon ger kvinnan med barnet ett stort leende och kvinna backar 

rädd undan. Kvinnans förakt och rädsla berör för stunden inte Törnblom (2008), menar 

hon, för att heroinet har fått henne att må hur bra som helst. Ovan ger kvinnorna flera 

exempel på hur deras faktiska identitet skiljer sig från det som förväntas av dem, vilket 

bland annat resulterar i känslor av otillräcklighet (jmf Goffman 2001). 

Två av kvinnorna beskriver hur de söker bevis på att de inte var ensamma i sitt miss-

bruk och i sitt lidande. Fisher menar att hon i ett försök att må bättre brukade söka bevis 
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på att hon inte var ensam i sitt lindande och misslyckande. Hon var manodepressiv, 

drog- och alkoholmissbrukare. I sin självbiografi visar hon på detta genom att göra lis-

tor över andra (kända) människor som är eller var manodepressiva, alkoholmissbrukare 

och/eller drogmissbrukare (Fisher 2008). Knapp (2005) räknar även hon upp en rad av 

kända alkoholmissbrukare för att ge exempel på att hon inte är ensam i sitt missbruk. 

Kvinnornas vilja att visa på att de inte är ensamma med att bryta normer och vara 

avvikande skulle kunna tolkas som att de söker stöd hos de egna. Trots att kvinnorna 

inte regelrätt söker stöd kan det indirekt vara så att de blir stöttade när de finner att de 

inte är ensamma om att ha stigmatiserande egenskaper och beteenden (jmf Fisher 2008;  

Goffman 2001; Knapp 2005). 

6.7 Svag självuppfattning och låg självkänsla 
Både Bråding och Törnblom beskriver att de hade en svag självuppfattning efter att ha 

blivit drogfria. De hade under missbruket funnit en gemenskap med de egna, det vill 

säga de andra som missbrukade och de hade en funktion för trygghetskänsla och 

gemenskap hos kvinnorna. Även om det på många sätt var destruktiva relationer var de 

viktiga (jmf Goffman 2004). Bråding (2016) beskriver att hon har en önskan att passa in 

men lyckas inte hitta någon plats där hon gjorde det. Hon beskriver tydligt skillnaden på 

vem hon var när hon spelade en roll och vem hon var i den bakre regionen. Hon 

beskriver hur hon under tiden för missbruket rör sig mellan fattiga och rika, mellan 

champagne på Stureplan och amfetamin på en soffa i en förort till Stockholm. Bitvis är 

hon vältränad och duktig. Bitvis är hon drogpåverkad och kriminell (jmf Bråding 2016; 

Goffman 2004). Under behandlingen Bråding genomgick efter fängelsestraffet sa en av 

behandlarna till henne ”du är ju varken narkoman eller alkoholist Sanna. Du är anorek-

tiker, det måste du ta tag i” (Bråding 2016 s. 209). Bråding (2016) frågar sig då vem hon 

är om hon bara är Sanna. Bråding beskriver att hon inte vet vem hon är utan missbruket 

och den kontext missbruket medför. Även Törnblom (2008) menar att hon inte vet vem 

hon är utanför missbruket och dess kontext. Törnblom (2008) beskriver att hon efter att 

ha varit fri från droger och alkohol i en månad ser på sig själv i spegeln. Hon menar att 

hon inte känner igen sig själv, sitt ärriga ansikte, såriga händer eller kroppens hudbrist-

ningar som en följd sin viktuppgång. Hennes kläder passar inte längre och hon beskriver 

en känsla av att hon inte har någonting av sig själv kvar (Törnblom 2008). Under tiden 
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på behandlingshemmet beskriver Törnblom (2008) att hon känner sig osäker i gruppter-

apin. Hon vill bli omtyckt men skriver att hon inte vet hur de andra i gruppen vill att 

hon ska vara (Törnblom 2008). 

Knapp (2005) beskriver att alkoholen förändrar hennes självkänsla och inger henne en 

känsla av att vara stark och självständig. Hon menar att alkoholruset fick henne att ta 

beslut hon annars inte skulle tagit, bland annat på grund av rädsla. Alkoholen blev 

hennes fasad för att framställa sig själv som något hon inte kände att hon var, nämligen 

kvinnlig, modig och populär bland killarna. Hon skriver om hur hon, berusad på alko-

hol, gick hem från barer och restauranger med främmande män för att få en natts in-

timitet med en annan människa. Knapp beskriver att hon när hon lämnat scenen och var 

nykter med sina känslor kände hon rädsla inför att vara intim med en annan människa, 

rädslan försvann dock under alkoholruset. Hon liknar alkoholen vid en copingstrategi 

som fick henne att klara av sådant hon annars inte trodde hon skulle kunna hantera. 

Knapp menar dock att detta är ett dubbeleggat svärd då alkoholen också, enligt henne, 

tar bort styrka och leder till ångest och självförakt (jmf Goffman 2004; Knapp 2005). 

6.8 Negativ självbild och avvikande identitet 
En av kvinnorna i vår studie vittnar om att hon i unga år hade en negativ självbild. An-

dersson beskriver att hon redan under sin barndom försökte förena sig med sin negativa 

självbild. ”Tidigt bestämde jag mig för att bli bäst på att vara sämst” (Andersson 2010 s. 

70). Citatet visar på att Andersson delvis själv tillskrev sig rollen som avvikare och 

normbrytare då hon gjorde en kriminell karriär (Andersson 2010). Andersson beskriver 

att hennes negativa självbild följer henne upp i vuxen ålder när hon under en ensam 

krogrunda i Stockholm dricker sig full. Hon frågar sig varför hon inte är alkoholist istäl-

let för narkoman. Själv svarar hon på sin fråga:  

”Blondie, utan narkotikan har du ingen identitet. Du 

känner bara knarkare - och det är bara pundarna som 

accepterar dig som du är. Du är en spillra som ingen 

normalt funtad människa vill veta av.”  
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        (Andersson 2010, s. 126)  

Bilden Andersson målar upp för oss ger oss ett exempel på hur individen själv samt dess  

sociala omgivningen deltar i skapandet av missbrukares marginalisering och negativa 

självbild. Anderssons negativa syn på sig själv när hon misslyckats leva det liv hon en-

ligt normen förväntas leva kan enligt Goffman teori tolkas som att hennes upplevda 

(faktiska) och tillskrivna (virtuella) identitet skiljde sig åt (jmf Andersson 2010; Goff-

man 2001). Flertalet gånger menar Andersson att hon strävade efter att bli en vanlig 

Svensson istället för att vara avvikande från samhällets normer för människor i stort och 

kvinnor i synnerhet. Det var dock alltid något som kom emellan beskriver Andersson. 

Antingen var det narkotika, bedrägerier eller destruktiva kärleksaffärer med kriminella, 

missbrukande män. Hon inser flertalet gånger att detta inte är livet hon vill leva. Hon 

vill känna stolthet över sig själv, istället blir hon illamående av sin spegelbild (Anders-

son 2010). Andersson får vid en av sina fängelsevistelser reda på att hon är gravid. Hon 

är intagen på anstalten Hinseberg under sin graviditet. Barnets pappa var en känd för-

brytare som gick bort innan Andersson blev dömd till fängelse. Under graviditeten 

håller hon sig fri från narkotika, trots att det flödar inom fängelsemurarna. När hon 

skulle föda sin dotter togs hon till BB i fångtransport. Vid nästa fängelsevistelse finner 

Andersson att hon återigen är gravid. Hennes lilla dotter bor med henne på anstalten un-

der fängelsetiden. 

Första gången Andersson kände att hon respekterades som person satt hon inne på en 

rättspsykiatrisk avdelning i Uppsala. Psykologerna hon mötte där lockade fram hennes 

bästa sidor. De sa att hon var ett maskrosbarn och att sådana ofta växer upp till modiga 

vuxna människor (Andersson 2010). Anderssons möte med psykologerna kan tolkas 

utifrån Goffmans teoretiska begrepp de visa. Det vill säga att Andersson sökte och fick 

stöd för att hantera sitt stigma av individer som inte själva bär samma stigma men som 

ändå engagerar sig i individer som bär den typ av stigma (jmf Andersson 2010; Goff-

man 2001). 

Flera av kvinnorna uttrycker också en motsägelsefull inställning till att bli drogfri. Alice 

menar att hon försöker bli fri från droger i perioder. Hon beskriver att hon försöker hålla 
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sig borta från drogerna och suget efter ruset då hon vet att det är dumt att missbruka. 

För att övertala sig själv menar Alice att hon försöker intala sig själv att bruk av LSD 

gör henne till en ”knarkare” och andra epitet som hon menar tyder på låg klass 

(Anonymous 2011 s. 27, vår översättning). Samtidigt som hon, som vi tidigare nämnt, 

tycker att livet är helt meningslöst utan droger. Hon märker då att utanför sitt miss-

brukarumgänge har hon inga vänner. På grund av hennes stigma som avvikande 

tonåring dömdes hon av skolkamrater och jämnåriga. I de kretsar hon umgåtts under 

tiden för missbruket dömdes hon inte lika hårt av sin sociala omgivning utan hennes 

stigma passerade i den gemenskapen. När hon nu lämnat missbruket har Alice ingen 

tillhörighet varken hos skolkamraterna eller missbrukarna vilket leder till en känsla av 

utanförskap och kan tänkas förstärka känslan av att ha en avvikande identitet. Alice 

beskriver att ensamheten får henne att må dåligt i de perioder hon faktiskt lyckas hålla 

sig ren. Hon skriver att det känns fruktansvärt att inte ha någon enda vän, vilket flera 

gånger leder till att Alice återfaller i drogmissbruket (Anonymous 2011). Törnblom de-

lar den kluvna känsla inför att leva med ett missbruk. Hon berättar om ett tillfälle när 

hon bemöts med likgiltighet när hon i stilig dräkt, pumps och sin portfölj i handen ger 

sig ut på jakt efter droger. Hon vill ha heroin men får nöja sig med amfetamin när den 

drogen är den enda langaren har att tillgå. Törnblom är här tillsammans med människor 

i en liknande situation som henne själv, vilket kan tolkas som Goffmans teoretiska be-

grepp de egna, och i den gemenskapen passerar hennes stigma. Det är en man hos lan-

garen som hjälper henne injicera amfetaminet. Törnblom säger till mannen att han får 

sticka henne i handen för att armvecken är förstörda och ärriga. Törnblom beskriver att 

mannen bemöter hennes ärriga armveck med likgiltighet (jmf Goffman 2001; Törnblom 

2008). Törnblom (2008) menar att mannens reaktion gav henne en känsla av lättnad 

över att hon inte blev sedd som avvikande, men också att hans brist på sympati gav 

henne insikt om hur långt ner i missbruket hon kommit.  

6.9 Jag och de 
I likhet med Andersson som målande beskriver att hon tillskrivit sig rollen som avvikare 

och normbrytare ger även Östlin exempel på hur hon är medveten om att hon är 

avvikare, samtidigt som hon uttalar att hon inte är nöjd med den rollen. Östlin (2012) 

beskriver att hon, trots att det i fängelset finns en jargong kvinnorna emellan undviker 
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hon att använda sig av den. "jag vill inte utmärka mig som den fängelsekund jag faktiskt 

är" (Östlin 2012, s. 50). Enligt Copes et al (2016) studie använder sig missbrukande 

kvinnor av ett vi- och dem-tänk angående huruvida de identifierar sig som missbrukare 

eller inte. Kvinnorna pekar på att de är bättre än andra, enligt dem, riktiga och fysiskt 

nergångna missbrukare (Copes, Leban, Kerley & Deitzer 2016). Östlin ger uttryck för 

denna lite motsägelsefulla hållning när hon medger att hon är en fängelsekund, men vill 

ändå inte identifiera sig som en sådan och därför håller de andra ifrån sig.  

Östlin och Knapp ger exempel på ett jag och dem tänk genom att inte identifiera sig 

som "riktiga" missbrukare trots att de brukar alkohol och droger. Något som medfört 

konsekvenser bland annat i form av ekonomiska, somatiska och sociala problem för 

dem personligen (jmf Knapp 2005; Östlin 2012). Östlin (2012) ger exempel på hur hon 

vill framställa sitt droganvändande som något oproblematiskt. När hon skulle skrivas in 

för att avtjäna ett av hennes senare fängelsestraff beskriver hon att hon får frågan om 

hon är drogmissbrukare. Östlin svarar: "Nej det tycker jag inte. Jag har använt amfeta-

min bortåt 45 år. Numera tycker jag om att göra det. Annars hade jag inte varit här en 

dag sedan början av 70-talet" (Östlin 2012 s.80). Även Knapp (2005) visar på en strate-

gi för att hantera missbrukets stigma och ett "jag och de-tänk" när hon jämförde sig 

själv med sin granne som till det yttre var en överviktig och slarvig kvinna med alko-

holmissbruk. Knapp brukade dricka alkohol tillsammans med denna kvinna, men ville 

ändå inte medge för sig själv eller andra att hon var missbrukare. Att jämföra sig med 

sin granne gav Knapp en känsla av överlägsenhet och lättnad för att hon ”var inte så 

illa” (Knapp 2005 s. 7, vår översättning).  

Östlin (2012) beskriver att hon trots tidigare förnekelse vid ett tillfälle erkände för sig 

själv vem hon blivit. Efter avtjänat fängelsestraff beskriver Östlin (2012) att hon flyttar 

ihop med maken hon vigt sig med medan hon fortfarande satt i fängelse. Enligt Östlin 

levde paret ett lyckligt liv i fyra månader men att misär i form av fattigdom, hunger och 

trötthet sedan började. Östlin menar att hon under en lång tid hade svårt att inse att hon 

var lika nedgången som de värsta pundarna. Utifrån Goffmans begrepp upplevd (fak-

tisk) och tillskriven (virtuell) identitet kan Östlins beskrivning tolkas att hon hade en 

virtuell identitet som innefattade en bättre bild av henne än hennes verkliga jag. När 
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denna bild inte stämmer överens med hennes faktiska identitet skapas stigma vilket led-

er till skam (jmf Goffman 2001; Östlin 2012). Östlin berättar om sin situation: 

"Att jag var en av dem som knyckte tvätt från klädstrecken eller ur 

Frälsningsarméns insamlingsboxar, eller snattade mat bara för att få 

någonting i sig, men sådan hade jag nu blivit, en person som struntade 

i allt, nästan i alla fall" (Östlin 2012 s.194). 

7. Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning av resultat och analys 
Samtliga kvinnor beskriver att de redan i tidig ålder känt en press att leva upp till de 

ideal som finns för kvinnor i samhället. De har velat ha en fin kropp, vara duktiga, sköt-

samma, moderliga och ansvarstagande. Flera av kvinnorna har haft svårt att orka leva 

upp till dessa ideal och inte sällan har det inneburit att de börjat missbruka. Både för att 

skynda på en viktnedgång, men också för att få extra energi till att sköta både arbete, 

hus och hem, barn och sitt utseende. Strategin fungerade inledningsvis, men snart var 

kvinnorna i tyngre missbruk och kraven på att leva upp till idealen kvarstod, men nu 

hade de också ett missbruk som gjorde att de avvek ännu mer ifrån normen. Denna 

stigmatisering bidrog till skamkänslor hos samtliga av de kvinnor vi studerat. Kvinnor-

na använde flera strategier för att hantera skammen. De fortsatte att måla upp en fasad 

som prydliga genom att måna om sitt yttre. De ljög även för sina nära och kära för att 

försköna sin situation. De spelade en roll som nyktra och ansvarsfulla kvinnor för att 

undvika omgivningens fördömande. De jämförde sig också med de som till följd av 

missbruket är psykiskt och fysiskt mer nedgångna än de upplever sig själva vara för att 

få sig själva att framstå som mer välordnade. Detta för att de kände att om de inte såg ut 

eller verkade som missbrukare skulle andra inte heller se dem som sådana. Kvinnorna 

gör jämförelsen också för att upprätthålla en distans mellan sig själva och de som enligt 

dem tillhör gruppen missbrukare (jmf Goffman 2004).  

Det kvinnorna också beskriver är, att när de kommit ur sitt missbruk, eller i perioder när 

de varit rena, har de en känsla av att de inte har någon riktig identitet. Vid tiden för det 
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aktiva missbruket vistades kvinnorna i sammanhang med likasinnade vilket gjorde att 

deras stigma passerade vilket resulterade i att de inte var avvikare i just den kontexten 

(jmf Goffman 2004). Deras självuppfattning är svag, självkänsla låg och de har en nega-

tiv självuppfattning. Kvinnorna har, i vilken situation de än har varit i, alltid strävat efter 

att vara den "riktiga kvinnan", men har inte kunnat leva upp till den rollen, oavsett 

missbruk eller inte. 

7.2 Resultat- och analysdiskussion 
I detta avsnitt lyfter vi fram det vi anser som de mest intressanta fynden i vår studie, och 

pekar på vad vi funnit som bekräftar eller avviker från det som tidigare forskning visar. 

Vi ger också förslag på det som vi, efter tankar som väckts under vårt arbete, anser som 

intressanta forskningsfrågor inför framtida studier.  

Vårt resultat och analysmaterial har på många punkter bekräftat det som tidigare forskn-

ing visat. Thurang (2012) lyfter upp att kvinnor som missbrukar tenderar att känna skam 

när de avviker från normen, och att de har en känsla av att vara en börda. Detta sätt att 

lägga skulden på enbart sina egna axlar beskriver flera av kvinnorna i vår studie genom 

att berätta om sitt självhat och ibland även uttalad dödslängtan. Sanders (2012) menar 

att kvinnliga missbrukare sällan eller aldrig lever upp till idealet som kvinna som av 

media och samhället hör samman med fortplantning och moderskap. Detta bekräftas i 

vårt material genom, som nämnt i avsnittet ovan, att kvinnorna genom livet varit på jakt 

efter att passa in i rollen som kvinna, men ständigt upplevt att de misslyckats. På en 

punkt avviker vårt material från tidigare forskning. Laanemets (2007) beskriver att 

kvinnor i hennes studie som missbrukar och prostituerar sig inte känner skam över den 

situationen, utan ser på det som att de varit självständiga och bidragit till sin egen 

försörjning. Kvinnorna i vårt material har, även om de finansierat sitt missbruk genom 

prostitution, inte beskrivit det som något som de var stolta över, eller kände sig 

självständiga av. Vi har snarare tolkat det som att det också bidragit till en känsla av 

skam och att de sexuella relationerna istället varit uttryck för att de velat få bekräftelse 

som kvinnliga.  
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Gavriel-Fried et al. (2015) genomförde en studie i vilken några av kvinnorna uppger att 

de inte är sig själva medan de missbrukar, medan en annan grupp uppger att de är miss-

brukare, men att det beror på att de haft det tufft tidigare i livet. I vårt material har vi 

funnit att flera av kvinnorna uppger som en bidragande orsak till att de börjat missbruka 

är att de alltid varit så kallade "duktiga flickor". De menar att den press det innebär att 

vara högpresterande och duktig och dessutom vacker har bidragit till att de mått dåligt. 

Samtliga av dessa kvinnor beskriver att de lidit av psykisk ohälsa i olika former, bland 

annat depression, ätstörning och manodepressivitet. Den psykiska ohälsan beskrivs som 

sammankopplad med missbruket bland annat genom bruk av narkotikaklassade 

läkemedel för att lindra ångest och minska sin aptit. Detta kan tänkas vara en anledning, 

men det kan också tänkas vara så att kvinnorna genom att måla upp den bilden i sina 

biografier, uppvisar en bild av sig själva som duktiga och högpresterande för att göra 

sitt missbruk meningsfullt, samt för att måla upp en skönare bild av sig själva då de för-

lorat många människors förtroende och anseende som kvinnor.  

Den psykiska ohälsan och missbruket är något som kvinnorna på olika sätt beskriver 

bidrar till att de får en svag och negativ självuppfattning. Sambandet mellan kvinnligt 

missbruk och psykisk ohälsa som kvinnorna i vår studie vittnade om är enligt oss ett av 

de mest intressanta fynden i vår studie trots att sambandet inte av forskare anses bekräf-

tat (jmf Abrahamsson & Heimdahl 2012). Huruvida ett eventuellt samband existerar är 

en frågeställning för framtida forskning inom ämnet. Vi reflekterar hur ytterligare 

forskning inom ämnet kan bidra till utvecklade interventioner riktade mot kvinnligt 

missbruk. Nya fynd kring sambandet mellan psykisk ohälsa och kvinnligt missbruk 

skulle kunna bidra till att unga kvinnor som lider av psykisk ohälsa och riskerar att 

hamna i substansmissbruk fångas upp tidigare. Huruvida tidigare interventioner skulle 

leda till att spara så väl liv som samhällets ekonomiska resurser kan vi dock endast i 

dagsläget reflektera kring. Vi har även reflekterat över att när interventioner endast rik-

tas till kvinnor finns en risk att cementera den bild som vi redan funnit av att kvinnors 

missbruk ses som mer problematiskt än männens.  

Ytterligare ett fynd vi vill ta upp som särskilt intressant är att flera av kvinnorna beskri-

ver att trots att de brottas med skamkänslor och en önskan att bli kvitt sitt missbruk 
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finns också en rädsla inför att bli drog- och alkoholfria. Rädslan grundar sig enligt vår 

tolkning i att kvinnor som lever i missbruk tillhör ett socialt sammanhang med andra 

missbrukare vilket medför en trygghet. Många kvinnor som lever i missbruk har förlorat 

relationen till familj och vänner. Missbruket och människorna som delar det är den enda 

trygghet som finns i vissa kvinnors liv. Detta kan var en viktig aspekt att ha med när 

man möter en människa som försöker bli kvitt sitt missbruk, att även om missbruket 

förstört mycket i deras liv, innebär det också på ett sätt en trygghet för dem. 

7.3 Metoddiskussion 
Studier av självbiografier har lett oss fram till ovanstående resultat och vi anser att fyn-

den vi har gjort är intressanta. Vi har reflekterat över hur metoden dokumentanalys har 

påverkat vår studie och dess resultat. Bearbetning av självbiografier ger vid handen ett 

färdigt material att ställa analysfrågor till för att nå empirin. Vi har inte kunnat påverka 

den information vi fått och vi måste vara medvetna om att det som kvinnorna vid tiden 

för författandet av biografierna har valt att berätta också är ett sätt konstruera sig själva 

på ett sätt som de önskar bli sedda. Självbiografier kan ses som en problematisk källa i 

och med att det är författarens subjektiva sanning läsaren får ta del av. Vi kan inte med 

säkerhet veta att det som står i biografierna är sant, utan får förhålla oss till det som för-

fattarna skriver. Medan vid exempelvis semistrukturerade intervjuer hade vi studenter 

varit med i skapandet av empirin i funktionen som intervjuledare. Om vi istället för att 

välja dokumentanalys som metod hade valt semistrukturerade intervjuer hade vi kunnat 

ställa följdfrågor och ha en interaktion med kvinnorna som deltog i vår studie. Vi kan 

dock inte veta utan endast reflektera över huruvida vi hade fått ett mer rikt material ge-

nom semistrukturerade intervjuer i och med att det i båda fallen är upp till kvinnorna 

själva vad de vill dela med sig av. Att vi inte kunnat vara med och påverka kvinnornas 

berättelser är också något som vi ser som positivt. Det är kvinnornas sätt att framställa 

sig själva genom ord, vi genom valet av narrativ metod, varit intresserade av. Därför har 

det varit bra att analysera ett färdigt material. Det vi kan ha påverkat är hur vi uppfattat 

och valt att återge kvinnornas historier, för att av etiska skäl minimera risken för detta 

har vi alltid gått tillbaka till ursprungskällan för att kontrollera att vi inte förvränger 

kvinnornas ord.  
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7.4 Avslutande ord 
Avslutningsvis vill vi i denna uppsats lyfta Brådings målande beskrivning av känslorna 

hon hade när hon blev stämplad som kriminell missbrukare. Bråding (2016) beskriver 

sina känslor av skam i en dikt hon skrev vid tiden efter att hon blivit uthängd som miss-

brukare i media och uppsagd från sina arbetsplatser. En av verserna i dikten lyder ”Jag 

är ensam mot alla, den som ingen vill va. Men helt medveten varför, och mitt straff ska 

jag ta” (Bråding 2016 s. 186). Vi har diskuterat vad hennes ord står för. I förhållande till 

de flertal kända män som brutit mot liknande lagar och normer frågar vi oss om det är så 

att kvinnor drabbas hårdare av normbrytande beteende. Huruvida det är så är en 

frågeställning för framtida forskning på ämnet "samhällets attityder gentemot män re-

spektive kvinnor". En mer omfattande studie skulle kunna jämföra hur män respektive 

kvinnor blir dömda på grund av sitt normbrytande beteende. 
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