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Syftet med studien var att undersöka förekomsten av sexuella 
övergrepp hos kvinnor inom den frivilliga missbruksvården samt 
beskriva kvinnornas situation utifrån utvalda livsområden. 
Studien bygger på material hämtat från DOK:s 
inskrivningsintervju 2007. Urvalet bestod av kvinnor inom den 
frivilliga missbruksvården som genomfört långa 
inskrivningsintervjun i DOK. Resultatet visade att 31,3 % av 
kvinnorna i undersökningsgruppen hade svarat ja på frågan om de 
varit utsatta för sexuellt övergrepp innan missbruksdebuten. Vid 
en jämförelse mellan kvinnor som varit utsatta för, respektive inte 
varit utsatta för sexuella övergrepp innan missbruksdebuten, 
visade resultatet att gruppen som varit utsatta hade sämre 
förhållanden inom flera livsområden samt ett tyngre missbruk 
jämfört med gruppen som inte varit utsatta. En slutsats som kan 
dras är att det är viktigt att vara medveten om att kvinnor inom 
missbruksbehandling kan ha flera problem än bara missbruket, 
medvetenheten gör det möjligt att erbjuda en bättre behandling 
för de här kvinnorna. 
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INTRODUKTION 
Konsekvenserna för vuxna kvinnor, som under barndomen har utsatts för CSA 
(Childhood sexual abuse) är ett folkhälsoproblem. Olausson (2008) menar att antalet 
unga kvinnor med missbruk och psykisk ohälsa som söker psykiatrisk hjälp ökar. Enligt 
Socialstyrelsen (2000) finns det ett samband mellan CSA och psykisk ohälsa, det 
sambandet består av sexuella övergrepp och självmordsförsök. Enligt Seidel (1991) så 
kan missbruk vara ett av flera olika psykologiska symptom på sexuellt utnyttjande. Enligt 
Teusch (2001) så har 66 % av alla kvinnor inom missbruksvården upplevt sexuella eller 
psykiska övergrepp i barndomen. Vid en jämförelse med SiS årsrapport från 2007 som 
gäller kvinnor som vårdats på någon av SiS:s (Statens institutionsstyrelse) institutioner 
var motsvarande siffra 25 %. Det som undersöks i den här kvantitativa studien är 
förekomsten av kvinnor som har blivit utsatta för CSA och som även har ett missbruk. 
Trulsson (2008) menar att många kvinnor inom missbrukarvården får hjälp och 
behandling för sitt missbruk, men många gånger så har dessa kvinnor ett olöst trauma 
som till exempel sexuella övergrepp i tidig ålder. Genom råd och stöd till de här 
kvinnorna så att de ska kunna bearbeta dessa trauman på ett bättre sätt, kan man även 
uppnå ett bättre resultat med missbruksbehandlingen då dessa kvinnor får insatser/hjälp 
inom alla sina problemområden. 

Enligt Trulsson (2008) är det viktigt att komma ihåg är att de trauman som dessa kvinnor 
upplevt i barndomen, har med största sannolikhet även påverkat kvinnans livssituation 
både då och i nuläget och även på andra områden. Det i omgivningen som påverkats av 
kvinnans upplevelser är till exempel familjeförhållanden och relationer. Av den 
anledningen undersöks i denna studie olika livsområden för kvinnor med 
missbruksproblematik och en historia av CSA, jämfört med de kvinnor som enbart har ett 
missbruk, för att se hur deras livssituation i nutid ser ut och eventuellt skiljer sig åt. Vi 
anser att detta område är av stor vikt för oss som kommer att arbeta inom 
behandlingspedagogiskt arbete. Vi som behandlingspedagoger kommer att möta dessa 
kvinnor inom behandlingsverksamheter som familjebehandling, missbruksbehandling, 
rättspsykiatrin, hem för vård och boende (HVB) och fängelser. Genom att vi är medvetna 
om att missbruket kan vara ett symptom på ett olöst trauma kan vi erbjuda en bättre 
behandling för dessa kvinnor. De områden som vi valt att undersöka i denna studie är: 
boende, försörjning, utbildning psykisk- och fysisk ohälsa för att få en helhetsbild av hur 
det ser ut i vardagen för dessa kvinnor.  

Bakgrund 
Det saknas till stor del svensk forskning och statistik om kvinnor som varit utsatta för 
CSA och deras eventuella missbruk. I studien används SiS:s årsrapport från 2007 för att 
jämföra med. I årsrapporten ingår både frivillig – och tvångsvårdsstatistik. Studien 
behandlar dock enbart den frivilliga vården i resultatet.  

Kvinnor och missbruk 
Enligt Baker-Miller (1986) föds kvinnor in i en underordnad roll och att kvinnor ser sig 
själva med den dominerande gruppens ögon, det vill säga med männens ögon. Kvinnor 
uppfostras till att relatera till andra, att se sig själva som värdefulla genom att bry sig om 
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andra och att sätta andras behov framför sina egna. Detta leder enligt Baker-Miller (1986) 
till att kvinnor har svårt att se sina egna behov, då hennes behov kan göra att hon förlorar 
viktiga personer i sin närhet. Det som är svårast för en kvinna att visa är vrede, vilket kan 
leda till att kvinnor tar till dolda strategier för att klara av att hantera situationen. Enligt 
Trulsson (2008) kan man tolka missbruk som en dold strategi som kvinnor kan ta till för 
att hantera sin tillvaro. Till skillnad från män så har kvinnor med alkoholproblem i högre 
grad någon form av psykisk ohälsa, en ostabil social eller relationsmässig situation och en 
traumatisk bakgrund (Johansson & Wirbing, 2005).  

Enligt Chodorows (1979, 1988) ser den traditionella identitetsutvecklingen olika ut för 
män och kvinnor. Kvinnornas utveckling sker i ett nära samspel med modern som binder 
kvinnan till sig själv genom att visa på hur lika de är varandra. Kvinnan blir då 
ambivalent under utvecklingsprocessen, då hon både vill göra sin mor till viljes och även 
skilja sig från modern som en självständig individ. För att kvinnan ska kunna utveckla sig 
som individ får fadern en viktig roll, genom att idealisera fadern (och även senare andra 
män) skiljer kvinnan sig från modern. Genom denna utvecklingsprocess får kvinnan en 
mer flexibel och genomtränglig jag-gräns, kvinnan definierar sig även genom en 
relationstriangel som består av man-kvinna-barn. Trulsson (2008) menar att flickor med 
missbruksproblematik ofta har dåliga relationer med jämnåriga flickor, därför söker de 
sig till äldre pojkar/män. De här flickorna/kvinnorna med missbruksproblematik tar 
många gånger över dessa pojkars/mäns missbruksvanor. Detta leder till att flickorna även 
inom missbruksvärlden är extra utsatta på grund av deras beroende av männen som i sin 
tur ger svårigheter att skydda sig mot övergrepp och våld.  

Liebschutz m.fl. (2002) menar genom tidigare studier att det finns en stark koppling 
mellan mellanmänskliga trauman och substansmissbruk hos kvinnor. De anser att en 
bakgrundshistoria av trauman ökar risken för att utveckla ett substansmissbruk och även 
tvärtom. En studie gjord på 3000 kvinnor, som forskarna följde under två år visade att 
hot, våld och övergrepp i mänskliga relationer ökade risken för ett efterföljande 
användande av alkohol och narkotika, även hos de kvinnor som inte tidigare hade haft ett 
substansmissbruk. Det finns även möjligheten att kvinnorna känner sig förrådda av andra 
familjemedlemmar förutom förövaren, då de möjligen kan ha vetat om övergreppen men 
inte ingripit till barnets försvar. Upplevelserna från övergreppen och känslan av 
övergivenhet från sin familj kan leda till att de kvinnorna i vuxen ålder kan få svårt att 
känna tillit i mellanmänskliga relationer. I en studie gjord av Lena Spak (2005) finns det 
fyra stora riskfaktorer för kvinnor när det handlar om alkoholproblem: 
psykologiska/psykiatriska problem under uppväxten, avvikande beteende före 18 års 
ålder, alkoholberusning före 15 års ålder och sexuella övergrepp före 13 års ålder. Den 
sista faktorn som nämns verkar vara den som starkast kan framkalla ett senare missbruk i 
livet (Olausson, 2008). Missbruket kan uppstå på grund av olika anledningar, en av 
anledningarna är att psykisk ohälsa har ett starkt samband med utvecklandet av ett 
missbruksbeteende, en annan anledning är att risken för destruktiva förhållanden med till 
exempel en alkoholiserad man ökar. Trulsson (1998) menar att de sexuella övergreppen 
som kvinnorna hade varit med om som barn var avgörande för att kvinnorna började 
missbruka och/eller fortsatte sitt missbruk.  

Jämfört med män så söker sig ofta kvinnor med missbruksproblematik till den allmänna 
hälsovården eller psykiatrisk vård hellre än till specifik missbruksbehandling. I en studie 
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fann man att det som hindrade kvinnor att söka sig till den specialiserade 
missbruksvården var rädsla för att bli stämplade som alkoholister och att de skämdes över 
sin missbruksproblematik. Kvinnor söker sig i större utsträckning till behandling på 
grund av missnöje med sin nuvarande livssituation, alltså inte på grund av sitt missbruk i 
sig (Olausson, 2008). 
 
Kvinnor som vårdats på någon av SiS:s institutioner under 2007 uppgav vilken deras 
primärdrog är i SiS:s årsrapport från samma år. 50 % av kvinnorna svarade att alkohol 
var deras primärdrog, det var 44 % som uppgav narkotika och 6 % läkemedel. I samma 
rapport finner man att av 280 kvinnor har 16 % någon gång i livet injicerat narkotika och 
36 % av kvinnorna hade injicering som huvudsaklig missbruksmetod, medan 48 % aldrig 
hade testat det.  

Psykiska konsekvenser av sexuellt utnyttjande 
I studier finner man en del långsiktiga konsekvenser av CSA, vilka inkluderar: 
depression, oro, självmordsbenägenhet, falla tillbaka i offerrollen, substans missbruk och 
andra former av missbruk och beroende, låg självkänsla och svårigheter med personliga 
relationer till andra människor (Teusch, 2001; DiLillo & Long, 1999).  Andra vanliga 
konsekvenser av att blivit utsatt för CSA kan bidra till utvecklande av PTSD 
(Posttraumatisk stress syndrom) i vuxen ålder. Ett sätt för dessa kvinnor att kontrollera 
sina känslor och minnen från övergreppen är bland annat självmedicinering med hjälp av 
alkohol och narkotika, även läkemedel. Det har även rapporterats om i olika studier att de 
kvinnor som blivit utsatta i barndomen har en större risk att utveckla ett alkohol och/eller 
narkotika missbruk, ätstörningar och personlighetsstörningar, speciellt Borderline 
personlighetsstörning. I många fall tar sexuellt utnyttjade kvinnor till droger, prostitution 
eller självmord för att komma undan känslan av ensamhet och för att hålla sin livsångest i 
schack (DiLillo & Long, 1999). Svedin och Banck (2002) hänvisar till flera studier om 
CSA när de påstår att det finns samband mellan övergrepp och andra problemområden: 
depressiva symptom, ångestsymptom, ätstörningar, självmord- och skadebeteende och 
PTSD.  

Enligt Feerick och Snow (2005) och Trulsson (1998) så lider kvinnor som blivit utsatta 
för CSA av olika sorters långsiktiga konsekvenser i de kognitiva och beteendemässiga 
områdena. Flera undersökningar visar på att sexuellt utnyttjade ofta klagar på besvär som 
till exempel känsla av isolering, depression och självskadebeteende. Undersökningar 
visar även på att bland de som blivit sexuellt utnyttjade var antalet som hade 
personlighetsstörningar dubbelt så stort som hos icke utnyttjade. Kvinnor vänder sig ofta 
inåt i sitt beteende efter att ha blivit utnyttjade sexuellt, istället för att agera utåt. De blir 
deprimerade, oroliga och känner rädsla (Ketring & Feinauer, 1999). Svedin och Banck 
(2002) hänvisar till en studie gjord 1999 av Edgardh som påvisar ett samband mellan 
självmordförsök och sexuella övergrepp, resultatet visar att beteendet är inte så vanligt 
bland kvinnorna i studien. Studien visar att 30 % av flickorna har försökt begår självmord 
eller haft självskadebeteende. Dessutom visar studien att 17 % av undersökningsgruppen 
haft självmordstankar, utan att försökt begå självmord eller haft något 
självskadebeteende. Ångestsymptom av olika slag har ofta påvisat om övergreppen har 
skett under hot och/eller med våld. Svedin och Banck (2002) menar att det är de 
depressiva symptomen som är mest omskrivna och undersökta i samband med 
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långtidseffekter av sexuella övergrepp i barndomen. Orsaken till det är maktlöshet, 
skuldkänslor, hopplöshet, låg självkänsla och sveket ofta i kombination med varandra 
leder till depression. Enligt Seidel (1991) finns det främst tre långsiktiga problem som 
uppstår vid CSA, de tre är dålig självförtroende, skuldkänslor och depression. Flera 
studier visar även på utvecklandet av ätstörningar är större vid sexuella övergrepp, främst 
är risken för hetsätning (bulimi). Svedin och Banck (2002) tar upp en studie som är gjord 
av Edgardh, den visar att 12 % av flickorna som varit utsatta har någon form av 
ätstörning, vilket är tre gånger fler än flickorna som inte varit utsatta. Ketring och 
Feinauer (1999) säger att ju mer närgångna eller grova övergreppen är såsom analt, oralt 
eller vaginala samlag, desto mer omfattande psykologiska symptom lider offret av senare 
i livet. De allra största psykologiska skadorna uppkommer om förövaren står offret nära, 
störst skada ger det om förövaren är fadern (biologisk, styvfar, adoptivfar eller 
familjehemsfar) i familjen. Det har även visat sig att incest mellan pappa och barn är 
skattat som det mest traumatiska övergreppet, det ger de mest långlivade effekterna och 
värsta konsekvenserna för barnet senare i livet.  

Fysisk ohälsa 
Johansson och Wirbing (2005) menar att cirka två tredjedelar av kvinnorna med 
missbruksproblematik har blivit utsatta för fysisk misshandel, ofta mer än en gång. Några 
av dessa synliga skador från misshandel kan vara: Avvärjningsskador på underarmarna 
(för att skydda ansiktet), strupmärken på halsen, saknade hårpartier på huvudet och sår 
bakom öronen (kan vara tecken på att personen blivit lyft/släpad i håret), frakturer, 
brännskador och blåmärken (Johansson & Wirbing, 2005). När det gäller övergrepp av 
fysisk natur så svarade 38 % av 255 kvinnor inom institutionsvård att de blivit utsatta för 
det innan missbruksdebuten, medan 60 % uppgav att de upplevt fysiska övergrepp efter 
sin missbruksdebut (SiS, 2007). 

I SiS:s årsrapport från 2007 har 38% av 288 kvinnor uppgett att de har någon form av 
allvarliga problem med sin fysiska hälsa. Hur ofta de led av sina problem varierade 
mellan någon enstaka gång i veckan till dagligen. 9 % uppgav att de inte upplevde några 
problem alls. 

Vuxna kvinnors sexualitet efter CSA 
Enligt Marendaz och Wood (1999) så finns det en stark koppling mellan CSA och vuxna 
kvinnors sexualitet. Offer för CSA upplever ofta flashbacks och minnen som är relaterade 
till specifika delar av övergreppen, i sina relationer i vuxen ålder. De svårigheter som 
många av dessa kvinnor upplever kan vara både fysiskt och psykiskt, och det påverkar 
även kvinnans förmåga till att ha ett långvarigt förhållande med en man. En del problem 
kan yttra sig i en oförmåga att njuta av sex, att kunna vara avslappnad under sexakten 
eller ett ointresse av sex överhuvudtaget. En studie av Marendaz och Wood (1999) visar 
att de kvinnor som fortfarande har effekter av ett övergrepp i barndomen, anser att rädsla 
och brist på tillit till män och sexuella problem är de mest frekventa långsiktiga 
konsekvenser av CSA. När Marendaz och Wood (1999) undersökt den dynamik som 
finns i relationen mellan barnet och den personen som begått övergreppen, har de funnit 
att samma dynamik ofta kan existera och uppstå i den vuxna kvinnans förhållande till 
hennes partner. Exempelvis att kvinnan i vuxen ålder tar rollen som ett offer i sitt samliv 
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och tilldelar sin partner en del karakteriserade drag av förövaren, precis som det var då 
hon blev utsatt för CSA.  

DiLillo och Long (1999) menar att de kvinnor som varit utsatta för CSA upplever i vuxen 
ålder ett flertal sexuella problem, vilket kan vara minskad sexuell tillfredställelse och en 
tendens att ge sig in i flertal kortsiktiga sexuella relationer. Kvinnliga överlevare av CSA 
upplever oftare större svårigheter i att känna tillit till sina partners. Det kan bero på att 
kvinnor som blivit utsatta av män som barn utvecklar ett antal negativa känslor och 
attityder mot män i allmänhet. Till exempel att alla män skulle ha förmågan att vara 
hotfulla och farliga (DiLillo & Long, 1999). De kvinnor som varit utsatta för CSA har en 
högre risk att utveckla ett destruktivt sexuellt beteende (Feerick & Snow, 2005, 
Johansson & Wirbing, 2005, Svedin & Banck, 2002).  

Sociala förhållanden 
Likväl som att många av kvinnorna som blivit utsatta för CSA inte har något intresse av 
sexuella relationer så finns det de som i vuxen ålder har en historia av promiskuitet, vilket 
ofta lett till dålig självkänsla i dessa korta förbindelser (Marendaz & Wood, 1999). 
DiLillo och Long (1999) talar om att kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i 
vissa fall tar till prostitution för att kunna hålla sin livsångest och ensamhet under 
kontroll. Johansson och Wirbing (2005) skriver att de flesta flickor som brukar tyngre 
droger blev prostituerade för att kunna finansiera sitt drogbruk och försörja sig själva och 
sin manliga ”beskyddare”. I en studie gjord av SiS på 288 kvinnor inom vård för 
missbruksproblematik, uppgav 5 % att deras huvudsakliga försörjning kom från lön eller 
a-kassa. 25 % av kvinnorna fick sin försörjning från sjukbidrag eller att de var 
förtidspensionärer. Den största gruppen låg på 37 %, deras inkomst kom från 
socialbidrag. Bortsett från de fasta svarsalternativen i studien så svarade 20 % att de fick 
sin inkomst från annat håll.  4 % uppgav att deras inkomst kom via prostitution de senaste 
sex månaderna och 34 % från kriminalitet.  

Som tidigare nämnts har de vuxna som upplevt CSA ofta svårare att anpassa sig socialt, 
de har ofta färre vänner och träffar färre människor i vardagen. Kvinnor som blivit utsatta 
för CSA utvecklar oftare sociala fobier, de har även tendenser till att bli mer ängsliga och 
ångestfyllda som föräldrar (Johansson & Wirbing, 2005, Liebschutz m.fl., 2002, Svedin 
& Banck, 2002). Eftersom ett sexuellt övergrepp stör ett barns kontaktförmåga och lär 
barnet att inte lita på någon, kan övergreppet ge problem i vuxenlivet med bland annat 
relationer till andra människor. Forskningen visar att kvinnor som blivit sexuellt 
utnyttjade som barn oftare väljer en man som är omogen, instabil och/eller opålitlig, då 
de männen är det som dessa kvinnor känner igen från sin uppväxt (Trulsson, 1998). 
Johansson och Wirbing (2005) och Spak (2005) menar att kvinnor med alkoholproblem 
oftare har ett instabilt äktenskap/förhållande eller en partner med alkoholproblem. De har 
oftare sämre självkänsla, deras missbruk har många gånger börjat i samband med olika 
livskriser och de har ofta varit utsatta för CSA (Spak, 2005). Enligt SiS:s årsrapport från 
2007 är det 32 % av 277 kvinnor som växt upp med missbruk och psykisk ohälsa i sin 
biologiska familj. En anledning till att många av kvinnorna med tungt missbruk är 
bostadslösa är enligt Johansson och Wirbing (2005) misshandel. 292 kvinnor svarade 
2007 på frågan om sin boendesituation de senaste 30 dagarna, av dessa hade 53 % eget 
boende och 15 % var bostadslösa (SiS, 2007).  
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Kvinnor med samsjuklighet 
Kvinnor lider oftare av psykisk ohälsa än vad män gör. Till skillnad från män så verkar 
det som de psykiska problemen hos kvinnor oftare kommer före missbruket (Johansson & 
Wirbing, 2005, Olausson, 2008). Inom SiS så var det 35 % av 142 kvinnor som ansåg sig 
uppleva någon form av psykisk problematik dagligen och 19 % som aldrig upplevt några 
psykiska problem. De resterande var allt från flera gånger i veckan till enstaka tillfällen 
(SiS, 2007). Olausson (2008) menar att de tillstånd som ofta nämns tillsammans med 
missbruk eller beroende är: förstämningssyndrom, ångestsyndrom, PTSD och 
ätstörningar av olika former.  De kvinnor som har samsjuklighet har i högre grad en 
diagnostiserad personlighetsstörning, vilket företrädesvis är borderline 
personlighetsstörning. Vidare så hävdar Olausson (2008) att det är uppåt 57 procent av de 
personer som behandlas för någon form av missbruk/beroende som visar tecken på någon 
personlighetsstörning. Hon menar även via en undersökning av unga personer med 
missbruksproblematik på en vårdavdelning, att en större andel av kvinnorna hade 
ätstörningar och en högre andel av männen led av någon form av personlighetsstörning. 
Att vara kvinna och dessutom har ett missbruksproblem innebär att i vuxen ålder är hon 
mer utsatt för våld och övergrepp än de kvinnor som inte har någon 
missbruksproblematik. Enligt Olausson (2008) så är det en stor del av de våldsutsatta som 
har ett alkohol eller annat substansmissbruk. Vidare så finns det ett tydligt samband 
mellan att varit utsatt för våld och PTSD. Forskaren kan även se visst samband mellan 
CSA och substansmissbruk i vuxen ålder, detta gäller då främst kvinnor. Vidare så anser 
Johansson och Wirbing (2005) att samsjuklighet och andra psykiska problem är vanligare 
hos de kvinnor som varit utsatta för CSA samt att de oftare försörjde sig via prostitution. 
Ytterliggare samband kan ses mellan CSA och PTSD och med självmordsförsök hos 
kvinnor med missbruk.  Enligt Socialstyrelsen (2007) har hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten gemensamt ansvar för klienter/patienter som har både missbruks/beroende 
problematik och psykiatrisk sjukdom. Detta innebär att om man träffar på en sådan klient 
inom socialtjänsten ska man se till att han/hon även får kontakt med hälso- och 
sjukvården.  

Samsjuklighet ska enligt Socialstyrelsen (2007) behandlas på flera områden samtidigt. 
Hur man ska behandla dessa klienter är dock osäkert då det inte finns någon 
evidensbaserad forskning på området, det som används är vedertagna metoder för 
respektive missbruket och den psykiska sjukdomen var för sig. För att behandla patienter 
med samsjuklighet kan det krävas en mångårig kombination av psykoterapi, 
läkemedelsbehandling, psykiatrisk stödkontakt och insatser av socialtjänsten och även 
hjälp med arbetet/försörjningen utanför vården (Johansson & Wirbing, 2005). Olausson 
(2008) menar att personer med samtidiga problem med psykisk störning och 
missbruksproblematik oftare har flera behandlingsperioder bakom sig och att dessa 
personer har en komplexare beroendeproblematik. Dessa individer har även oftare flera 
andra problem som bostadslöshet, kriminalitet, våldsamt beteende/utsatta för våldsamt 
beteende och en genomgående dålig fysisk hälsa. Vidare menar Olausson (2008) att 
behandling utav dessa komplexa problem ger en förbättring inte bara på 
missbruksproblemet utan även på de psykologiska, familje- och sociala problem samt på 
arbetssituation och rättsliga problem i stort. Det som inte påverkades hos dessa individer 
var den fysiska hälsan. För att kunna göra en psykiatrisk bedömning på en person krävs 
det att den personen slutat med drogen/drogerna och man måste även ta hänsyn till den så 
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kallade postakuta abstinensen (Johansson & Wirbing, 2005). Sammanfattningsvis kan 
konstateras att kvinnor med missbruksproblematik som varit utsatta för CSA har problem 
inom flera livsområden som: relationer, psykiska/fysisk hälsa, sexualitet och 
boendesituation. 

Syfte 
Ett av studiens syften är att undersöka förekomsten av kvinnor som varit utsatta för 
sexuella övergrepp innan missbruksdebuten inom den frivilliga missbruksvården. Ett 
annat syfte är att jämföra livssituationen för kvinnorna i undersökningsgruppen beroende 
på förekomst av sexuella övergrepp eller inte. De livsområden som jämförs är: 
missbruket, psykisk/fysisk ohälsa, försörjning, boendesituation och utbildningsnivå. 

Frågeställningar 
• Hur stor är förekomsten av kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade innan 

missbruksdebuten inom den frivilliga missbruksvården? 
 
• Vid vilken ålder skedde missbruksdebuten för kvinnorna med en bakgrund av 

sexuella övergrepp? 
 

• Skiljer sig livssituationen åt för kvinnorna i undersökningsgruppen beroende på 
om de varit utsatta för sexuella övergrepp eller inte? 

 

METOD 
Metodologiska utgångspunkter 
Den kvantitativa metoden är den som passat den här studien bäst då intresset var att 
undersöka en större grupp individer där det redan finns datamaterial insamlat via DOK.  
Studien syftar bland annat till att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp i en 
grupp, vilket innebär att studiens mål är att se hur många som varit utsatta för sexuella 
övergrepp. Ambitionen i den här studien var att undersöka om det fanns samband mellan 
sexuella övergrepp och missbruk i en större grupp och att se hur livssituationen för dessa 
kvinnor ser ut i jämförelse med andra missbrukade kvinnor. Med utgångspunkt i Bryman 
(2006) är detta en undersökning som passar väl in under kvantitativ metod då det 
förhållningssättet är att försöka förklara, inte förstå, dessa kvinnors situation.  

Enligt Patel och Davidson (2003) är statistik en vetenskap som används för att beskriva, 
bearbeta, ordna och analysera data. Även detta stämmer väl in på den här studiens syfte, 
då intresset inte är att tolka enskilda individers upplevelser av olika situationer. Att vilja 
tolka och förstå enskilda individer är ett kvalitativt synsätt, för att undersöka studiens 
frågeställningar utifrån det synsättet hade det behövts göra klientintervjuer.  Vi hade då 
inte fått fram samma resultat och hade inte kunnat dra några slutsatser från det resultat 
som framkommit. Bryman (2006) menar att det kvantitativa synsättet innehåller en vilja 
att kunna generalisera resultatet till en annan liknade/större grupp än den som deltagit i 
studien.  
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Planering och genomförande 

Urval 
Studiens datamaterial är hämtat från DOK (dokumentation och utvärdering inom 
missbrukarvården), urvalet baseras på hur många kvinnor som besvarat frågan om 
sexuella övergrepp innan missbruksdebuten i långversionen av IKM-DOK under 2007. 
Totalt var det 2505 vårdtillfällen under 2007 varav 832 (33 %) gällde kvinnor. Utav dessa 
832 kvinnor var det 380 kvinnor från 34 enheter som besvarat frågan om sexuella 
övergrepp. I studien innebär det att undersökningsgruppen består av de 380 kvinnorna. I 
vårt material är det nästan hälften av kvinnorna som inte svarat på frågan om sexuella 
övergrepp. Detta kan bero på att kort-DOK användes, att frågan inte ställdes, att 
intervjuaren struntat i att kryssa i ej svar eller att klienten inte velat svara. Överlag inom 
kvinnlig missbruks- och beroendevård så är frågor om sexuella övergrepp känsliga att 
ställa och att besvara, då det bygger på tillit till en annan människa. När klienter 
genomför inskrivnings-DOK så har de oftast varit i behandling ett kort tag, vilket kan 
innebära att de inte har fattat tillit till någon i personalen. Det kan även vara så att en 
klient inte hunnit göra inskrivnings-DOK då de bytt behandlingsenhet tidigt i vården.  

Instrumentet DOK och insamling  
Datamaterialet består av den insamlade informationen från inskrivningsintervjuerna 
gjorda under 2007 inom den frivilliga missbruksvården. DOK är ett 
dokumentationssystem framtaget i ett samarbete mellan IKM (Institutet för kunskaps och 
metodutveckling inom ungdoms- och missbrukarvården) och FoU (forskning och 
utvecklings-avdelningen) vid statens institutionsstyrelse för missbrukarvården. 
Dokumentet bygger på fyra intervjuer med klienten (inskrivning, avstämning, utskrivning 
och uppföljning). Varje enskild intervju kan användas i arbetet på tre olika nivåer, dessa 
är: 

1. Klienten kan påverka sin egen behandling genom att svara på frågorna i intervjun. 
2. Institutionen kan använda intervjun i sin planering av behandlingsarbetet och som 

grund för metodutveckling och utvärdering. 
3. Centralt sammanställs varje år en grundläggande epidemiologisk information om 

SiS:s klienter, denna information används sedan som underlag för 
verksamhetsplaneringen och nationell forskning.  

Genom att alla SiS-institutioner1 och ungefär 60 enheter inom den frivilliga 
missbruksvården använder sig av SiS- eller IKM-DOK kan man jämföra frivilligvård och 
tvångsvård. DOK är uppdelat i nio olika ämnesområden, dessa nio ämnesområdena 
täcker in hela klientens livssituation för att ge en så fulltäckande bild som möjligt av 
vård/stöd behovet (SiS, 2007).  

DOK:s intervjuformulär finns i två olika varianter för olika former av verksamheter. 
Inom den frivilliga vården används IKM-DOK och inom tvångsvården använder man 

                                                 

1 Institutioner som tar emot personer både för tvångsvård och vård på frivilliga grunder, i detta fall de 
institutioner som tar emot kvinnor enligt LVM (lagen om vård av missbrukare). 
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SiS-DOK. DOK finns ytterliggare i två former, en BasDOK som är en kortare version av 
långversion av DOK. DOK:s långvariant består av frågor som rör såväl senaste 30 
dagarna som de sista 6 månaderna. DOK:s formulär anses ha god innehållsvaliditet men 
har inte testas med någon psykometrisk prövning ännu. Alla intervjuare genomgår 
utbildning i intervjuteknik och hur de ska hantera de olika formulären, detta görs för att 
stärka reliabiliteten (Socialstyrelsen, 2007).  

I en undersökning gjord av Anderberg och Dahlberg (2007) som handlar om DOK:s 
interbedömarreliabilitet bedöms DOK ha god reliabilitet överlag, det finns dock ett fåtal 
frågor som har sämre resultat i undersökningen. Som förklaring till att dessa frågor fick 
sämre resultat nämns till exempel intervjuarens brist på kompetens/vana vid att följa ett 
intervjudokument, att vissa frågor är otydligt formulerade och manualen har brister i att 
guida intervjuaren i dessa frågor och att vissa frågor är för detaljerade. Angående 
validiteten menar Socialstyrelsen (2007) att den är god och har godkänt DOK som ett av 
de rekommenderade verktygen. 

För att få tillgång till informationen från DOK:s databas togs kontakt med DOK:s 
samordnare. Tillsammans med dem valdes frågor ut rörande relevanta områden för 
studien ur inskrivnings-DOK. Materialet skickades sedan till författarna via e-mail från 
en av samordnarna. 

Analysmetod 
Genom att namnge variablerna i matrisen i SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) blev materialet mer lättöverskådligt och lättarbetat. Genom att göra 
frekvenstabeller dels på gruppen som upplevt sexuella övergrepp innan sin 
missbruksdebut och de som uppgav att de inte upplevt övergrepp, kunde likheter och 
skillnader på områdena upptäckas. Fortsättningsvis gjordes korstabeller (crosstabs) på de 
områden som ansågs relevanta, vissa områden var inte relevanta för studiens syfte till 
exempel klientens eventuella egna placeringar i fosterhem och tidigare vård inom 
missbruksvården. På de områden som ansågs relevanta analyserades tabellerna och sedan 
omkodades (recode) variablerna för att göra resultatet mer lättöverskådligt. 
Undersökningsgruppen delades in i två grupper beroende på om de varit utsatta för 
sexuella övergrepp före missbruksdebuten eller ej. En jämförelse gjorde sedan mellan 
dessa två grupper med avseende på olika variabler som ålder, boende och utbildning. Då 
resultatet blev väldigt omfattande och innehåller många olika punkter redovisas resultatet 
dels i löpande text och dels i tabeller där det behövs för att förtydliga.  

Forskningsetiska principer och deras tillämpning  
Informationskravet och samtyckeskravet innebär att den intervjuade blir upplyst om 
varför de är ombedda att svara på de frågorna och vad resultatet kan användas till, det 
innebär även att intervjupersonen får avgöra om den vill vara med eller inte (ge sitt 
samtycke till deltagande). Vi har genom användningen av DOK inte behövt fundera på 
dessa två, då de informerats till intervjupersonerna före intervjuerna gjorts. 
Nyttjandekravet innebär att forskaren förbinder sig att enbart använda insamlad data i 
forskningssyfte, dock kan information lånas ut eller sälja insamlad data till forskare inom 
samma intresseområde om dessa förbinder sig till att enbart nyttja informationen i sin 
forskning. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren alltid ska hantera data på sådant 
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sätt att ingen obehörig får tag i den eller kan identifiera någon i materialet. Forskaren ska 
även se till att personer inte kan identifieras i slutprodukten genom att avkoda sina data, 
detta gäller såväl muntlig som skriftlig rapportering (Vetenskapsrådet, 2009). 

Eftersom materialet som plockades fram är redan avpersonifierat material som bygger på 
frivillighet anser vi det etiskt riktigt att använda denna information i studien. Då inte vi 
själva vet vilka dessa klienter är minskas risken för personers identitet kommer fram. Vi 
kommer, om någons svar blir väldigt utmärkande överväga om denna person ska vara 
med i det slutgiltiga arbetet. Enligt Patel och Davidson (2003) kommer det även genom 
det större antalet individer i vår undersökning bli svårare att identifiera specifika 
individer.  

RESULTAT 
Beskrivning av undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen som tidigare nämnts innefattar 380 kvinnor från 34 enheter inom 
den frivilliga vården, som besvarat frågan: ”Har du varit utsatt för sexuella övergrepp 
före missbrukdsdebuten?”. Grupperna kommer härefter delas in i Ja och Nej utifrån deras 
svar på denna fråga. Medelåldern hos kvinnorna som ingår i undersökningsgruppen var 
38,2 år, medianen är 39 år, yngsta kvinna var 15 år och äldsta var 77 år gammal. 

Sexuella övergrepp innan missbruksdebut 
Tabell. 1. Andelen kvinnor inom frivillig missbruksvård som uppgav att de varit utsatta för sexuella 

övergrepp innan sin missbruksdebut. (n=380) 

Svar Antal Procent 

Nej 261 68,7 

Ja 119 31,3 

Total 380 100 

 

I tabell 1 syns förekomsten av sexuella övergrepp i undersökningsgruppen. Det är 119 
kvinnor av 380 som uppgett att de varit utsatta för sexuella övergrepp före 
missbruksdebuten. Det finns ingen fråga i inskrivnings-DOK om hur gamla kvinnorna 
var när de utsattes för sexuella övergrepp. Författarna till studien var dock intresserade av 
att få reda på om kvinnorna var barn eller vuxna när de blev sexuellt utnyttjade, vilket 
medförde att frågan om när missbruksdebuten skedde inkluderades i arbetet. Studiens 
resultat fokuserar enbart på om de blivit utnyttjade innan missbruksdebuten då författarna 
inte kan veta säkert vid vilken ålder det sexuella övergreppet skedde.  
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Tabell. 2. Debutålder för missbruk uppdelat på kvinnor som svarat ja respektive nej på frågan om de varit 
utsatta för sexuella övergrepp innan missbruksdebuten. (n=332) 

Debutålder Nej Ja Totalt 

0-5 2 (0,9 %) 0 (0 %) 2 (0,6 %) 

6-10 3 (1,3 %) 1 (0,9 %) 4 (1,2 %) 

11-15 107 (47,3 %) 48 (45,3 %) 155 (46,7 %) 

16-20 67 (29,6 %) 36 (34 %) 103 (31 %) 

21-25 20 (8,8 %) 9 (8,5 %) 29 (8,7 %) 

26-100 27 (11,9 %) 12 (11,3 %) 39 (11,7 %) 

Totalt 226 (100 %) 106 (100 %) 332 (100 %) 

 

I tabell 2 ser man att 46,2 % av dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp påbörjade 
sitt missbruk innan 15 års ålder. Vilket även innebär att de blev sexuellt utnyttjade innan 
15 år, detta leder till att dessa kvinnor varit utsatta för CSA. I ålderspannet 16-20 år var 
det ytterligare 34 % av dem som började missbruka, som även blivit sexuellt utnyttjade 
innan 20 års ålder. Största andelen av både utsatta och icke utsatta kvinnor startade sitt 
missbruk innan 20 års ålder. På denna fråga i studien finns det ett bortfall på 48 kvinnor, 
som inte besvarat frågan.  

Tabell. 3. Primärdrog uppdelat på kvinnor som svarat ja respektive nej på frågan om de 
varit utsatta för sexuella övergrepp innan missbruksdebuten (n=345) 

Primärdrog Nej Ja Totalt 

Narkotika 63 (26,6 %) 46 (42,6 %) 109 (31,6 %) 

Läkemedel 18 (7,6 %) 16 (14,8 %) 34 (9,9 %) 

Alkohol 156 (65,8 %) 46 (42,6 %) 202 (58,6 %) 

Totalt 237 (100 %) 108 (100 %) 345 (100%) 

Angående vilken primärdrog (tabell. 3.) de främst hade i undersökningsgruppen så var 
fördelningen följande: 58,6 % använde sig främst av alkohol, 31,6 % narkotika och 9,9 % 
hade läkemedel som sin primärdrog. I gruppen utsatta kvinnor ser det annorlunda ut, där 
är det samma procentsats (42,6 %) som missbrukar narkotika eller alkohol. Dock så finns 
det ett bortfall i den tabellen, då alla inte svarat på frågan i inskrivnings-DOK. Utav de 
som varit med om sexuella övergrepp är det 11 kvinnor som inte besvarat frågan om 
deras primärdrog, bland dem som inte varit utsatta så var det 24 kvinnor som inte svarat.  
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Tabell. 4. Antalet kvinnor som har injicerat narkotika eller gör för närvarande i förhållande till om 
kvinnorna svarat ja eller nej på frågan om sexuella övergrepp (n=311) 

Injicerat Nej Ja Totalt 

Injicerat någon gång, ej senaste 30 
dagarna 

46 (21,9 %) 38 (37,6 %) 84 (27 %) 

Injicerar för närvarande, senaste 30 
dagarna 

17 (8,1 %) 12 (11,9 %) 29 (9,3 %) 

Aldrig injicerat 147 (70 %) 51 (50,5 %) 198 (63,7 %) 

Totalt 210 (100 %) 101 (100 %) 311 (100 %) 

 

För att undersöka om de kvinnor som svarat ja på frågan om sexuella övergrepp jämfört 
med dem som svarat nej hade ett tyngre missbruk, undersökte vi om de injicerar 
narkotika. I tabell 4 syns det att fler kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp har 
injicerat någon gång i livet eller för närvarande. Det tyder på en tyngre 
missbruksproblematik för dessa kvinnor. Här finns det ett bortfall på 69 kvinnor, som inte 
besvarat frågan i formuläret.  

Psykisk och fysisk ohälsa 
I DOK-inskrivningsformulär finns det frågor som handlar om klienternas psykiska hälsa. 
Här har undersökningsgruppen svarat på frågan om sin psykiska hälsa. Utav de kvinnor 
som svarat nej på frågan om sexuella övergrepp svarade 71,4 % att de upplevt problem 
med sin psykiska hälsa de senaste 30 dagarna. Bland kvinnorna som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp var det 86,1 % som upplevt att de har haft någon form av problem 
med den psykiska hälsan de senaste 30 dagarna.  

Undersökningsgruppen har även besvarat frågan om sin fysiska hälsa. Utav de som svarat 
nej på frågan om sexuella övergrepp så svarade 38,3 % att de har upplevt problem med 
sin fysiska hälsa de senaste 30 dagarna, jämfört med kvinnorna som upplevt sexuella 
övergrepp, där var siffran 52,3 %. Genom siffrorna som kommit fram i undersökningen 
kan man se en viss skillnad på dem som varit utsatta och de som inte varit utsatta för 
sexuella övergrepp. Gruppen som varit utsatta har i större omfattning problem med sin 
psykiska och fysiska hälsa, än de som inte varit utsatta för sexuella övergrepp. 
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Försörjning 
Tabell. 5. Försörjning beroende på om kvinnorna svarat ja eller nej på frågan om sexuella övergrepp 

(n=335). 

Försörjnings Nej Ja Totalt 

Lön 49 (21,3 %) 14 (13,3 %) 63 (18,8 %) 

AMS/ A-kassa 17 (7,4 %) 3 (2,9 %) 20 (6 %) 

Sjukpenning/-bidrag/-

pensionär 

57 (24,8 %) 32 (30,5 %) 89 (26,6 %) 

Socialbidrag 63 (27,4 %) 35 (33,3 %) 98 (29,3 %) 

Annat försörjningssätt 44 (19,1 %) 21 (20 %) 65 (19,4 %) 

Totalt 230 (100 %) 105 (100 %) 335 (100 %) 

 

För att försöka se ett möjligt utanförskap för de kvinnor med en historia av sexuella 
övergrepp, har vi tittat på hur kvinnorna försörjer sig själva. Ser man till alternativet 
”lön” (från eget arbete) är det 21,3 % av de icke utsatta som uppgett det som 
försörjningssätt, jämfört med 13,3 % av dem som blivit utsatta. Som ses i tabell. 5. så är 
det något fler som har försörjning via a-kassa eller lön bland de som inte blivit utsatta, än 
för de som blivit utsatta. Däremot är det flera ur gruppen med utsatta kvinnor som har sin 
huvudsakliga försörjning frön sjukpenning/sjukbidrag/sjukpensionär eller socialbidrag än 
kvinnorna i icke utsatta gruppen. Som även kan utläsas i tabell.5. så har inte alla i 
undersökningsgruppen besvarat frågan om försörjning i inksrivnings-DOK.  
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Boendesituation 
Tabell. 6. Boendeform (n=378) 

Boendesituation  Nej Ja Totalt 

Egen bostad 178 (68,7 %) 78 (65,5 %) 256 (67,7 %) 

Boende inom vård/fängelse 25 (9,7 %) 10 (8,4 %) 35 (9,3 %) 

Andrahand/inneboende 40 (15,4 %) 15 (12,6 %) 55 (14,6 %) 

Bostadslös 6 (2,3 %) 10 (8,4 %) 16 (4,2 %) 

Annan boendeform 10 (3,9 %) 6 (5 %) 16 (4,2 %) 

Totalt 259 (100 %) 119 (100 %) 378 (100 %) 

 

I denna tabell redovisas undersökningsgruppens boendesituation de sista sex månaderna, 
den största procenten av kvinnorna har egen bostad vilket innebär att de har ett 
förstahands kontrakt/äger sin bostad. Kvinnorna som hade egen bostad var 65,5 % av de 
utsatta och 68,7 % av de icke utsatta. Den största skillnaden var om kvinnorna varit 
bostadslösa senaste sex månaderna, där var resultatet att de utsatta kvinnorna 8,4 % mot 
de icke utsattas 2,3 %. På resterande områden är skillnaderna marginella bara några 
enstaka procent. I tabell 6 är bortfallet två stycken kvinnor, vilka båda tillhör gruppen 
som inte varit utsatta för sexuella övergrepp. 

Utbildningsnivå 
Tabell. 7. Utbildningsnivå (n=344) 

Utbildningsnivå  Nej Ja Totalt 

Fullföljt grundskola/ folkhögskola 
94 (39 %) 50 (48,5 %) 144 (41,9 %) 

Fullföljt gymnasium/fackskola/ 
eftergymnasialutbildning/ högskola 147 (61 %) 53 (51,5 %) 200 (58,1 %) 

Totalt 
241 (100 %) 103 (100 %) 344 (100 %) 
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För att få tabell 7 mer lättförståelig och relevant till studiens syfte så kodades 
svarsalternativen från DOK om i SPSS, till två olika svarsalternativ. Vad som är 
intressant här är att det är en större procent bland de som varit utsatta (48,5 %) som 
fullföljt grundskola/folkhögskola än bland de som inte varit utsatta (39 %). Ser man 
däremot till högre utbildningsnivåer så är det de som inte varit utsatta för sexuella 
övergrepp som fullföljt gymnasium eller eftergymnasial utbildning i högre grad.  

Som synes är det 36 kvinnor som inte är representerade i tabell 7. Dessa kvinnor hamnar 
under bortfall då de inte fullföljt grundskola eller folkhögskola. Bortfallet är fördelat 
såsom följer: 16 stycken i gruppen av de utsatta kvinnorna och 20 stycken ur gruppen 
icke utsatta kvinnor.  

Sammanfattning av resultat 
Cirka en tredjedel (31,3 %) av kvinnorna i undersökningsgruppen har blivit sexuellt 
utnyttjade innan missbruksdebuten. Den största delen av dessa 31,3 % hade sin 
missbruksdebut mellan 11-15 års ålder. Under detta tidspann började hela 45,3 % 
missbruka någon form av substans. Ytterligare 34 % började missbruka i ålderspannet 
16-20 år, detta gör att vi kan dra slutsatsen att dessa kvinnor utnyttjades sexuellt innan de 
nådde denna ålder vilket innebär att det för kvinnorna i ålderspannet 11-15 år rör sig om 
CSA. Gruppen av utsatta kvinnor hade i större utsträckning narkotika som sin primärdrog 
och även injicerat narkotika mer frekvent. Hälsan var även den sämre för de utsatta 
kvinnorna. Hela 71,4 % av de utsatta kvinnorna upplevde problem med sin psykiska 
hälsa och 52,3 % uppgav att de hade problem med sin fysiska hälsa. I gruppen utsatta 
kvinnor är det 13,3 % som har sin försörjning från lönearbete och 33,3 % som har 
socialbidrag som sin huvudsakliga försörjning. Även i kategorin sjukpenning, sjukbidrag 
eller sjukpensionär är det en högre procent (30,5 %) än gruppen icke utsatta där 
procenten var 24,8. Bostadsituationen skiljer sig i kategorin bostadslös där är det 8,4 % 
av de utsatta kvinnorna och bara 2,3 % av de icke utsatta. Den största delen av de utsatta 
kvinnorna finns i kategorin egen bostad, 65,5 %. Procentuellt sett är det flera kvinnor i 
gruppen utsatta (48,5 %) som har fullföljt grundskola/folkskola än kvinnorna i gruppen 
icke utsatta (39,0 %). Det vi har sett är att kvinnorna som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp har flera och större problem på vissa områden, vilket leder till en sämre 
livssituation totalt sett för dessa kvinnor. 

DISKUSSION 
Studiens syfte var att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp hos kvinnor inom 
den frivilliga missbruksbehandlingen. Ytterliggare del av syftet var att jämföra 
livsområden för att se om det var någon skillnad beroende på om varit utsatt för sexuella 
övergrepp eller inte. Då bortfallet visade sig vara stort, bör resultatet tolkas med 
försiktighet. Resultatet överlag visar att de kvinnor som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp innan missbruksdebuten, har en högre grad av svårigheter inom flera av 
studiens undersökningsområden. 
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Metoddiskussion 
DOK har varit studiens instrument för att samla in materialet vilket innebär det att 
pålitligheten i studiens resultat är god. I DOK:s inskrivningsformulär specificeras inte vid 
vilken ålder de sexuella övergreppen inträffade. Genom att inkludera frågan om 
debutålder för missbruk i studien, kunde slutsatser dras om kvinnorna var barn, 
tonåringar eller vuxna när de blev utsatta för sexuella övergrepp. 

Inskrivningsformuläret innehåller intervjufrågor som besvarat studiens syfte och 
frågeställningar på ett bra sätt. Då vi enbart har använt oss av material som är insamlat av 
andra personer, har vi inte kunnat påverka undersökningsgruppens storlek eller bortfall. 
Då bortfallet blev stort i studien har det varit svårt att generalisera resultatet, dock så kan 
resultatet vara betydelsefullt inför vidare studier. Frågorna som valdes ut från DOK-
formuläret har diskuterats och analyserats. Överlag anser vi att korrekta frågor valdes ut 
för att möjliggöra svar på frågeställningarna och syfte. I efterhand hade det dock kunnat 
vara relevant att använt även utskrivnings-DOK i studien, för att få en bredare och tydlig 
bild av kvinnornas livssituation. Eventuellt hade även bortfallet minskat om utskrivnings-
DOK hade inkluderats i studien. Detta på grund av att vid behandlingens slut hade 
eventuellt tilliten till personal varit större och det hade genererat i fler svar på känsliga 
frågor, såsom förekomst av sexuella övergrepp.  

Anledningen till att bortfallet blev så omfattande finns inga klara svar på. Det finns 
däremot olika faktorer som kan ha bidragit till det, som tidigare nämnts så är tillit i 
relationen mellan klient och behandlare oerhört viktigt. Existerar inte den tilliten så kan 
det resultera i att klienten inte delar med sig av personlig information. Ytterliggare 
faktorer som kan bidra till ett ökat bortfall är oerfaren intervjuare, tolkningsbara frågor 
och bristfällig kommunikation mellan klient och behandlare. Det är även så att i många 
fall används kort-DOK, där inte frågan om sexuella övergrepp finns med.  

Resultatdiskussion 

Undersökningsgruppen 
Resultatet av studien visar att cirka en tredjedel av kvinnorna i undersökningsgruppen har 
blivit utsatta för sexuella övergrepp innan missbruksdebuten. Av dessa har 45,3 % blivit 
utsatta innan 15 års ålder, vilket kan ses via deras ålder när de debuterade i missbruket. 
Det finns forskningsresultat som tyder samband mellan sexuella övergrepp innan 13 års 
ålder och missbruk senare i livet och även att sexuella övergrepp som kvinnor utsatts för i 
barndomen är avgörande för att kvinnorna började missbruka (Olausson, 2008, Spak, 
2005 & Trulsson, 1998). Studiens resultat, som gäller den frivilliga missbruksvården, 
visar att 31,3 % av kvinnorna har upplevt sexuella övergrepp. Det är en högre andel i 
jämförelse med SiS:s årsrapport 2007 där motsvarande siffra var 25 % för de kvinnor 
som vårdats på instution. Det kan bero på att kvinnorna i vår studie är inom vård 
frivilligt, vilket kan medföra att de själva vill arbeta med den problematik som de har och 
därmed är mer benägna att berätta om sig själva och sin bakgrund.  

Resultatet vi fått fram rörande primärdrog visar att en större procent (42,6 %) av de 
utsatta kvinnorna har narkotika som sin primärdrog och att de även i större utsträckning 
har injicerat än de kvinnor som inte har varit utsatta. I SiS:s årsrapport 2007 uppgav 44 % 
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att de hade narkotika som primärdrog. Ingen skillnad gjordes på om kvinorna varit utsatta 
för sexuella övergrepp eller ej. Studier visar att kvinnor utsatta för CSA har en 
benägenhet att utveckla substansmissbruk och andra former av missbruk, detta kan enligt 
DiLillo och Long (1999) vara en form av självmedicinering. Enligt Liebschutz mfl 
(2002) finns det en stark koppling mellan mellanmänskliga trauman och 
substansmissbruk. Utifrån detta kan vi se en koppling mellan sexuella övergrepp och en 
tyngre missbruksproblematik. Det tyngre missbruket kan bero på de psykiska 
konsekvenser som kan komma efter ett sexuellt utnyttjande. Detta kan innebära att 
kvinnorna med en bakgrund av sexuella övergrepp, speciellt i ung ålder, använder sig av 
narkotika för att dämpa ångesten och andra symptom som övergreppen kan ha orsakat.  

Psykisk och fysisk ohälsa 
I studien har kvinnorna som varit utsatta för sexuella övergrepp uppgett att de har en 
sämre psykisk- och fysisk hälsa än de som inte varit utsatta. Procentuellt sett har 
kvinnorna störst problem med psykiska hälsan. Teusch (2001), DiLillo och Long (1999) 
och Svedin och Bank (2002) menar att CSA kan leda till ätstörningar, 
personlighetsstörningar (speciellt borderline), självmord, PTSD, depressiva symptom, 
ångestsymptom och självskadebeteende. Enligt Ketring och Feinauer (1999) löper 
kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade dubbelt så stor risk att utveckla 
personlighetsstörningar. Forskning visar att störningen oftast kommer före missbruket 
hos kvinnor (Olausson, 2008), vilket kan leda till att missbruket blir en form av 
självmedicinering. Sannolikt lider kvinnorna i vår undersökning av ett eller flera av dessa 
problem, och många av dessa kvinnor kan hittas på behandlingshem inriktade enbart på 
missbruksbehandling trots att de kan ha tyngre psykiatrisk problematik. Enligt Olausson 
(2008) är det närmare 57 % av kvinnorna som behandlas för någon form av missbruk 
som lider av någon form av personlighetsstörning. Ser vi till den siffran skulle det 
innebära att lite över hälften av kvinnorna i undersökningsgruppen skulle lida av någon 
form av personlighetsstörning. Då är frågan om de kvinnorna med sådan psykiatrisk 
problematik behöver behandling för sitt missbruk i första hand, eller om de borde 
erbjudas hjälp för sin personlighetsstörning. Enligt Socialstyrelsen (2007) ska 
samsjuklighet behandlas på flera områden samtidigt, dock så är det ingen som vet hur då 
det inte finns någon evidensbaserad forskning på området. 

Två tredjedelar av kvinnorna med missbruksproblematik har upplevt fysisk misshandel, 
ofta mer än en gång i livet (Johansson & Wirbing, 2005). Enligt SiS:s årsrapport 2007 har 
mer än hälften av kvinnorna med missbruksproblem upplevt fysisk misshandel efter sin 
missbruksdebut, innan missbruksdebuten uppger 38 % att de upplevt fysisk misshandel. 
Detta är inte så konstigt då många av dessa kvinnor ofta lever i destruktiva förhållanden 
och i utsatt miljö, då dessa kvinnor ofta har en relation med män som har egen 
missbruksproblematik (Spak, 2005). Resultatet i studien får stöd från forskningen som 
säger att kvinnor i den situationen ofta utvecklar ett starkt beroende till de män som de 
lever med och där med får svårt att skydda sig mot våld och övergrepp i relationen. 
Kvinnorna söker sig ofta till män som är omogna, instabila och opålitliga (Trulsson, 
1998, 2008).  
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Försörjning 
Intressant är att de kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade i större grad lever på 
socialbidrag och att den siffran är nästan lika hög som SiS:s årsrapport från 2007 års 
totala grupp. Det här kan visa på ett större utanförskap för de utsatta kvinnorna. Om man 
ser till försörjning av lönearbete har kvinnorna i vår studie en procentsats på 21,3 % (nej) 
och 13,3 % (ja) medan siffrorna från SiS visar på endast 5 % som har lönearbete som sin 
huvudsakliga försörjning. Studiens resultat kan bero på att undersökningsgruppen i 
studien är hämtad från den frivilliga vården, vilket kan innebära att de fortfarande har en 
större social förankring och därmed i större utsträckning har sin försörjning inom 
lönearbete, än de som är inom tvångsvården. Det intressanta är att de som varit utsatta för 
sexuella övergrepp i vår undersökningsgrupp hade större likheter med SiS:s grupp av 
kvinnor, som innefattar både frivillig- och tvångsvård, än gruppen i studien som inte varit 
utsatta. Forskning visar även på ett samband mellan sexuellt utnyttjande och att utveckla 
sociala fobier och även att anpassa sig socialt (Johansson & Wirbing, 2005, Liebschutz m 
fl, 2002, Svedin & Banck, 2002). De här problemen skulle kunna leda till en större 
svårighet att få och behålla ett jobb, därav den större skillnaden i huvudsaklig försörjning 
mellan grupperna. 

Boendesituation 
SiS:s årsrapport från 2007 visar att 15 % av kvinnorna inom missbruksbehandling är 
bostadslösa, medan vår undersökningsgrupp endast visar på 4,2 %. Återigen är procenten 
högre (8,4 %) bland kvinnorna som varit utsatta för sexuella övergrepp, och därmed mer 
lik SiS:s undersökning (SiS, 2007). Det kan bero på flera olika faktorer, en av dessa är 
enligt Johansson och Wirbing (2005) att kvinnor med tyngre missbruk oftare är hemlösa. 
Det som vi blev överraskade av var att det var så hög procent i vår undersökningsgrupp 
som hade egen bostad, sett till hela undersökningsgruppen och även beroende på om de 
varit utsatta för sexuella övergrepp innan missbruksdebuten eller inte.  

Utbildningsnivå 
Studien visar att det är de utsatta kvinnorna som i större utsträckning fullföljt 
grund/folkskola än de icke utsatta kvinnorna. Det kan bero på att de utsatta kvinnorna 
haft en bättre social förankring runt omkring sig, till skillnad från dem som inte varit 
utsatta som kan ha haft det besvärligare socialt redan tidigare i livet. Med det menar vi att 
de icke utsatta kvinnorna kan ha växt upp i ostabila familjer eller på andra sätt varit 
utsatta socialt sett. Ser man till resultatet på debutålder för missbruk återfinns största 
gruppen av de utsatta kvinnorna i ålderspannet 11-15 år vilket skulle kunna innebär att de 
var så pass gamla när övergreppet skedde att de gick ut grundskolan innan missbruket tog 
överhand.  

Slutsatser/implikationer 
Sett ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det av stor vikt att vara medveten om att 
kvinnor inom missbruksbehandling kan ha flera problem än bara missbruket. Genom 
denna medvetenhet kan man som behandlingspedagog erbjuda en bättre behandling. En 
ökad medvetenhet om att dessa klienter kan ha mer än ett problem kan även innebär att 
behandlingen av samtidiga problem blir bättre. Genom att vi som behandlingspedagoger 
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kan stärka och motivera dessa kvinnor på ett bättre sätt kan bidraga till att behandlingen 
av dessa kvinnor blir bättre och att kvinnorna till större del får den hjälp som behövs. 

Den stora andelen kvinnor med psykiska problem inom missbruksvården indikerar att 
den psykiatriska vården och missbruksvården borde samarbeta bättre för att erbjuda rätt 
behandling. Som behandlingspedagog kan man utifrån den här kunskapen hjälpa klienten 
till kontakt med den psykiatriska vården som komplement till den missbruksbehandling 
klienten redan deltar i. I yrket som behandlingspedagog är det viktigt att vara medveten 
om vilka olika problem en klient kan ha men även att alla är individer och att 
behandlingen ska anpassa därefter. Genom att vara medveten om vilka olika slags 
problem som dessa kvinnor kan ha, kan behandlingen anpassas efter individen. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att alla klienter inte nödvändigtvis inte lider av alla problem.  

Då det saknas forskning på området behövs det mer forskning om hur stor denna grupp 
av kvinnor är som upplevt sexuella övergrepp och även på hur deras bakgrund ser ut. Det 
skulle även behövas mer svensk forskning på sambandet mellan sexuella övergrepp och 
missbruk. Genom att använda data från exempelvis utskrivnings-DOK kan det bli ett 
annat resultat än det blev i den här studien. Ytterligare forskning på området skulle till 
exempel vara hur behandlingen för dessa kvinnor skulle se ut för att ge så positivt resultat 
som möjligt. En annan vinkel är att undersöka hur dessa kvinnor vårdas inom 
tvångsvården eller hur livssituationen ser ut för dessa kvinnor efter utskrivning från 
frivillig/tvångsvård. 

Slutsatsen blir att kvinnor med sexuella övergrepp innan missbruksdebuten har större 
problem på flera livsområden än vad kvinnor som inte upplevt sexuella övergrepp innan 
missbruksdebuten har. Kvinnorna som upplevt sexuella övergrepp innan 
missbruksdebuten är en stor del av de kvinnliga missbrukarna, nästan en tredjedel i vår 
undersökningsgrupp.  
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