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Summary 

We have conducted a qualitative interview study how the normative gender images affects on 

women, their roles and positions in a drug abuse. The purpose of this study aims to shed a 

light at the consequences that the normative gender scenario inflicts on women with drug 

abuse and how these prejudices affects these women. Based on interviews with four different 

women who all lived with a drug abuse we have problematized how the gender system and 

the normative gender images affected them. We have used gender perspectives and social 

constructivism theories while analyzing the empirical basis. More specifically we use the 

theories of Butler about how gender constructs through performative actions and Hirdmans 

theories of the gender system. The paper ends with a discussion of the result and a description 

of how the women through the socialization process is shaped to meet the normative image of 

women. In the subculture they adopt a more masculine appearance in order to achieve respect 

and status. When the women decides to leave the drug abuse and the subculture they are 

expected to once again adapt to the normative image of their gender, which on a micro level 

becomes a rollercoaster of gender strategies for the individual woman.  
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Förord 

 

Vi vill börja med att framföra vårt allra största tack till de fyra kvinnor som gjort denna studie 

möjlig. Utan er medverkan hade detta arbete aldrig blivit av. Vi beundrar er för ert mod att 

dela med er av era livshistorier och hoppas att glimtar av era berättelser genom detta arbete 

kommer andra till del och ger ökad kunskapssyn kring kvinnlighet och narkotikamissbruk.  

 

Vi vill även rikta ett tack till Er som på olika sätt har bidragit till att examensarbetet kunde 

genomföras. Tack för allt ifrån praktisk hjälp till emotionellt stöd för oss i form av uppmunt-

ran, visat tålamod och överseende med sena kvällar.  

 

Slutligen vill vi också tacka våra handledare som varit med och lotsat oss genom hela upp-

satsprocessen. Tack för alla kommentarer och råd.  

 

 

 

Kalmar maj 2012 

Gina Gidlöf och Sanna Hallgren



 

 

Innehåll 

1. Inledning................................................................................................................................ 4 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 4 
1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 7 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 8 
1.5 Frågeställningar ............................................................................................................... 8 
1.6 Disposition........................................................................................................................ 8 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................ 8 

3. Teori ..................................................................................................................................... 13 

3.1 Social konstruktivism ...................................................................................................... 13 
3.2 Genussystem ................................................................................................................... 14 
3.3 Performativitet................................................................................................................ 16 

3.4 Teoridiskussion ............................................................................................................... 17 

4. Metod ................................................................................................................................... 18 

4.1 Metodologisk ansats ....................................................................................................... 18 
4.2 Urval ............................................................................................................................... 19 

4.2.1 Litteratururval .......................................................................................................... 19 

4.2.2 Icke - sannolikhetsurval........................................................................................... 19 
4.2.3 Subjektivt urval ....................................................................................................... 20 

4.2.4 Avgränsning ............................................................................................................ 20 
4.3  Studiens genomförande och vårt urval .......................................................................... 20 
4.4 Vetenskapsteoretisk ansats ............................................................................................. 22 

4.4.1 Etiska överväganden................................................................................................ 23 
4.4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ............................................................. 26 

4.4.3 Metod- och källkritik ............................................................................................... 27 
4.4.4 Arbetsfördelning ...................................................................................................... 28 

5. Empiri och Analys .............................................................................................................. 28 

5.1 Normativ kvinnobild; ”Det är så synd att vi knarkar sönder oss och förstör vårat 
utseende” .............................................................................................................................. 29 

5.2 Umgänge; ”Börjar man att bli utnyttjad så hänger ju alla på…” ................................. 32 
5.3 Familjen; ”Hur fan kan du knarka du är ju mamma?” ................................................. 34 
5.4 Myndigheter; ”Så då fick ju jag lindrigare straff än vad han fick”............................... 38 

6. Avslutande diskussion ........................................................................................................ 39 
6.1 Diskussion och slutsats ................................................................................................... 40 

6.2 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................................... 43 

7. Referenser ........................................................................................................................... 44 

8. Bilagor ................................................................................................................................. 46 

8.1 Bilaga 1 – Informationsbrev........................................................................................... 46 
8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide.................................................................................................. 47 

 
 



 

4 
 

1. Inledning 

1.2 Bakgrund 

”Männen tillhöra ej blott etnografiskt utan även psykologiskt flera raser; kvinnorna tillhöra 

endast tvenne: den, som kan älska och den, som icke kan det.” 

 – Ellen Key 1849-1926.1 

 

”Mellan det manliga och kvinnliga elementet, av vilka mänskligheten är sammansatt, är skill-

naden ungefär lika stor, som mellan det fasta och flytande, vilka utgör massan av den jord, 

vilken vi bebo. Att låta varje enskild individ av vardera könet bibehålla den egendomlighet, 

som tillkommer dess kön samt utbilda densamma på bästa sätt utgör en väsentlig del av upp-

fostran.” – Julie Burow 1862.2 

 

Under alla tider har begrepp, regler, konstruktioner och lagar särskiljt män från kvinnor.  

Citaten ovan är endast ett axplock av de skrivelser som finns om skillnaden mellan kvinnor 

och män, manligt och kvinnligt. Det finns olika sätt eller teorier att belysa kön på. Ett sätt att 

se på kön är ur en rent biologisk förklaringsmodell där manligt och kvinnligt finns i oss redan 

från det att vi är XX- och XY- kromosomer, samt att könsorganet och hormoner är det som 

skapar vårt genus (Johansson & Lalander 2010:65-66). Nyare teorier menar att kön är något 

som görs genom exempelvis sociala konstruktioner vilket innebär att vi tillskriver könen 

egenskaper som egentligen inte är biologiskt grundade (Johansson & Lalander 2010:65-66). 

En av de mer radikala genusteorierna, queerteorin, anser att konstruktionerna av genus är 

grundade på de sociala konstruktioner som finns kring heterosexualitet. Queerteoretikern  

Butler anser att konstruktionen av kvinnligt och manligt upprätthålls genom den normat iva 

bilden av heterosexualitet, och att heterosexualiteten som norm därmed bör ifrågasätts, vilket 

innebär en stor utmaning för samhällets vedertagna bild av sexualitet i dags läget 

(Gemzöe 2006:138,141). 

 

Begreppshanteringen blir ett sätt att särskilja det biologiska från det sociala. Mattsson (2010) 

gör en jämförelse mellan de svenska och engelska begreppen och visar hur sex (kön) och 

gender (genus) skiljer sig åt. Hon förtydligar att det förstnämnda kan anses stå för det biolo-

                                                 
1  Hirdman, Y. (2001) s. 22. 

2  Hirdman, Y. (2001) s. 21. 
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giska könet och det sistnämnda är det socialt betingande som finns kring det manliga och 

kvinnliga (Mattsson 2010:29; Macionis & Plummer 2008:367 ). I vår studie behandlar vi hur 

de sociala konstruktionerna av genus bildar föreställningar och förväntningar som finns kopp-

lade till det kvinnliga könet, och hur det påverkar just kvinnor med erfarenhet av missbruks-

problematik. Ett exempel kan vara konstruktionen om kvinnan som passiv, vilket kan leda till 

en offerposition.  

 

När en grupp människor i mötet med varandra går samman och börjar överskrida det etable-

rade samhällets anständighetsnormer och ideal, och bygger in detta som en central del av sin 

livsstil, bildar de en subkultur. Subkultur syftar alltså på de alternativa kulturer som skapas i 

ett samhälle och som ses som problematiska. Funktionen i subkulturen är att skapa uppleve l-

ser av makt, oberoende och styrka genom att göra sin identitet tydlig. Detta trots att de känner 

sig disciplinerade av det etablerade samhället genom att de ofta tagit till sig den moral föräld-

rar och lärare försökt pränta in i dem. Subkulturen utvecklas därför som en antites till den 

etablerade kulturen (Lalander 2001: 21-22, 202 ). Trots att både det etablerade samhället och 

media hjälper till att avlägsna det feminina i subkulturen finns det kvinnor som överskrider 

gränserna för vad som förväntas av dem och förkroppsligar därmed en dubbelhet som både 

samhället och subkulturen har svårt att acceptera. Subkulturen genomgår alltså e n pågående 

konstruktion av genus. Maskuliniteten konstrueras genom att efterlikna det som ses som ma n-

ligt men samtidigt tydliggörs också det feminina för att kunna separera det från den manliga 

statusen. Kvinnliga narkotikaanvändare stigmatiseras därför, då de inte anses som ett accepte-

rat kvinnligt beteende (Lalander 2001:201).  

 

Lalander (2001) intervjuar i sin studie, killar som använder heroin. Där efterfrågas deras åsik-

ter om kvinnliga missbrukare. Det framkommer att synen på kvinnor som missbrukar är ka-

raktärssvaga och smutsiga, samt att deras sexualitet är orenare än männens (Lalander 

2001:211). Sådana uttalande och liknade åsikter bygger på de sociala konstruktioner om hur 

en kvinna bör vara, och våra funderingar blir då hur den normativa bilden påverkar kvinnor 

med erfarenhet av missbruksproblematik. När Rubins la grunden för teorin om genussystem 

ville hon påvisa att kvinnoförtrycket låg i hur samhället organiserade och förhöll sig till sexu-

alitet samt reproduktion (Gemzöe 2006:85). Då bilden av en kvinna innefattar reproduktion, 

väcks ytterligare en fråga om hur de normativa föreställningarna kring ’mamma’ och en ’god 

mamma-/god kvinna’ påverkat kvinnorna i vår studie.  
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Den amerikanska manualen för psykiska störningar, diagnostic and statistical manual of men-

tal disorders, DSM-IV, finns nu i en fjärde utgåva. DSM-IV är ett vanligt hjälpmedel även i 

Sverige för att diagnostisera och fastslå psykiska tillstånd (Nationalencyklopedin 2012, 

DSM). DSM-IV definierar ett missbruk genom att en person, vid minst ett tillfälle de senaste 

12 månaderna, uppfyllt något av följande:  

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att ful l-

göra sina skyldigheter på arbetet, i skola eller i hemmet 

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 

bilkörning eller arbetsliv. 

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket.  

4. Fortsatt användning trots återkommande problem.  

(DSM-IV 1995:84) 

I narkotikadebatten har det framkommit antagande som att narkotikakonsumenter ansetts som 

mindre vetande, dumdristiga och oförmögna att förstå hur skadliga droger är. Andra antagan-

den har handlat om impulsiva personligheter med inre bristande kontroll. Ytterligare antaga n-

den har beaktat kemiska egenskaper hos drogen som satt individens fria vilja ur spel, där  

droganvändaren framställs som offer för drogen och icke-rationell i sitt användande av narko-

tika. Andra förklaringsmodeller har antagit ett psykosocialt- eller biopsykosocialt tänkande 

kring drogen och menar att det är fler faktorer som är viktiga att räkna in i användningen av 

droger. Främst handlar det då om sociala omgivningsfaktorer och biokemiska kroppsfaktorer 

(Goldberg 2010:9, 14-15). Vi har i vår studie valt att betrakta kvinnorna som ett subjekt, som 

handlar utifrån egna motiv, i stället för passiva objekt som helt förlorat självkontrollen. Detta 

eftersom det ligger i linje med vår människosyn. Vi kan däremot inte helt bortse ifrån att 

kvinnorna fötts in i en social kontext där de präglas av kultur, k lass och kön och är därmed 

medvetna om att det omgivande samhället påverkar dem. I den mån är kvinnorna inte enbart 

subjekt utan även objekt (Goldberg 2010:16-17). Kriminalitet och narkotikamissbruk brukar 

särskiljas men vi har under studiens gång förstått att missbruksproblematik även innebär ett 

kriminellt levnadssätt. Enligt svenska stadgar är det bland annat ett lagbrott att inneha,  

anskaffa, bjuda, framställa eller förvara illegala narkotisk preparat 1 kap 1§ NSL (Narkotika-

strafflag 168:64).  
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1.3 Problemformulering  

De normativa föreställningarna av genus menar vi påverkar alla kvinnor oavsett ålder, 

position eller grupptillhörighet. Den normativa bilden av kvinnlighet påverkar även de 

kvinnor som avviker från normen, såsom kvinnor som missbrukar. Vi har sett att allt mer 

forskning sker kring exempelvis kvinnor med erfarenhet av missbruksproblematik, vilket är 

positivt, därför att det ger ökad kunskapssyn kring denna utsatta grupp. Några av de som tar 

upp detta ämne är bland annat Lander (2003) som i sin studie beskriver hur kvinnor i 

missbruk hamnar i en avvikande position utifrån föreställningar om deras kön. Kolfjord 

(2003) vill genom sin studie bland annat ta död på myten om den typiska kriminella och 

missbrukande kvinnan. Hon beskriver kvinnors underordnande position i förhållande till män, 

och konstaterar att kvinnor som lever i kriminalitet, använder olika handlingsstrategier för att 

klara sig inför de val de ställs inför i livet. Slutligen skriver Mattsson (2010) i sin avhandling 

om hur kön konstrueras i missbruksvården som ett sätt att återanpassa män och kvinnor till 

samhället.  

 

En stor del av studier kring kvinnor och missbruksproblematik, fokuserar dock på behandling 

inom missbruksvården, eller på hur myndigheter tenderar att konstruera genus och kvin-

nlighet. Några av dem som belyser detta är: ovannämnda Mattsson (2010) samt Laanemets 

(2002); Laanemets  (2008); Hilte och Claezon (2005). Eftersom den tidigare forskningen om 

kvinnor i missbruk fokuserat på deras erfarenheter och villkor bland annat inom institutioner 

avser vi med vår studie att bidra till kunskap om kvinnors situation innan de möter mynd-

igheter eller befinner sig i behandling. Vi vill ge en bild av hur de samhällsgrundade 

normativa föreställningarna av genus påverkar kvinnor i deras levnadssituation och vad de bär 

på för olika genusidentiteter och genusstrategier i möte med det omgivande samhället och 

sociala myndigheter. Med en sådan ansats är vår ambition att skapa förutsättningar för 

förståelse och medvetenhet om ämnet hos både allmänheten och myndigheter. Vi tycker att 

detta är en viktig kunskap som säger något om kvinnans position när hon kommer i kontakt 

med vår profession inom socialt arbete, och på så vis även vad som kan förväntas av kvinnor i 

den aktuella situationen. Vi hoppas därmed att studien kommer att kunna ge kunskap och 

insikter om kontrasten mellan kvinnors genusstrategier i subkulturen kontra olika 

behandlingsformer inom det sociala området.  
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa de konsekvenser som den normativa bilden av genus kan få 

för kvinnor med erfarenhet av narkotikamissbruk.  

 

1.5 Frågeställningar 

o Hur kommer den normativa bilden av genus till uttryck hos kvinnor med 

erfarenheter av narkotikamissbruk i den egna umgängeskretsen, i familjen och i 

bemötandet av myndigheter?  

o Vad får de normativa genusföreställningarna för konsekvenser för kvinnorna?  

 

1.6 Disposition  

I inledningen redogör vi för bakgrunden till det valda ämnet och hur det kan ses ur olika  

perspektiv. Problemformuleringen presenteras sedan och avslutas med studiens syfte och frå-

geställningar. Därefter belyses den tidigare forskningen som bland annat har hjälp oss att få 

djupare förståelse i ämnet, men har även används som underlag då vi har analyserat vår  

empiri, som ett komplement till valda teorier. De material som vi samlat in genom fyra 

genomförda intervjuer presenteras bland annat i citat och analyseras under avsnittet empiri 

och analys. I analysen belyser vi det empiriska materialet utifrån våra teorier om sociala ko n-

struktioner, performativa handlingar och genussystem. I diskussionsavsnittet resonerar vi 

kring de tendenser vi tycker oss ha sett då vi analyserat empirin. Besvarande av den första 

frågeställningen görs delvis i empirin genom citat och analys. Vår sista frågeställning  

 gällande genusföreställningarnas konsekvenser för kvinnorna, presenteras i den avslutande  

diskussionen. Vi har valt att använda oss av främst fyra avhandlingar i vår tidigare forskning. 

Dessa presenteras nedan.  

 

2. Tidigare forskning 

De forskningsstudier vi valt, är skrivna av Kolfjord (2003), Lander (2003) och två studier av 

Trulsson (1998 & 2003). Avhandlingarna berör på olika sätt avvikelse och normativt mo-

derskap, och vi har därför valt att sammanställa varje studie under dessa teman i stället för att 

presentera var studie för sig. 
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Avvikelse  

Landers (2003) avhandling Den flygande maran är en studie om åtta narkotikamissbrukande 

kvinnor i Stockholm och belyser kvinnornas livssituation utifrån femininitet, levnadsför-

hållanden och samhällskontroll. Hon utgår från en feministisk, etnografisk ansats som har sin 

grund i socialkonstruktivistisk tradition. Denna ansats riktar intresset mot de enskilda kvin-

nornas liv i relation till den sociala kontext och interaktion med andra människor som de lever 

i. Hon behandlar sitt ämne utifrån subjektivistisk tradition där kvinnornas föreställningar och 

upplevelser tas tillvara. Hon menar att stigmatisering är en process som sker i interaktion med 

andra. ”…det är först när andra upptäcker och definierar personen som ’avvikare’” (2003:18) 

som själva avvikelsen uppstår. Lander belyser även 'den missbrukande kvinnan' utifrån he n-

nes sociala position och handlingsutrymme, där habitus (förkroppsligad struktur) och kapital 

(ekonomiska, social och symboliska värden) påverkar vår syn på henne. Människan skapar 

inte sin subjektivitet i ett fritt tomrum utan det sker i interaktion med den sociala positionen 

(2003:23-25).  

 

Rådande kulturella normer och föreställningarna om hur en kvinna skall och bör vara ligger 

till grund för kvinnornas egen självbild menar Lander. Kvinnorna antas sakna något som 

'normala' kvinnor har, när de inte kan/vill sluta med drogbruket. Vidare belyser Lander krimi-

nal- och narkomanvårdens olika behandlingsprogram där kvinnorna måste omformas till mer 

'kvinnliga' kvinnor genom att lära sig laga mat, sticka och sy och sköta om sina kroppar. Allt 

för att återanpassas till de normer och värderingar som ligger till grund för kvinnlighet i sa m-

hället. Sammanfattningsvis kommer alltså Lander, i sin avhandling, fram till att kvinnorna i 

studien exkluderas från samhället genom avvikelseprocessen, vilket leder till att handlingsut-

rymmet för kvinnorna begränsas både ekonomiskt och socialt (2003:292-298).  

 

Vi väljer i vår studie att främst belysa kvinnornas situation ur ett genusperspektiv inte ur en 

avvikelseprocess. Lander påpekar att kvinnorna, när de lämnar missbruket och går in vård, 

förväntas lära sig och utföra normativa kvinnliga åtaganden. Vi vill uppmärksamma den för-

ändring som vi tror att kvinnorna gör i sin genusidentiteten när går in i subkulturen men också 

vad det innebär för kvinnorna att återanpassas till samhällsnormerna. I likhet med de slutsa t-

ser som framkommit i Landers studie om kvinnors begränsade handlingsutrymme utifrån den 

normativa kvinnobilden, menar även vi att kvinnorna i vår studie begränsats av samhällets 

föreställningar om dem.  
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Kolfjords forskningsarbete (2003) omfattar 19 djupintervjuer med kvinnor angående deras 

drogbruk och lagbrott. Studien beaktar positionella och kontextuella strategier i en vålds-

relaterad vardag men också identitetsblivandet i kriminaliteten och drogbruket. Syftet är att 

flytta fokus från individuella orsaksförklaringar till strukturella faktorer för att medvetandegö-

ra samhällets del i produktionen av avvikelsedefinitioner och samtidigt få en förståelse för 

kulturella och historiska skillnader (2003:22-23). 

 

Kolfjord (2003) skriver vidare i sin avhandling om förtryckande faktorer, såsom ekonomiska 

och sexuella faktorers påverkan på kvinnors handlingsutrymme i samhället. Kvinnans under-

ordnande position beror på en samhällskultur som accepterar och värderar olika beteende-

mönster för män och kvinnor. Över- och underordning osynliggörs i debatten om jämställd-

het, menar hon. Inte heller lyfter tidigare forskning, om unga lagbrytande män i arbetarklas-

sen, den sociala, kulturella och ekonomiska underordning som finns. Det finns istället tende n-

ser att glamorisera det maskulina när männen bryter mot rådande normer. När däremot kvin-

nor begår brott fördjupas exkluderingen från samhällskontexten gällande social och ekono-

misk status, samt som kulturella bärare (2003:20-22). Avhandlingen tar även upp gemenskap 

och identitetsskapandet kring drogbruket och kriminaliteten. Det handlar här om att känna sig 

behövd, känslan att vara betydelsefull och respekterad i gänget, men också om utnyttjande 

och förlusten av självrespekt (2003:109, 256-257). Kolfjord menar att en generell kunskap om 

kvinnornas hela livsvillkor måste finnas för att nå en djupare förståelse av de attityder och 

moralspråk som finns kring kvinnlighet, moderskap och sexualitet. Hon riktar också därför sin 

kritik mot de perspektiv som ser kön, etnicitet eller kriminalitet som människors egenskaper 

(Kolfjord 2003: 11-14,18).  

 

Kolfjord kommer i sin studie fram till att kvinnorna som hon studerat, saknar handlingsut-

rymme på grund av förtryckande faktor, vilket leder till underordning. Kvinnorna har inte, 

enligt samhällsnormen, samma sociala och ekonomiska status som män och exkluderas därför 

kraftigare när de avviker i sina beteenden genom drogbruk och brottsliga handlingar. Denna 

uppdelning och hierarki uppmärksammas även vi i vår studie, likaså gemenskapen och ident i-

tetsskapandet runt omkring droganvändandet. Vi använder Kolfjords studie för att ge en för-

ståelse till varför kvinnorna måste förändra sig själva och sin genusidentitet för att få högre 

status och mer handlingsutrymme.  
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Trulssons (2003) forskningsarbete belyser missbrukande män och kvinnor som en marginali-

serad grupp utifrån en samhällsvetenskaplig forskning med en genusvetenskaplig inriktning. 

Hon uppmärksammar likheter och skillnader mellan manligt och kvinnligt missbruk och utgår 

främst från informanternas konstruktioner av sig själva (individnivå), men beaktar också sa m-

hällsnivån i sin studie (2003:5-6). Studien visar att missbrukande män strävar efter att nå 

framgång i missbrukskarriären, samtidigt som de måste hålla sig attraktiva när det gäller sitt 

yttre. Detta gäller även kvinnorna men de måste samtidigt komplettera med livserfarenhet och 

'branschkunnande' på ett helt annat sätt, om det hårda narkomanlivet satt sina spår i kvinnor-

nas utseende. Medan männens sociala värde behandlar ett liv utanför arbetssamhället handlar 

det sociala värdet i kvinnornas fall, om moderskapet (2003:9-10). 

 

Ovanstående forskning berör på olika sätt avvikelse. Kvinnor med narkotikaproblematik ställs 

utanför samhället när de betraktas som avvikande i förhållande till det normala. Genom socia-

liseringsprocessen lär vi oss från barnsben hur samhället och vår omgivning fungerar socialt. 

Vi lär oss lagar, normer och normalitet. I och med detta lär vi oss på samma sätt vad som är 

onormalt, avvikande eller fel. Citatet i bakgrundsstycket refererar bland annat till detta: 

”/…/Att låta varje enskild individ av vardera könet bibehålla den egendomlighet, som till-

kommer dess kön samt utbilda densamma på bästa sätt utgör en väsentlig del av uppfostran.” 

– Julie Burow 18623. Det vill säga, utbilda barn att ta vara på den kapacitet som de har till 

följd av sitt kön, är enligt Burow en väsentlig del av uppfostran. Uppfostran blir såldes en del 

i att skapa det normativa kring kön och genus. Utifrån våra erfarenheter om vad som är no r-

mativt och accepterat bygger vi sedan upp vår föreställning av världen och vår omgivning. 

Våra synsätt blir våra guidelinjer som ska lotsa oss genom livet. Normalitet likt stigmatisering 

bygger upp ett ’vi’ och ’dem’,  som bland annat bidrar till fördomar, segregering och utanför-

skap. Johansson & Lalander menar att ”normalitet är ett skört, bräckligt och föränderligt till-

stånd” (Johansson & Lalander 2010:129). Detta syftar bland annat på att normaliseringspro-

cesser ständigt sker och gör att tidigare oaccepterade samhällsfenomen blivit accepterade  

(exempelvis tatueringar, plastikkirurgi och abort).  

 

Normativt moderskap 

Lander (2003) menar att den normativa bild som finns av hur en kvinna ’är, skall och bör 

vara’ har sina rötter i den kristna kulturtraditionen där den kvinnliga ikonen, jungfru Maria, 

                                                 
3  Hirdman, Y. (2001) s. 21. 
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står för det rena, obefläckade och moraliskt naturliga moderskapet (2003:2-11, 20). I och med 

att drogbruk ansetts som maskulint har kvinnors drogbruk setts som något icke-feminint. 

Forskning kring kvinnors drogbruk har dock uppmärksammats som ett eget fält de senaste 

åren (2003:74, 78) och då ofta i relation till kvinnan som moder. Föreställningar om den goda 

modern framträder tydligt inom tre områden när det gäller tidigare forskning kring kvinnor 

med missbruksproblematik och moderskap. Dels handlar det om ”dåliga mödrar som inte kan 

ta hand om sina barn” (2003:76) och därmed inte skulle tillåtas vare sig föda eller ta hand om 

dem. Vidare berör forskningen stödet till kvinnorna för att de på ett bra sätt ska kunna ta hand 

om sina barn och slutligen fokuserar forskningen på moderskapet som en del i kvinnokontro l-

len. Den ideologiska debatt som förs kring dessa frågor berör främst kvinnans autonomi och 

barnperspektivet (2003:76-77, 81). 

 

Trulssons (2003) studie om moderskap och missbruk belyser moderskapet i missbruksfamil-

jen som en möjlighet till socialt värde, vilket därför vid omhändertagande av barn upplevs 

som en social degradering av skuld, skam och värdelöshet för många av kvinnorna. För en del 

kvinnor kan det dock innebära en lättnad då de får lämna över det tunga ansvaret för barnen 

till någon annan (2003:11). Den centrala hotbilden för missbrukande kvinnor är således att 

förlora vårdnaden om sina barn, medan det hos männen främst handlar om hot om fängelse-

straff. Denna forskning visar tydligt på den traditionella bild av moderskapet som omsorgsta-

gare och faderskapet som tenderar att förbises (2003:13). När så mannen tar över ansvaret för 

barnen ger det kvinnan större självständighet och möjlighet att berusa sig och drogen kan då 

vara ett yttryck för välbefinnande (2003:15).  

 

Trulsson (1998) har skrivit en avhandling om att vara mamma och missbrukare. Hon har in-

tervjuat flera kvinnor som har barn men har framför allt valt att fördjupa sig i två av kvinno r-

nas historier. Trulsson menar att moderskapet har ett socialt värde och dessutom är värdefullt 

för en kvinnas identitet. Att vara mamma är också att vara ’en riktig kvinna’ och moderskapet 

får ett högt socialt värde. Ett misslyckande i mammarollen innebär enligt Trulsson en degra-

dering (1998:14). Bilden av den goda modern och det ideal som kvinnorna jämför och mäter 

sig med kommer ur det ’genuskontrakt’ som finns i samhället. Genuskontrakten kan beskrivas 

som de kontrakt som finns mellan könen och som sätter upp ’reglerna’ för hur män och kvin-

nor ska vara mot varandra på alla samhällsplan (1998:27). Trulsson gör även en beskrivning 

av vad det goda moderskapet är utifrån de föreställningar som har funnits under 1900-talet. 

Det handlar bland annat om att vara tillgänglig för barnen och sätta deras behov framför sina 
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egna, att leva i en kärnfamilj samt att ha ekonomisk trygghet och ett skö tsamt liv (1998:113). 

Utifrån dessa föreställningar byggs idealet om den goda modern, vilka kan leda till ett socialt 

värde men också, om de inte uppfylls, leda till en social degradering. Att få sitt barn omhä n-

dertaget är ett exempel på degradering som också leder till att kvinnorna känner sig stämplade 

av samhället som dåliga mammor (1998:179).  

 

Om nu jungfru Maria är den 'personifierade normaliteten' genom sin renhet och sitt naturliga 

moderskap, som Lander (2003) skriver om i sin avhandling, medför det för kvinnorna med 

missbruksproblematik, att de avviker från normen som kvinnor och 'goda mödrar' och ställs 

således i en underordnande social position. Att misslyckas i mammarollen menar Trulsson 

(1998) innebär en social degradering vilket kan leda till stämpling. Detta vill också vi upp-

märksamma i vår studie genom att belysa den förväntade bild som finns på kvinnor som har 

barn. Kvinnornas goda försök att leva upp till den normativa bilden blir ändå otillräcklig ge-

nom att genuskontraktens spelregler i samhället ser olika ut för kvinnor och män.  

 

3. Teori 

Nedan kommer vi att presentera de tre teorier som vi huvudsakligen valt att använda i vår 

studie: social konstruktivism, Hirdmans genussystem samt Butlers teorier om hur kön görs 

genom performativa handlingar. Social konstruktivismen används som underlag då vi analy-

serar genusfrågor i analysen. De två senare teorierna är genusteorier och valda utifrån per-

spektivet ”att göra kön”.  

 

3.1 Social konstruktivism 

Enligt denna teori är verkligheten ett resultat av sociala konstruktioner. I interaktionen med 

andra skapar och återskapar vi vår omgivning genom vårt språk och kroppsspråk. Social ko n-

struktivism är en kritisk social teori som ifrågasätter hur naturliga sociala företeelser egentli-

gen är. Konstruktivismen har sitt ursprung i bland annat socialpsykologins symboliska inte-

raktionism som menar att människan kommunicerar med hjälp av olika symboler genom sitt 

tolkande och reflekterande i vardagslivet. Språk och ordval blir grunden för de konstruk tioner 

som vi bygger upp på vår omgivning (Johansson & Lalander 2010; NE 2012).   

 

Vad som är normativt eller accepterat bestäms enligt socialkonstruktivismen av samhället 

eller omgivningen genom kommunikation. I denna process avgränsas då även det ’onormala’ 
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och icke accepterade vilket kan få till följd att människor ses som avvikande eller blir stämp-

lade genom sina handlingar. Även genus kan ses som socialt konstruerat. Exempelvis finns 

det i sig inget feminint i ordet klänning men i interaktionen med andra i vår omgivning upp-

rätthåller och tillskriver vi begreppet klänning en feminin innebörd. I XX eller XY kromoso-

mer finns inget som säger att den ena borde vara högljuddare än den andra, eller att den ena 

har högre intelligens än den andra. Inte heller bryr XX eller XY kromosomerna om dockor, 

flätor eller motorsport. I den sekund XX och XY föds till världen så börjar konstruerandet av 

genus för att anpassas till den normativa bilden av hur en man eller kvinna bör vara. Redan 

innan XX och XY är födda kan föräldrarna tagit reda på könet så att kläder och tapeter kan 

väljas utifrån normativa föräldraskapet som säger att det finns skillnader mellan pojkar och 

flickor. Detta är ett skapande av genus vilket vi tror får särskilt stor betydelse för kvinnor i 

redan utsatta positioner. Därmed har vi valt att belysa genus utifrån teorin om sociala kon-

struktioner. 

 

Social konstruktivismen blir intressant i vår studie då den förklara vart de normer och före-

ställningar som kvinnorna ska leva upp till, kommer ifrån.  Utan de sociala konstruktionerna 

hade samhället inte kunnat avgöra kvinnornas avvikelse i förhållande till det normala och för-

väntade varken när gäller missbruk eller kvinnlighet. Social konstruktivismen är också viktig 

då den uppmärksammar oss på att rätt och fel samt normalt och avvikande endast är mänskli-

ga sociala konstruktioner som egentligen inte borde definiera vad som är rätt och sant.  

 

3.2 Genussystem  

”Det mänskliga är manligt om ej annat anges” (Järvinen 1983 i Trulsson 1998:42). 

Rubin myntade 1975 begreppet kön- eller genussystem som en teori med vilken hon kunde 

förklara kvinnoförtrycket och med hjälp av detta kunde hon kritisera marxismen för dess 

oförståelse om kvinnoförtrycket (Gemzöe 2006:85).  Hirdman är den som inom svensk forsk-

ning lagt grunden för teorierna om genussystemet. I en artikel år 1988 skrev hon om de två 

lagar eller logiker som hon ansåg styrde ’människolivet’ (Hirdman 2007:178). Den första lo-

giken kallar Hirdman ’isärhållandets logik’ där manligt och kvinnligt inte ska blandas, ett 

slags genuskontrakt, där varje tidsepok och samhällssyn dikterar spelreglerna för vad som är 

tillåtet och inte. Historiskt sett har den stereotypa bilden av män och kvinnor förändrats i det 

svenska och västerländska samhället under andra hälften av 1900-talet, dels genom jämlik-

hetsdiskussionen (demokratiska logiken) och dels genom den kapitalistiska logiken som vill 
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dra nytta av kvinnan på arbetsmarknaden. Den manliga och kvinnliga idealbilden, socialis a-

tion och arbetsfördelning mellan könen har således förändrats under åren och suddat ut tabu-

belagda gränser mellan hur män och kvinnor ska vara och göra (Hirdman 2007:213, Trulsson 

2003:6-9). Den andra logiken kallar Hirdman (2001) för den manliga ’normens logik’. Att 

mannen är norm innebär att det är mot den manliga ’mallen’ som varje kvinna måste jämföras 

och förhålla sig till. Kvinnan blir alltid relaterad till mannen eller det manliga. Hirdman har 

demonstrerat detta i tre ekvationer där A utgör det normativa manliga:           

A- icke A  -  där A är normen, mannen och kvinnan definieras som icke man. Tankarna under 

antiken, att kvinnan stod närmare djuren än männen, är ett exempel på hur kvinnan är en icke 

man.  

A-a – där kvinnan är en ofullbordad, liten eller sämre man. Kvinnan beskrivs som att det sak-

nas något hos henne för att hon ska bli en fullbordad man. Bibeltexten om att gud skapar 

kvinnan av mannens revben demonstrerar detta.  

A-B – innebär att kvinnan ses som mannens motsats. Hon är det han inte är. Mannen och 

kvinnan är av olika natur. Han är stark, oberoende och förnuftig. Hon är i stället svag,  

beroende och oförnuftig (Hirdman 2001:27, 29, 35). Fler exempel på detta visade vi i bak-

grundsavsnittet. Hirdman (2007) gör A, det vill säga den normativa mannen, mer begriplig 

genom att förkroppsliga honom. Han, den normativa mannen, är den som gör att vi måste 

poängtera att det kom en ’kvinnlig’ kapten eller att läkaren var en ’kvinna’. Det är den norma-

tiva mannen som gör att vi använder ordet man när syftningen är vi/oss/alla. Det är mannen, 

och inte kvinnan, som är normen, i stället för människan, som de båda könen är (2007:13). 

Den normativa mannen är summan av alla män och det maskulina i denna man, kallar Hird-

man för ”en akt av kollektiv manlighetsförstärkning” (Hirdman 2001:58). Genussystemet är 

en ordningsstruktur som rangordnar kön. Strukturen genomsyrar större delar av vårt samhälle 

och är basen i de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna menar Hirdman (2007:212).  

 

Hirdmans teorier stämmer väl in med Gemzöes (2006) synsätt om att det har skapats och åter-

skapats makthierarkier mellan könen i decennier som bygger på våra föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt. Dessa hierarkier återfinns så väl inom ekonomin, som i polit i-

ken och i familjesfären. Några av de karaktärsdrag som tillskrivits kvinnan är att hon är om-

vårdande, känslosam, mjuk och relationsinriktad. Detta medan mannen är målmedveten, 

självständig och förnuftig. Genus har blivit något som är relationellt, det vill säga att det mås-

te sättas i jämförelse med något annat, på så vis har manligt och kvinnligt blivit dualistiskt, ett 

motsatspar (2006: 81). Några exempel som Gemzöe (2006) tar upp är följande:  
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Man Kvinna 

Förnuft  Känsla 

Logik Intuition 

Intellekt Kropp 

Aktiv Passiv 

Oberoende Beroende 

Ordning Kaos 

 

(Gemzöe 2006:82-83).  
 

I både analysen och den avslutande diskussionen kommer vi främst att använda oss av isärhå l-

landet logik och A-B. Isärhållandets logik används främst för att förklara de strategier och 

uttryckssätt som kvinnorna i vår studie använder sig av. Då kvinnorna delvis lever i en sub-

kultur som är mansdominerad blir det tydlig i deras berättelser att de ofta och på många sätt 

ses som männens motsatser.  

 

3.3 Performativitet  

I likhet med social konstruktivism anser grundaren till teorin, Butler att kön inte är något som 

är utan något som görs. De handlingar som hjälper till att konstruera kön och som upprätthå l-

ler könsordningen kallar hon för performativa handlingar. Begreppet syftar på de verksamma 

processer som hjälper till att skapa inte bara genus, utan även sexualitet och etnicitet. De per-

formativa handlingarna är upprepande i sitt utförande och sker för de flesta människor auto-

matiskt utan någon större reflektion (Rosenberg 2005:14-15). Rosenberg (2005) tar upp ett 

exempel på detta; ”Kvinnor sitter med hoppressade ben, medan män sitter med särade ben” 

Butler menar då att ”med hoppressade ben iscensätts (’görs’) en kvinna och med särade ben 

en man” (2005:16). Handlingarna är olika och många men genom att uppmärksamma dem 

blir det möjligt att börja förändra dessa mönster. Butlers teorier innehåller även subversiva 

performativa handlingar vilket innebär ett ifrågasättande av en naturlig identitet. Det handlar 

om att göra handlingar på ett annat sätt än det förväntade, för att bryta det könsstereotypa 

mönster som finns. De performativa handlingarna som gör kön normerande är enligt Butler 

obligatoriska, men hon anser även att de inte behöver vara förutbestämda eller deterministiska 

(2005:18). Därmed kan könsdiskursen utmanas genom att fler subversiva handlingar utförs. 

Butler är, som vi tidigare nämnt, queerteoretiker och menar att genus och sexualitet påverkas 

av varandra. Genusidentiteten upprätthålls av den heterosexuella normen i samhä llet. Själv 

ställer sig Butler dock kritisk till begreppet queer då syftet med hennes teorier är att bryta  
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befintliga kategorier och inte skapa nya (Rosenberg 2005:18).  

 

3.4 Teoridiskussion 

Kvinnorna vi har intervjuat ger uttryck för svårigheterna med att ha en allt för ’kvinnlig’ 

framtoning i umgänget och subkulturen. För att kompensera detta använder kvinnorna, omed-

vetet eller medvetet, sig av uttryck och handlingar som kan anses manliga för att uppnå en 

mer jämlik status med männen. Butler menar att de subversiva performativa handlingarna är 

ett sätt att utmana genusordningen och konstruktionen av kön (Rosenberg 2005:18). Det kan 

därmed ses som något positivt när kvinnorna eftersträvar bättre handlingsutrymme, då de 

samtidigt utmanar genusdiskursen med sina handlingar. I vår studie belyser vi genusteorier 

och normativa föreställningar endast utifrån kvinnor och kvinnlighet. Vi är medvetna om att 

genusteorierna likväl berör män samt att det även finns förväntningar och sociala konstruktio-

ner kring manlighet, men alltså valt att inte ta upp det för diskussion i vårt arbete. Att belysa 

kvinnornas situation utifrån andra hierarkier och system så som klass, etnicitet och sexualitet 

hade gett studien ett större djup, men även här har vi valt att begränsa oss. Vi vill även tillä g-

ga att vi är medvetna om att användandet av genusteorier kan få kvinnorna att framstå som 

helt oförmögna att påverka sin situation samt att stora delar av deras levnadssituation endast 

är ett resultat av deras könstillhörighet. Vi vill åter betona att vi ser kvinnorna som subjekt 

med egen handlingskraft, och inte deterministiskt styrda av sina genusidentiteter, om än på-

verkade av dem (Goldberg 2010:16).    

 

Teorierna vi har valt att använda är främst genusteoretiska. Detta på grund av att studies syfte 

främst berör genus. På många sätt hade även Beckers avvikar- och stämplingsteorier varit 

aktuella för studien men vi valde att avgränsa oss till tre teorier. Dock har vi i empirin (5.1), 

valt att använda Beckers teorier för att förklara hur kvinnornas identiteter som missbrukare 

och avvikare formas enligt avvikarkarriären. Detta för att skapa förståelse för hur viktig sam-

hällskontexten är i skapandet av normalitet och avvikande.  
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4. Metod  

I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod samt vår analysmetod. Vi presenterar även hur 

vi har gått tillväga i urvalsprocessen, hur vi ser på studiens validitet och reliabilitet samt pre-

senterar våra etiska överväganden.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

Så snart uppsatsidén var formulerad valde vi en kvalitativ metod. Kvalitativ data är ofta ord 

och beskrivningar i småskaliga studier, den kan sägas ge en holistisk bild av det som studeras. 

Resultatet från kvalitativa studier bär på en tolkning från forskaren och har ofta en öppen 

forskningsdesign där teorier, hypoteser och frågor framträder under studiens gång (Densco m-

be 2000:243). Vi har haft en liten grupp av kvinnor med erfarenhet av missbruksproblematik 

att göra urval ifrån och vår utmaning har varit att ta vara på deras information, erfarenheter 

och upplevelser på ett så bra sätt som möjligt. Det kvalitativa tillvägagångssättet gör det möj-

ligt för oss att göra en djupare studie på ett mindre antal intervjupersoner. Då vi redan från 

början insåg att möjligheten att få tillgång till respondenter var begränsad utifrån att urvals-

gruppen var liten, valde vi att göra frågeställningar som kunde ge oss realistiska svar utifrån 

kvinnornas berättelse, men inte nödvändigtvis generaliserbara svar.  

 

För att få svar på studiens frågeställningar valde vi att göra semistrukturerade kvalitativa  

 respondentintervjuer. Att intervjun är semistrukturerad innebär enligt Denscombe (2000) att 

intervjuaren i förväg har gjort en intervjuguide med färdiga ämnen och frågor som ska ställas 

i intervjun, men att det finns en öppenhet och flexibilitet som gör det möjligt för intervjuaren 

att följa upp de ämnen som informanten tar upp (Denscombe 2000:135). Fördelen med semi-

strukturerade intervjuer är bland annat att det är lättare att sätt ihop teman som ska besvaras 

än specifika frågor (Denscombe 2000:136).  Inför intervjuerna visst vi inte i vilken utsträck-

ning respondenterna skulle kunna besvara våra frågor. Inte heller visste vi om respondenterna 

var mest bekväma med att berätta fritt eller om de önskade ha konkreta frågor att svara på.  

Generellt sett används intervjuer oftast då frågorna kan anses vara känsliga, eller då data är 

känslor, upplevelser och/eller erfarenheter (Denscombe 2000:132-133). En nackdel med in-

tervjuer är att det dels är tidskrävande med efterarbetet och del att det genererar en stor mängd 

data (Denscombe 2000:162). En respondentintervju innebär en intervju med en person som är 

i den faktiska situationen som ska studeras (Holme & Solvang 2010:104). Då studien handlar 

om kvinnor som har haft missbruksproblematik, ansåg vi det lämpligast att intervjua just dem, 
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vilket gör det till respondentintervjuer. Hade vi istället valt att intervjua personer som arbetar 

med kvinnor som har haft missbruksproblematik hade det i stället varit en informantintervju. 

Utifrån ovanstående anslag, ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var det bästa sättet för 

oss att fånga kvinnornas erfarenheter kring den normativa genusbilden. Vi har ställt frågor 

utan att använda specifika begrepp eller termer, utan har istället bett respondenterna att be-

skriva upplevelser från vissa situationer i sina liv. Anledningen till att vi valt att inte använda 

fler eller kompletterande datainsamlingsmetoder är främst för att vi studerar dåtida situationer 

som kvinnorna upplevt, vilket gör det svårt att exempelvis göra observationer. Vi går djupare 

in på det här under etikavsnittet. I analysen av materialet lokaliserar vi sedan vilka företeelser 

i kvinnornas liv som är präglade av normativa föreställningar av kvinnlighet. Att göra exe m-

pelvis enkäter eller observationer kändes för oss inte aktuellt, då enkäter inte hade gett oss det 

djup vi önskar uppnå, inte heller är det tillvägagångssättet lämpligt vid känsligare frågor. Vi 

har heller inte valt att observera kvinnorna då vi menar att de hade varit näst intill en omöjlig-

het att få vara del av deras vardagsliv och skapa förtroende hos deras umgängeskrets på denna 

korta tid, samt att vi inte innan studien visste om kvinnorna fortfarande befann sig i miljöer av 

missbruk eller inte.  

 

4.2 Urval 

4.2.1 Litteratururval 

De sökord vi har valt att använda i sökandet efter dels litteratur men också vetenskapliga 

artiklar, är bland annat; kvinna, genussystem, makt och genus, kriminalitet och kvinnor, 

missbruk och kvinnor, missbruk och genus men även engelska ord såsom female, woman, 

offenders, social construction, drug abuser, gender and criminality, inequality. Främst har 

sökningen skett på databaserna Sociological abstracts, Social services abstracts samt Google 

scholar.  

 

4.2.2 Icke - sannolikhetsurval  

Då det är en specifik grupp av personer som är intressanta för studien har vi valt att göra et t 

icke- sannolikhetsurval (Denscombe 2000:22-23). Det innebär att vi inte slumpvis har valt ut 

kvinnorna till studien utan använt oss av olika myndigheter och deras verksamheter för att nå 

respondenter till studien. Detta har vi gjort eftersom våra resurser är begränsade, vi visste  

heller inte hur vi annars skulle nå dessa kvinnor, samt för att tillförsäkra oss att kvinnorna på 

något sätt redan var aktualiserade hos någon myndighet. I och med urvalsmetoden kommer vi 
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att djupare reflektera över studiens externa validitet, det vill säga om studien är generaliserbar 

och kan användas i andra sammanhang och situationer än de vi har undersökt (Merriam 

2010).   

 

4.2.3 Subjektivt urval 

Vi valde att göra intervjuer med kvinnor som har erfarenhet av missbruksproblematik. För att 

komma i kontakt med kvinnorna gick vi bland annat genom kommunala verksamheter och 

bad framför allt två yrkesverksamma socionomer att i sin tur tillfråga klienter om de kunde 

tänkas delta i vår studie. Socionomerna har endast tillfrågat de kvinnor som de ansett inte 

skulle fara illa av att delta. På så vis har vi ’handplockat’ respondenter till intervjuerna vilket 

innebär att vi har gjort ett subjektivt urval för att få rätta personer till studien (jfr Denscombe 

2000:23).  

 

4.2.4 Avgränsning 

Vi har i uppsatsen valt att begränsa oss till intervjuer med kvinnor som har haft en missbruks-

problematik. Vi har alltså inte valt att inkludera mäns bild av kvinnor eller hur exempelvis 

myndighetspersoner och professionella ser på konstruktionen av genus. Detta för att vi tycker 

att det intressanta är att höra kvinnornas egna åsikter om hur konstruktioner påverkat eller haft 

betydelse för dem, men även för att finna strukturer och mönster som de själva inte har upp-

märksammat. Trots att kriminalitet och narkotikamissbruk många gånger hänger samman har 

vi valt att specificera studien mot narkotikamissbruket. Dock har vi vid de tillfällen vi ansett 

det lämpligt, även berört kvinnornas erfarenheter av kriminaliteten då genuskonstruktioner 

framträtt. Vi har även gjort avgränsningar i vårt urval av respondenter genom att endast an-

vända respondenter som är över 18 år. Vi är medvetna om att avgränsningarna påverkar stud i-

ens generaliserbarhet. 

 

4.3  Studiens genomförande och vårt urval  

Vårt mål var att intervjua fem respondenter i studien där varje intervju var tänkt att vara runt 

45 minuter. Vi lyckades finna fem respondenter i ett inledande skede men då det var dags för 

intervjuerna kunde vi endast nå fyra stycken. Vi är medvetna om att deltagarantalet är i minsta 

laget och att det påverkar studiens generaliserbarhet. Vi intervjuade fyra kvinnor mellan 30-55 

år där varje intervju pågick drygt en timme vardera. Samtliga kvinnor har barn och har haft 

samma ’huvuddrog’ samt att alla främst har varit bosatta i medelstora svenska städer.  
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Vi kontaktade kvinnorna genom bland annat kommunala verksamheter och träffade dem se-

dan för att muntligt och skriftligt informera om studien. Under alla intervjuer var vi båda när-

varande och intervjuerna genomfördes under drygt en timme, i en miljö som kvinnorna själva 

valt och kände sig trygga i. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Semistrukturerade inter-

vjuer gav oss bra möjlighet att göra teman utifrån vilka vi kunde ställa frågor, som sedan be-

svarade studiens frågeställningar. Genom intervjuguiden kände vi oss väl förberedda och 

kunde styra samtalet utifrån vad kvinnorna kände sig mest bekväma med. En del valde att 

berätta mer fritt, medan andra ville ha fler frågor att förhålla sig till. Vår upplevelse var att 

alla kvinnor kände sig bekväma med de platser de valt att genomföra intervjuerna i. Vi var 

noga med att inte placera oss 'direkt' mittemot den vi intervjuade, utan lite vid sidan om, efter-

som det annars kunde skapa en känsla av förhör. Vår förhoppning är att vi lyckades skapa en 

känsla av ett samtal snarare än en intervju, eftersom vi under första mötet med kvinnorna 

märkte av nervositeten inför just intervjun som sådan.  

 

Vi delade upp intervjuerna emellan oss så att en varje gång var huvudansvarig för att föra 

samtalet framåt. Den andra inflikade då det behövdes, men förde främst minnesanteckningar. 

Transkriberingen genomfördes sedan samma dag, eller dagen efter intervjun, för samtalen 

fortfarande skulle vara aktuella för oss. Transkriberingen tog cirka fem timmar per intervju 

och genomfördes tillsammans. Att båda närvarade och var delaktiga i transkriberingen gjorde 

att vi undertiden blev väl förtrogna med den insamlade datan. Då materialet fanns nedskrivet, 

tematiserade vi det utifrån frågeställningarna: identitet, umgänge, familj och myndigheter. Vi 

valde sedan att plocka ut de tre teman som presenteras i frågeställningen, och som också är de 

teman som återkommer i empirin. Vi valde sedan ut citat från varje intervju till dessa teman, 

varje tema innehöll således en mängd citat som sedan delades in ytterligare. Tematiseringen 

gick relativt snabbt då vi båda redan under transkriberingen, hade uppmärksammat vilka delar 

från intervjuerna som var mest relevanta för studien. Av detta material valde vi sedan ut re-

presentativa citat att använda i empirin. Representativa citat avser de tillfällen vi har valt att 

presentera endast ett citat från en person, även om det funnits fler citat eller utsagor som kun-

nat användas. 

 

Vi har parallellt med skrivandet läst litteratur, forskningsrapporter och avhandlingar.  Inter-

vjuerna genomfördes tidigt i uppsatsskrivande eftersom vi ville kunna förhålla oss till empirin 

under arbetets gång.  
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4.4 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår målsättning är att ha en humanistisk människosyn i vårt arbete då vi tror på människans 

aktiva subjektsstatus där hon har potential att påverka och ta ansvar för sitt eget liv. Vi vill 

därför vara vakna över egna projiceringar och fördomar genom att kritiskt analysera våra  

tankegångar och frågeställningarna i förarbetet, i mötet med kvinnorna under intervjuerna och 

när vi sammanställer materialet. I ett arbete som detta, är vikten av en god relation betydelse-

full för att motparten ska känna sig accepterad och förstådd men också för att nå ett djup i 

studien. 

 

Hermeneutiken belyser vikten av att förstå människan utifrån historisk och kulturell kontext 

för att så fördomsfritt som möjligt kunna förstå människors handlingar och tankar. Med denna 

medvetenhet om att vi aldrig kan kopplas helt fria från vår erfarenhet, kultur eller vårt 

samhälle och att vi behöver tränga igenom meningsinnehållet för att nå ny förståelse och 

ställa nya frågor, menar vi att hermeneutik ska utgöra en grund för vår studie. Vi vill både 

bygga vidare på tidigare forskning och förhålla oss öppet till resultatet i vår egen studie för att 

på så vis eftersträva att avslöja förtryckande maktstrukturer precis som misstankens 

hermeneutik eftersträvar (Allwood & Erikson 1999:73-74).   

 

Vidare är hermenuetiken läran om tolkning och handlar om hur vi kan förstå och skapa 

mening fördomsfria utan förutfattade meningar gällande människors handlingar och tankar. 

Detta genom att förstå processens helhet och delar i en historisk och kulturell kontext, den så 

kallade hermeneutiska cirkeln enligt Gadamer. Förståelsehorisonten sätter därför gränser för 

vilken förståelse vi kan nå och vilka frågor vi ställer. Det är först när vi tränger igenom 

meningsinnehållet som ny förståelse kan äga rum. Gadamers begrepp verkningshistoria 

handlar i vetenskapliga arbeten om att bygga vidare på och förhålla sig till tidigare forskning. 

Ytterligare ett begrepp som används är misstankens hermeneutik vilket eftersträvar att avslöja 

sådant som är fördolt i materialet man tolkar t.ex. en förtryckande maktstruktur (Allwood & 

Erikson 1999:73-74, 84-89). Syftet med hermeneutiska kunskapssynen är att förstå och tolka 

situationer, inte enbart förstå eller förklara som inom den positivistiska kunskapssynen. Det 

som är utmärkande för det hermeneutiska perspektivet är att det pekar på samband mellan det 

vi ska tolka och förstå, och sammanhanget det ska tolkas i. Helheten kan inte ses om man inte 

ser delarna och delarna kan inte ses om man inte ser helheten (Thurén 2002:45-52).  
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Social konstruktionism blir vår teoretiska ansats då vi anser att de finns ett soc ialt konstruerat 

genus samt att det socialt konstruerade genuset påverkar oss både som människa och som 

kvinna. Vi vill åskådliggöra de roller som kvinnorna tilldelas och de positioner som de ham-

nar i till följd av den rådande normativa bilden av kvinnor. Sociala konstruktioner skapas och 

upprätthålls i vardagen genom möten och interaktion med vår omgivning (Johansson & La-

lander 2010:66-68).  

 

4.4.1 Etiska överväganden 

Robson (2002) menar att forskare har ett extra etiskt ansvar för studier med ’sårbara grupper’. 

Han säger också att det i vissa fall kan framkomma information som leder till etiska dilem-

man. Han framhåller till exempel att, om det under en studies gång framkommer information 

om övergrepp mot barn, så ska det anmälas (2002:70). Andra etiska dilemman som rör till 

exempel olagliga aktiviteter kan generera svårare avgränsningar och bedömningar menar han; 

Var går gränsen för anmälningsskyldighet? Vi är medvetna om att de kvinnor med erfarenhet 

av narkotikamissbruk som vi valt att intervjua, tillhör en sårbar grupp, och vi har därför ett 

extra etiskt ansvar för dem. Kvinnorna är i dagsläget drogfria vilket gör att vi belyser erfare n-

heten av missbruk endast utifrån dåtid. Vi har också valt att låta andra socionomer välja ut 

respondenter åt oss eftersom de hade större kunskap om vilken kontext kvinnorna befann sig i 

och hur kvinnorna mådde. Urvalet har således skett utanför vår kontroll. Genom att ta hjälp i 

bedömningen av att kvinnorna inte skulle fara illa av att delta i studien menar vi att vi varit 

extra observanta i valet av respondenter då de tillhör en sårbar grupp. Vi har heller inte valt att 

gå in på kvinnornas eventuellt kriminella bakgrund, då vi i början av uppsatsarbetet diskute-

rade hur vi skulle förhålla oss till eventuella olagligheter som kunde framkomma under inter-

vjuerna. Upptagningsområdet av respondenter blev begränsat, och vi misstänker därför att 

kvinnorna kan känna till varandra. Vi är därmed väldigt noggranna i resultatredovisningen, att 

inte genom urvalet av exempelvis citat, avslöja vem respondenten är. Genom att noggrant 

beakta etiska aspekter ansåg vi det vara skäl nog att genomföra studien.  

 

Under urvalsprocessen valde vi att ta kontakt med olika kommunala verksamheter för att 

komma i kontakt med respondenter till vår studie. Vi rådfrågade yrkesverksamma socionomer 

i kvinnornas omgivning om de ansåg att de aktuella kvinnorna kunde delta i studien. Vi har 

vid ett tillfälle innan intervjudagen träffat varje deltagare för sig och gemensamt gått igenom 

studiens syfte och deras deltagande i den (informationskravet). Vi presenterade även oss själ-
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va och betonade för kvinnorna hur vi skulle hantera det insamlade materialet. Möjlighet till 

samtycke gavs. Senare vid det aktuella intervjutillfället frågade vi ytterligare en gång om vi 

hade deras samtycke till att delta i studien (samtyckeskravet). Respondenterna informerades 

redan innan, men även under intervjudagen, om den konfidentialitet som gällde och den tys t-

nadsplikt vi hade kring informationen som framkom. Kvinnornas framställningar är satta un-

der fingerade namn. Detta för att på bästa sätt skydda deras identitet (konfidentialitetskravet). 

Slutligen har vi även informerat om att examensarbetet är en offentlig handling. Vi kommer 

att förstöra allt transkriberat material som respondenterna har lämnat genom intervjuerna, för 

att det inte ska kunna användas av någon annan, eller i ett annat sammanhang (nyttjandekra-

vet). Ovanstående enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humaniora (Vetenskapsrådet 

2002). Vidare har vi även gjort den egenetikprövning som Etikkommittén i sydost anser bör 

göras (Blekinge tekniska högskola 2012). Vi anser inte att vi gjort fysiska ingrepp på respo n-

denterna, vi har heller inte använt biologiskt material eller avsiktligt försökt att påverka re-

spondenterna varken fysiskt eller psykiskt. Vi har gjort vad vi har kunnat för att betona frivil-

ligheten att delta, inte bara en utan flera gånger. Vi är medvetna om att vi till viss del behand-

lat känsliga personuppgifter, inte utifrån ras, etnicitet eller sexualliv men utifrån att gruppen 

kvinnor med erfarenhet av missbruksproblematik är en relativt liten grupp, som av många 

dessutom ses som avvikande och utsatta.  

 

Intervjuer var det bästa sättet för oss att inhämta information från kvinnorna menar vi, då det 

gav oss möjlighet att skapa goda relationer till kvinnorna. Vi tror även att det kan inge trygg-

het att möta den som intervjuar i förväg eftersom det då ges tillfälle att få en känsla av den 

som intervjuar. 

 

Vi kan inte förutspå vilka oönskade konsekvenser studien skulle kunna ha på kvinnorna eller 

deras levnadssituation. Det finns därmed alltid en risk för att intervjuarens frågor kan väcka 

upp känslor och tankar som inte var avsedda. Kvinnorna lever i dag som drogfria och har 

även andra sociala nätverk omkring sig än enbart subkulturen. Vår förhoppning är att kvin-

norna har människor som de kan ventilera och diskutera sådant som kommit upp under inter-

vjun med, om det skulle finnas behov av det. Vi har även erbjudit oss att vidare samtala kring 

frågor och funderingar som kan dyka upp i efterhand. Utöver etiska reflektioner kring just 

kvinnorna har vi diskuterat ett flertal andra etiska dilemman under arbetet med studien, som 

till exempel; Hur ställer sig kvinnornas barn till att deras mammor deltagit i studien? Om se-

dan barnen tar del av studien, vad blir deras tankar och upplevelser? Vems ansvar är det att 
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hantera barnens känslor? Respondenterna har blivit informerade om att studien är en offentlig 

handling och vi har även gett dem möjlighet att ge sitt godkännande till vad som tagits upp i 

empiridelen, innan uppsatsen lämnas in för examination. Nästan samtliga kvinnor ansåg att de 

kunde framträda med sina vanliga namn men utifrån de etiska riktlinjer som finns på området, 

beslutade vi dock att vi ville uppfylla konfidentialitetskravet och valde därmed att fingera 

namnen. Vidare åtgärder för att göra kvinnorna oidentifierbara är bland annat, att vi valt att 

inte skriva något om kvinnornas sociala levnadssituation eller familjeförhållanden, vi har hel-

ler inte presenterat på vilka orter kvinnorna bor då vi inte anser att det är viktigt för studiens 

innehåll.   

 

Vi är, som vi tidigare sagt, medvetna om att kvinnornas uttalanden kan väcka känslor hos 

barnen. Vår upplevelse är dock att kvinnorna har stor respekt för sina barns känslor och beslut 

samt att barnen redan är förtrogna med kvinnornas berättelser. Därför tror vi inte att kvinno r-

na skulle ha deltagit i studien om det genererat i en negativ påverkan på barnen eller äventyrat 

deras relation. Det viktigaste för kvinnorna, och som har varit återkommande hos dem alla, är 

att de sagt sig vilja dela med sig av sina berättelser för att förändra samhällets bild av dem. De 

har uttryckt att de hoppas och vill att deras berättelser och erfarenheter ska vara till nytta för 

någon. Utifrån den etiska bedömningen av relationen mellan forskningens risker och nytta 

uppfattar vi att de intervjuade kvinnorna ser mer nytta i att få dela med sig av sina berätte lser 

än vad de ser skador och risker. Ovanstående har gjort det lättare för oss att genomföra studi-

en eftersom vi uppfattar det som att vi har fått kvinnornas stöd och förtroende att delge och 

analysera deras berättelser. Nu när studien är genomförd är vårt främsta ansvar gentemot 

kvinnorna, att hantera och förvalta deras berättelse med respekt och göra vad vi kan för att 

försäkra dem om att konfidentialiteten kring deras berätte lser inte röjs. 

 

Trots många etiska frågor har vi valt att genomföra studien. Vi inser att den nyttan som stud i-

en eventuellt skulle kunna göra inom socialt arbete kan ställas mot den eventuella skadan/risk 

som kvinnorna utsätts för. Som framgått ovan har vi resonerat om riskerna, och kommit fram 

till att de är få och hanterbara för de inblandade. Och trots eventuella risker menar vi att det är 

viktigt att kvinnornas situation belyses för att skapa förutsättningar för kunskapsspridning 

gällande den normativa genusbildens konsekvenser för kvinnor med narkotikamissbruk. Ko n-

sekvenserna av att inte göra studier som denna eller liknande, kan bli att den etiska diskussio-

nen om kvinnors rättigheter till bra bemötande, hjälp och stöd av samhället, förhindras eller 

fördröjs. 
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4.4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I vår studie handlar den inre validiteten om huruvida vi har lyckats få svar på och har 

undersökt det vi avsåg att undersöka nämligen hur den normativa bilden av genus påverkar 

kvinnor med narkotikamissbruk, deras roller och positioner. Merriam (2010) beskriver bland 

annat svårigheten att fastställa validitet då många olika tolkningar av vad som är verkligt  finns 

och detta är beroende av forskarens erfarenhet och tolkningar (2010: 177). Merriam menar att 

genom att bland annat använda sig av deltagar-kontroll och triangulering, det vill säga att 

genom att använda flera metoder och flera informationskällor, kan en viss inre validitet 

säkerhetsställas. Hon framhåller vidare att klargörande av skevheter och observationer kan 

uppnå en högre validitet (2010:179-180). Genom att presentera tidigare forskning och vår 

bakgrund hoppas vi att vi lyckas styrka vårt resonemang om sociala konstruktioners påverkan. 

Vi har även valt att låta respondenterna titta på materialet i sin helhet för att de ska kunna 

upptäcka eventuella skevheter. Huruvida vi mätt någonting verkligt är en svår fråga, främst 

eftersom verkligheten för dessa kvinnor är en subjektiv upplevelse. Vi har i våra intervjuer 

ställt frågor som i största möjliga utsträckning ska besvara våra frågeställningar. Vi är dock 

medvetna om att när vi analyserat och tematiserat materialet, kan ha lagt in egna tolkningar av 

materialet för att stryka våra hypoteser om hur verkligheten är.  

 

Reliabiliteten avser i vilken utsträckning våra intervjuer kan upprepas för att samma resultat 

ska framkomma. Om någon annan hade gjort samma intervjuer, hade denna då fått samma 

resultat som vi? (Merriam 2010:180-181). Förhoppningsvis så har kvinnorna berättat sina 

historier så som de har upplevt sina liv. Vi kan dock aldrig bortse från den så kallade intervju-

areffekten vilken innebär att respondenterna påverkas av den som intervjuar och att de till viss 

del kan svara så som de tror att intervjuaren vill att de ska svara (Denscombe 2000:138-139). 

En hel del genusforskning men även studier inom missbruk, visar på att kön har betydelse för 

situationer och liv i missbrukskretsar (jfr Lander 2003, Trulsson 2003). 

 

Robson (2002) menar att reliabilitet hör samman med generaliserbarhet (2002:93). Robson 

gör dock skillnad på intern och extern generaliserbarhet. Intern generaliserbarhet innebär att 

resultatet är generaliserbart om studien skulle genomföras igen under samma förutsättningar, 

ha samma miljö samt hur generaliserbar studien är om den görs utan samma förutsättningar 

(Robson 2002:176-177). Vi tror att det skulle kunnat påverka studien om vi valt att intervjua 

kvinnor som varit kvar i missbruket/missbruksmiljön alternativt lämnat missbruket. Detta 
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därför att det kan vara svårare att se strukturer och situationer när man lever mitt i dem. När 

situationen sedan ses med lite perspektiv kan upplevelsen bli en annan. De förutsättningar vi 

hade, var drogfria kvinnor som träffade oss i trygga miljöer. Alla har haft samma ’huvuddrog’ 

och har största tiden varit bosatta i mellanstora svenska städer. En annan studie under likna n-

de förutsättningar hade säkert kunnat få liknande resultat. Vi kan dock inte säkert säga att den 

externa generaliserbarheten är så hög, då det finns mycket som kan spela in, som exe mpelvis 

om personerna bor i storstad, småstad, har ett pågående narkotikamissbruk eller avslutat nar-

kotikamissbruk, vilken sorts narkotika som används och så vidare.  

 

4.4.3 Metod- och källkritik 

Vi är överlag nöjda med den forskning som vi har tagit del av inför studien. Dock har vi e f-

terhand sett att vi till största del har använt litteratur av kvinnliga författare. Mycket litteratur 

som berör genusteorier är emellertid producerade av kvinnor i början av 2000-talet eftersom 

genusforskningen fick sitt genomslag i Sverige under denna period (Goldberg 2010:96). Om 

litteraturen varit skriven av manliga författare kanske forskningen belysts på annat vis. Vå r 

avsikt var heller aldrig att ha en fördjupad klassaspekt på studien (jfr Kolfjord 2003). Vi är 

medvetna om att det finns klasskillnader gällande normativa bilden av en kvinna, vilket i sig 

skulle kunna ge ett annat resultat i vår studie. Vi har medvetet valt att inte ha med perspektiv 

och teorier som förespråkar könets biologiska förutsättningar eller motståndare till socialt 

konstruerade genusteorier. Detta eftersom vi inte valt att göra en jämförande studie varken 

mellan manligt och kvinnligt eller mellan olika genusteorier.  

 

Vi tror även att slutsatsen hade kunnat bli en annan om vi valt att inkludera andra responde n-

ter i studien, och har därför valt att avgränsa oss till kvinnorna själva. Framför allt eftersom vi 

anser att den subjektiva upplevelsen och erfarenheten många gånger är det som påverkar en 

mest och blir till ens sanning. Som vi tidigare nämnt under rubriken reliabilitet kan intervjuar-

effekten ha påverkat vårt resultat. Likaså kan det låga antalet intervjurespondenter haft en 

påverkan på studiens generaliserbarhet. Att vi valt att utföra intervjuerna på ett relativt ostruk-

turerat sätt genom att försöka få det att kännas mer som samtal har både sina styrkor och 

svagheter. Den främsta styrkan är att vi har upplevt kvinnorna som trygga i situationen. En 

svårighet har dock varit att samtalet ibland svävat ut och behandlat andra väldigt intressant 

aspekter av missbruksproblematiken men som vår studie inte berör. Ytterligare en svårighet 

med intervjuer är att tillförsäkra kvinnorna anonymitet. Eftersom vi har mött kvinnorna och 

de har avslöjat sin identitet för oss kan vi endast göra vårt bästa för att hantera deras identite-
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ter och berättelser konfidentiellt. För att tillförsäkra anonymitet hade enkät varit det enda a l-

ternativet men vi anser då att det hade påverkat studiens djup. Konfidentialiteten innebär i 

stället att uppgifterna inte får lämna den specifika gruppen, som i det här fallet utgörs av arbe-

tets författare och respondenten (Nationalencyklopedin 2012, konfidentiell).  

 

4.4.4 Arbetsfördelning 

Då vi tidigare skrivit arbeten tillsammans var vi medvetna om varandras styrkor och svagheter 

och vår strävan har därför varit att utnyttja varandras kapacitet på ett bra sätt. Texten är delvis 

producerad var för sig, men vi har gemensamt sammanställt materialet. Intervjuer, transkri-

bering, syfte, frågeställning, empirin, analys, diskussion och slutsats har vi genomfört och 

skrivit tillsammans. Detta eftersom vi anser avsnitten så viktiga för förståelsen av uppsatsen. 

Att vi har varit två som har skrivit tillsammans, har framför allt möjliggjort att vi har kunnat 

tillgodogöra oss mycket litteratur och på så vis fått en bred kunskap inom både kvinnligt 

missbruk och genusteoriområdet. Även områden som ligger i närheten, såsom kriminalitet 

och offerperspektiv, har vi berört men inte valt att gå närmare inpå i den här studien. Vi är 

båda överens om att vi känner oss lika delaktiga i examensarbetet och har under arbetets gång 

hela tiden känt oss trygga i varandras engagemang och effektivitet.  

 

5. Empiri och Analys 

Nedan kommer vi att presentera den data som framkom under intervjuerna med kvinnorna. 

Varje kvinna har vi intervjuat var för sig, under drygt en timme. Vi har valt att presentera  

empirin utifrån de frågeställningar vi förhöll oss till under intervjuerna, vilka var normativ 

kvinnobild, umgänge, familj och myndigheter. Inledningsvis har vi under intervjuerna förhållit 

oss till allmänna frågeställningar kring kvinnlighet. De kvinnor vi har intervjuat har vi valt att 

kalla vid de fingerade namnen; Pernilla, Annika, Lena och Anna, för konfidentialitetens skull. 

Kvinnorna fick själva välja ut de platser där intervjuerna skulle äga rum. Samtliga kvinnor har 

barn. Nästan alla dessa barn har det gemensamt att de under en tid, till följd av mammornas 

narkotikaproblematik, inte har levt tillsammans med sina mammor. Kvinnorna vi intervjuade 

var mellan 30-55 år och har alla använt i huvudsak, amfetamin som drogbruk. De har största 

delen av sina liv levt i mellanstora svenska städer.  
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5.1 Normativ kvinnobild; ”Det är så synd att vi knarkar sönder oss och förstör 

vårat utseende”  

De frågor vi har förhållit oss till är vad kvinnorna anser att samhället har för bild av kvinnor 

och kvinnlighet, vilken deras egen bild av kvinnlighet är, samt vad de tycker om samhällets 

bild av kvinnlighet. Frågorna har främst genererat i ett allmänt samtal som inte gett så många 

konkreta svar därför att frågorna för de flesta av kvinnorna var svåra eftersom de tidigare inte 

reflekterat över dem. När vi samtalade med de yngre kvinnorna kring just femininitet definie-

rade de ordet i termer av yttre attribut;  

 

 /…/ Kvinna för mig är någonting väldigt feminint  […] Någonting vackert, 
oförstört. […] Många liksom klär sig fint och det ska vara örhängen, smink. Man 

ska helst inte svära för då blir man vulgär liksom […] och skor och så. Då kän-
ner jag mig kvinnlig. Framhäver liksom kroppen på något sätt.  –Pernilla  
 

Då är man väl kanske lite mer för kjol eller fin. Man målar kanske naglarna. Må-
lar sig mer än vad jag gör till exempel eller så där  […] Jag vet inte om man kan 

säga sådana saker men jag tycker väl att en del tjejer är väl sådana där ’fina’, och 
det är inte jag. Det är väl typiskt en kvinna egentligen. –Anna  

 

På samma sätt som Anna ovan har beskrivit vad som är kvinnligt tillägger hon också att en 

stil med kort hår, Converse- skor och skinnjacka kan anses mindre feminin. Även Pernilla är 

medveten om den normativa bilden och förväntningarna på vad som är kvinnligt;  

 

 /…/ som jag retar mig på idealbilden av att du ska se ut på ett visst sätt och du 
ska uppföra dig på ett visst sätt. Det är som det finns så många ideal eller många 

måsten liksom. Hur man liksom ska bete sig bara för att man är tjej så ska, måste 
man bete sig och se ut, göra saker på ett speciellt sätt.   

 

Några utav kvinnorna kunde snabbt konstatera att de själv inte var så ’kvinnliga’ utan såg 

snarare sig själva som ’pojkflickor’. Detta utifrån att de ofta har fått bete sig ’grabbigt’. Lika 

så har deras intressen och utseende präglat deras syn på sig själva vilket framgick i följande 

citat; 

Ja, jag är pojkflicka [...] för att jag har tyckt om eeee… det mesta som pojkar 

tycker om, fotboll och ishockey och sådana här grejer […] Jag har haft en mun 
(jargong, vår anm) […] Jag har skyddat dom jag tycker om och det där är väl 
också lite pojkflicka. –Annika  

 

/…/ jag är pojkflicka själv. Jag är inte riktigt feminin, feminin så utan jag är, jag 

har dagar när jag är feminin, då toppendagar. Då har jag tunikor och leggings, 
smink och örhängen, ååå allt vad ringar och allt vad gudarna vet. Fin i håret och 

så där. –Pernilla  
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Ovanstående citat visar på att kvinnorna definierar sig själva i förhållande till ett förväntat 

utseende och intresse. De definierar sig som ’pojkflickor’ utifrån det som de saknar i femini-

nitet. Bilden som kvinnorna ger av sig själva som mindre feminina, och femininitet som ett 

uttryck som kan användas för dagen om känslan är den rätta, kan länkas samman med klass. 

Mattsson (2010) ger utrymme för en diskussion om att smink och kläder är ett uttryck för en 

viss klass. Vidare skriver Mattsson om hur Skeggs anser att ett naturligt och tillbakahållet 

uttryck är typiskt för en medelklass (2010:188-189). Kvinnorna som vi har intervjuat utstrålar 

således med sina val av yttre attribut, en viss klasstillhörighet. Utifrån deras egna upplevelser 

av sin identitet och stil handlar det om en klasstillhörighet som inte kan anses tillhöra  

samhällets högre klasser.  

 

Pernilla delar med sig av de åsikter hon tycker sig ha mött av sin omgivning;  

 

/…/ vi som är så fina liksom[…] ”Det är så synd att vi knarkar sönder oss och 
förstör vårat utseende” och sådana här grejer. Jag menar, det är samma sak för 
killarna. De förstör också sitt utseende. De knarkar också sönder sig men det sit-

ter de inte och pratar om. Det är liksom tjejerna...  
 

Det vi tydligast kan se är att kvinnorna förhåller sig till frågan om genus på ett utseendemä s-

sigt plan. Svaren innehåller beskrivningar av yttre attribut som förklarar kvinnlighet. Skor, 

smink, örhängen och nagellack utgör såväl sociala konstruktioner som ett sätt att manifestera 

den teori som Hirdman kallar isärhållandets logik. Att mannen ska fungera som norm allena 

innebär också att han måste gå att urskilja från kvinnan. Ett sätt att gör detta på är via utsee n-

det. Det kan ställa till det för oss då vi möter personer vars kön eller genus vi inte kan avgöra. 

Genom ett tydligt yttre normativa attribut visar vi om vi är man eller kvinna vilket också gör 

att vi av vår omgivning placeras in i de fack där vi hör hemma (Hirdman 2007:213). De yttre 

attributen får således en viktig funktion för maktbalansen i samhället eftersom det utgör skill-

naden mellan man och kvinna, norm och icke norm. De sociala konstruktionerna är samhä l-

lets sätt att beskriva hur de yttre attributen ska se ut och vara. Attributen är socialt ko nstruera-

de och även kontextuella och påverkas av tid, kultur, klassammanhang. För respondenterna är 

de kvinnliga yttre attributen skor, smink och accessoarer, vilket blir deras uttryck för  

kvinnlighet.  

 

Annika berättar under intervjun att bland annat hennes jargong och hennes verbala uttrycksätt 

gör att hon identifierar sig som pojkflicka. Den tydliga jargongen och hennes verbalisering 
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kan liknas vid det som Butler kallar för en performativ handling, det vill säga ett uttryck eller 

handling som är specifikt för det ena eller andra könet. På så sätt görs kön. Då Annika ut-

trycker sig på, som hon beskriver, ett ’manligt sätt’ eller enligt en subversiv performativ hand-

ling, innebär det att hon utmanar den normativa genusbilden av kvinnor. Det hon också gör är 

att använda sig av en performativ handling som anses manlig för att passa in i en mansdomi-

nerad värld. 

 

Kvinnorna har även berättat hur de tidigt i sitt missbruk satt upp gränser av ofta moraliska 

slag, som de tänkt att de inte ska överträda gällande drogbruket. Det som tydligt framgår är att 

nästan alla överskridit en eller flera av de gränserna; 

 
/…/ jag har ju suttit och tittat på många och (tänkt, vår anm.) ”så där ska jag inte 
bli”, ”så där ska jag inte bli”, ”så där ska jag inte bli”… men så märker man bara 

hur man faller. –Annika  
 

/…/ jag ska aldrig, aldrig någonsin injicera. Ald rig sätta en nål i mina armar. 
Aldrig överhuvudtaget. Det var det äckligaste man kunde göra […] Jag skulle 
aldrig ta heroin. Definitivt inte injicera heroin, eller jag skulle aldrig röra den 

drogen överhuvudtaget, för jag vet hur farlig den är. Men det gjorde jag det ock-
så. –Anna   
 
/…/ det här som jag sa att jag ska aldrig använda droger framför min dotter. Det 

gjorde jag. […] Jag skulle aldrig pröva sprutor för det första, och idag sitter jag 
där som sprutnarkoman. –Pernilla  
 

/…/ då (i början av missbruket, vår anm.) kom ju folk hem till mig med droge r-
na. Jag behövde aldrig ut i de här kvartarna eller jaga […] Om man tänker efter 

nu efteråt, så var väl min lägenhet en kvart också, fast jag inte erkände det då 
[…] Därför var ju inte jag en missbrukare […] Jag använde inte sprutor då som 
jag sa, så att då var ju inte jag en knarkare. Där var ju skillnaden när man såg på 

missbrukare och missbrukare […] ”Dom är ju knarkare. Det är ju inte jag. Jag 
jobbar ju och har mina barn  […] och jag använder inte äckliga sprutor”. –Lena  

 
Att kvinnorna har överskridit gränser på det sätt som framkommit av citaten ovan, innebär att 

de sakta förändrat sin identitet. Genom att flytta gränserna intar kvinnorna nya sociala posi-

tioner och identiteter i subkulturen. Samtidigt som detta sker gör sig kvinnorna en karriär 

inom subkulturen men distanserar sig från övriga samhället. Detta är en naturlig del av det 

Becker kallar en avvikarkarriär. Becker menar att det första steget mot en avvikarkarriär är 

när en person exempelvis testar droger, dock är det väsentligt huruvida personen blir påko m-

men eller inte. Om personen ertappas av någon sker en stämpling och personen kan officiellt 

anses avvikande gentemot övriga samhället (Hilte 1996:128). När detta sker antar personen en 
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ny identitet, vilket för kvinnorna i studien innebar en identitet som missbrukare. Kvinnornas 

självbild, yttre attribut och tidigare sociala umgänge påverkas av detta och kvinnorna går in i 

en självuppfyllande profetia där de uppfyller de krav som ställs på en missbrukare. Detta leder 

slutligen till att kvinnorna mer eller mindre enbart lever sina liv i subkulturen och den sociala 

position i den miljö, blir den enda som räknas (1996:128). För kvinnorna börjar sedan nästa 

utmaning vilket innebär att göra karriär och klättra i hierarkin i den nya miljön. Att 'bli någon' 

i subkulturen är, enligt kvinnorna i vår studie, svårt men genom gränsöverskridande handling-

ar lyckas de komma djupare in i gruppen för att nå status och vinna större förtroende.   

 

5.2 Umgänge; ”Börjar man att bli utnyttjad så hänger ju alla på…” 

Under kategorin umgänge har det i intervjuerna framkommit att kvinnorna upplever att det får 

anstränga sig hårdare än männen eftersom det enligt kvinnorna är männens ’värld’. Bland 

annat har kvinnorna uttryckt att de som kvinnor bör ha ’skinn på näsan’, vara starka, att det är 

svårt att nå ’toppen’ och att respekten är svårförtjänad. Pernilla anför att för att nå ’toppen’ 

som kvinna, måste man bevisa sin duglighet inte bara en utan flera gånger för att bli accepte-

rad. Det handlar om att bevisa för killarna att de som kvinnor är kapabla att exempelvis driva 

in pengar med hjälp av våld. Även Anna stärker bilden av att det är svårt för en kvinna att få 

respekt i subkulturen;  

 
/…/ en kompis, hon var faktiskt en dealer som sålde […] Folk trodde att dom 
kunde köra över henne och blåsa henne och inte lämna pengar till henne och så 

vidare  […] Hon fick tillslut ta till sådana knep som att hon fick bli förbannad 
liksom och åka hem och knacka på dörren och typ som killarna gör liksom, börja 

slåss för att få tillbaka sina pengar. Så där är det väl lite  […] För att en kille som 
är så att säga, ”stor i den världen” och har mycket amfetamin till exempel […] då 
blåser du inte den killen, för att då vet du att det kan hända någonting liksom. 

Henne tänkte man nog att henne kan vi blåsa för det händer inget; ”Fan, hon är 
ju tjej liksom”.  

 

När det kommer till umgänget och umgängeskretsen berättar kvinnorna om strategier för att 

’passa in’ eller för att få vara en del av subkulturen som är präglad av isärhållandets logik 

(Hirdman 2007:213). Att mannen är norm visar sig inte bara i samhället i stort utan även i 

subkulturen och den egna umgängeskretsen. En del av kvinnorna berättar hur deras beteende 

och/eller perfomativa handlingar förändras för att de ska få vara en naturlig del av kulturen. 

Istället för att ’hålla isär’ manligt och kvinnigt som Hirdmans logik säger, gör kvinnorna det 

motsatta genom subversiva performativa handlingar  och minimerar därmed det kvinnliga hos 

sig själva genom att till exempel göra mer ’manliga’ saker som att med våld driva in pengar 



 

33 
 

för att visa sin status. På så vis minskar skillnaden mellan männen och kvinnorna och kvin-

norna blir mer accepterade i gruppen. 

 

Hirdman (2007) beskriver den normativa mannen ur tre perspektiv där A-B står för mannen 

som en motsats till kvinnan. Är han stark är hon svag, är han förnuftig är hon oförnuftig och 

så vidare. Att män ser på kvinnor och deras förmågor i motsats till sig själv och sin egen för-

måga, innebär att de automatiskt anser att kvinnorna inte är kapabla att utföra och göra saker 

på samma sätt som de själva (2001:35; jfr även Gemzöe 2006:82-83). Kvinnorna får därmed, 

enligt oss, en annan, lägre status än männen i subkulturen då de inte får möjlighet att visa vad 

de kan. Denna normativa bild av kvinnorna minimerar deras handlingsutrymme och gör det 

svårare för dem att påverka den egna positionen i gruppen eller subkulturen.   

 

När kvinnorna berättade om sina erfarenheter återkom ordet 'utnyttjad' i samtliga intervjuer. 

Utnyttjad förstod vi, handlade inte bara om sexuellt utnyttjande utan även om tillgångar;  

 
Börjar man att bli utnyttjad så hänger ju alla på och vet att den där människan 

kan man utnyttja. Det handlar ju inte bara om det sexuella. Det handlar ju om 
dom har något man kan utnyttja dom på. Som jag hade ju bil och körkort så jag 
fick ju köra på väldigt mycket skit då. Och sen när man inte hade det, då var en 

inte lika poppis. Då kunde dom ju inte utnyttja en. Eller som i början, man hade 
mycket pengar och man hade ju några års sparkapital innan man brakade loss. –

Lena. 
 

Dock har vi även förstått att de finns de som utnyttjas sexuellt eller ’väljer’ att betala narkot i-

kan med sina kroppar. Det finns en stolthet i rösten hos samtliga kvinnor när de berättar att de 

aldrig behövt använda sina kroppar för att få tillgång till droger.  

 

/…/ jag har aldrig behövt lägga upp mig för knarket. Förstå mig rätt. Det är ju så 
himla många tjejer som måste göra det […] Men jag har aldrig behövt göra det 
och har aldrig gjort det heller va, men däremot har man väl, ursäkta uttrycket 

”vart torsk på påsen”. –Annika  
 

/…/ Jag bara totalvägrar att betala med min kropp. Jag är så jäkla bestämd där 
tror jag. Att det har haft med det att göra […] Det är ju jag glad för i dag […] 
Man har ändå någon stolthet kvar. Allt är inte taget för mig, utan jag har faktiskt 

någonting att vara stolt över. –Lena   
 

Under intervjuerna har flera av kvinnorna varit tydliga med att kvinnor som använder sina 

kroppar för att få tillgång till droger blir stämplade och hamnar långt ner i den hierarki som 
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finns i missbruksvärlden. Pernilla berättar att tjejerna som använder sina kroppar får smek-

namn som tjackhora. 

 

Butler menar att den heterosexuella normen upprätthåller föreställningarna om kön (Rosen-

berg 2005:18). Vid olika tillfällen har kvinnorna berättat om att kvinnor som väljer att ’lägga 

upp sig’ för knarket, inte får det lätt. För kvinnorna blir kropparna, genom den sexuella hand-

lingen, ett sätt att manifestera sitt kön. Våra respondenter har varit tydliga med att de aldrig 

har använt sina kroppar för att få tillgång till droger vilket de är stolta över. Istället för att se 

sexuella tjänster som ett sätt att försörja sitt droganvändande eller låta sig utnyttjas sexuellt, 

försöker kvinnorna så mycket det går att framstå som asexuella för att inte bli sedda enbart 

som kvinnor och därmed som potentiella sexpartners. Genom subversiva performativa hand-

lingar avidentifierar de sig som kvinnor och försöka gå mer mot ett manligt uttryckssätt och 

vinner på så vis handlingsutrymme, samtidigt som de bibehåller självrespekten. Kolfjord me-

nar att gemenskapen kring droganvändande innebär en känsla av betydelsefullhet, trygghet 

och respekt men kan också innebära, för den som blivit utnyttjad, en förlust av självrespekt 

(Kolfjord 2003:256-267). 

 

5.3 Familjen; ”Hur fan kan du knarka du är ju mamma?”  

Den normativa familjebilden med ’mamma, pappa, barn’ har inte varit aktuell eller långvarig 

för någon av kvinnorna. Trots det berättar framför allt Annika och Anna att det finns en 

trygghet i att ha en partner. Anna berättar att det blir lättare för henne att vistas i otrygga mi l-

jöer om hon har en partner med sig. Annika berättar också om otryggheten, om partnern skul-

le ’åka in’ eller på annat sätt försvinna. Hon menar att det blir fruktansvärt jobbigt för tjejen 

när killen ’sitter’ eftersom hon då kan råka ut för en påhälsning av andra män. Som vi tidigare 

nämnt har alla kvinnorna barn. Tre av dem har i dag inte sina barn boende hos sig. Under in-

tervjuerna har vi diskuterat mycket kring mammarollen och vad det inneburit för kvinnorna 

att de är mammor samt hur andra har bemött dem;  

 
/…/ det är många som tycker; ”Hur kan vi utsätta våra barn för det här och ja, 

hur kan vi knarka? Vi är ju mödrar” […] ”Hur fan kan du knarka du är ju mam-
ma?”. Men det spelar ju ingen roll att jag är mamma. Jag är i ett missbruk. Lik-
som min dotter kan inte ta mig ur missbruket, inte min mamma heller, inte min 

pappa heller, det är liksom bara jag. – Pernilla  
 

Jag tror nog att eee… åh herregud… En man som är missbrukare och får stäm-
peln missbrukare, får nog inte samma stämpel som jag får som missbrukande 
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mamma. För jag hade ändå ett barn som jag ändå fick omhändertaget och det blir  
[…] stor skandal kring detta. Jag har fått många frågor och många har snackat 
skit bakom min rygg ”Hur kunde du göra så här? Hur kunde du välja drogen 

framför ditt barn?” […] Folk frågar; ”Hur kunde du göra så?” liksom, ”Du var ju 
själv med ditt barn?” ”Hur kunde du knarka när du hade henne?” […] Jag tror 

inte att det är någon som förstå vilken makt drogen har över en när man är en 
missbrukare […] –Anna   
 

/…/ det var ju de hemskaste orden jag fick utav min stora flicka att; ”Kan inte du 
vara hos mig så får jag vara hos dig”. Jag höll ju på att slå bak ut. ”Fan, vad me-

nar hon liksom?” Men det var hennes sätt att få, få va med mig. Det var att gå in 
i missbruket […] Och få med barnen ut i det, var fruktansvärt. Jag försökte verk-
ligen lägga ner där, men det gick tre månader, sen var man ju tillbaka. Så det är 

nog det hemskaste jag har varit med om. Det var att få med barnen. Och sen att 
inte kunna vara så stark själv och visa vad som är rätt och fel. –Lena  

 

Citaten ovan beskriver inte bara omgivningens reaktioner på kvinnornas missbruk utan tar 

även upp hur kvinnorna ’ofrivilligt’ låtit missbruket komma före barnen och hur då omgiv-

ningen har en bild av att bli mamma är en ’behandlingsmetod’ för att sluta missbruka. Detta 

dementerar de tre ovannämnda kvinnor genom att konstatera att drogen har makten. De socia-

la konstruktionerna om ’den goda kvinnan och mamman’ är starka. Lander (2003) menar i sin 

avhandling att det finns en bild av hur kvinnan är, skall och bör vara vilken har sitt ursprung i 

bilden av jungfrun Maria (2003:1-2).  

 

Trulsson (1998) menar att den ’goda modern’ bland annat innebär att vara tillgänglig för bar-

nen, sätta deras behov framför sina egna, att leva i en kärnfamilj samt att ha ekonomisk trygg-

het och ett skötsamt liv (1998:113). Då kvinnorna inte uppfyller de förväntade normativa fö-

reställningar av vad en bra eller god mamma är, degraderas de i sin roll som mamma. Att 

ifrågasättas i sin mammaroll kan leda till att kvinnorna i vår studie upplever ett misslyckande 

i sitt föräldraskap men även påverkar sättet att se på sig själv som människa, med nedvärde-

rande tankar som följd, om att de inte duger till något. Nedan berättar Lena hur hon har för-

sökt att uppfylla förväntningarna som ställts på hennes som mamma trots ett pågående miss-

bruk. Hon har försökt att upprätthålla bilden av en god moder men inser också att hon brustit 

ibland. Utifrån sina förmågor har hon gjort vad hon har kunnat. Lever hon inte upp till den 

normativa bilden av en mamma hjälper det inte ens att hon försökt.  

 

Dom (barnen, vår anm.) har ju bott (själva, vår anm.) i socialens lägenheter […] 
så man har ju hela tiden sett till att myndigheterna […] har funnits runt om […] 

och man har ju ändå försökt komma till alla möten. Det har jag ju försökt att 
sköta, om jag inte har suttit anhållen […] då har jag ju inte kunnat komma men 
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annars har jag alltid försökt. När alla möten sen, vad som har sagts och sådana 
där grejer, det minns ju inte jag, men jag har ju varit där. Så det var väl det job-
biga i missbruket, att man skulle ha ansvar också.  

  
Lena berättar också hur hon hela tiden har tillgodosett barnens mat och sömnbehov, att hon 

hämtat och lämnat på dagis även om hon inte alltid passat tiderna, att hon har varit på föräld-

ramöten och träffarna med socialen vilket hon menar tyder på ett ansvarstagande. Hon tilläg-

ger dock; ” Men sen att man skrek åt dom. Det gjorde jag ju, men det var ju mitt sätt att ändå 

försöka visa att jag var mamma i alla fall. Men dom ville inte ha en sån mamma... ”. Anna 

bestämde sig för att inte träffa sitt barn under nio månader eftersom hon var inne i ett aktiv 

missbruk under den perioden. Trots att hon hade rätt till en timmes umgänge valde hon att 

avstå, eftersom hon inte var helt ren från droger. Detta gjorde att många i hennes omgivning 

tyckte att hon ’skitit’ i sitt barn medan hon själv upplevde det som ett sätt att ge omsorg till 

sitt barn. Att låta omhändertagandet ske blir också Annas sätt att ta ansvar för sitt barn och 

dess framtid. Detta stämmer väl överens med Trulssons (2003) studie om missbrukande 

mammor. Hon menar att det kan innebära en lättnad för kvinnorna att få sina barn omhänder-

tagna, främst då det handlar om att slippa det oerhört stora och tunga ansvaret att ha barnen 

hos sig samtidigt som det finns ett pågående missbruk. Den andra sidan av omhändertagandet 

är att kvinnan ges större självständighet och möjlighet till fortsatt missbruk (2003:11-15).  

 

Som vi tidigare nämnt lägger inte samhälle eller myndigheter så stor vikt vid att kvinnorna 

faktiskt har försökt att ge omsorg till sina barn. Lyckas de inte fullt ut i omsorgen, ses de av 

andra som dåliga mammor som ’skiter’ i sina barn enligt kvinnorna själva. Detta eftersom de 

inte lever upp till den standard eller den normativa bild som finns av en bra mamma. Vi tyck-

er att detta synsätt på kvinnorna stämmer väl in med det citat vi presenterade i början av  

bakgrunden; ”Männen tillhöra ej blott etnografiskt utan även psykologiskt flera raser; kvin-

norna tillhöra endast tvenne: den, som kan älska och den, som icke kan det.”  – Ellen Key 

1849-1926.4  Många värderingar tillskrivs kvinnorna då de brister i omsorg om sina barn men 

det betyder inte per automatik att de inte älskar sina barn. Mammarollen är inte så enkel och 

svartvit att den går att dela in i kategorier 'för de som älskar sina barn och har fullgod omsorg 

om dem' och 'de som inte älskar sina barn och brister i omsorgen'. Mammarollen är mycket 

mer komplex än så menar vi.  

 

                                                 
4 Hirdman, Y. (2001) s. 22. 
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Trots att kvinnorna i vår studie uttrycker sig olika är det inte svårt att förstå att kvinnorna är 

ense om att den bästa lösningen var att barnen inte bodde hos dem. Under intervjuerna upp-

levde vi inte att någon av kvinnorna visade någon ilska över att barnen omhändertagits eller 

att alternativa boendelösningar hade blivit aktuella. Kvinnorna var väl medvetna om a tt ett 

omhändertagande var det bästa för barnen och därmed det enda rätta att göra.  

 
/…/ jag går ju ständigt runt med dåligt samvete. Det har jag gjort hela tiden […] 
Det ska inte existera nåt (missbruk, vår anm.). Lämna bort barnet och knarka 

färdigt men gör inte illa barnen liksom […] –Annika. 
 

Det framkommer i intervjuerna att mammarollen är starkt förknippad med kvinnornas själv-
bild. Bland annat säger Anna att: 

 

/…/ min syn på mig själv var ju det att jag var ju urkass som mamma. Man var 
ju helt totalt värdelös såklart, för det var ju det alla människor sa till mig; ”Hur 

fan kunde du göra så här?” ”Fy fan vad du är dålig!” ”Fan vad du är värdelös!”  
Många sa det till mig till och med […] Jag jobbar med det idag och jag försöker 
ändå vända tänket […] Jag lät dom omhänderta henne istället för att hon skulle 

vara med mig i misären […].  
 
Att kvinnorna möts av sådana här kommentarer från omgivningen hänger ihop med den nor-

mativt förväntade bilden av en mamma. Under intervjuerna diskuterade vi även detta, nämli-

gen vad kvinnorna själva hade för uppfattning om vad som förväntas av en mamma. Lena 

berättade mer om de åligganden som hon upplevde var förknippade med mammarollen;  

 

 /…/ en bra mamma är att man sköter tider och håller dom hela och rena och  

[…] att man har en sysselsättning. Det är nog enda bilden av en bra mamma.  
 

På frågan om samhället ställer högre krav på mammor än pappor svarar Lena och Annika.  
 

Dom (pappor, vår anm.) behöver ju inte ha sysselsättning, bara dom är en bra 

pappa i hemmet. Där kan dom (socialtjänsten, vår anm.) liksom gå in och titta att 
allting är helt och rent och drogfritt. Som tjej har man nog mer krav. Det är 

mycket man ska springa på, föräldramöten och hit och dit, och jag tycker pap-
porna är skonade där […].- Lena  
 

 /…/ samhället ja… Ja, det har dom. Det har dom och det är för djävligt. –
Annika  

 

Kvinnorna i vår studie uppfattar inte att samhället ser mammor och pappor som komplette-

rande poler i den här frågan. Vi tycker oss snarare se ett motsatsförhållande likt Hirdmans A-

B. Det vill säga att mannen och kvinnan är varandras motsatser, i detta fall blir mamma och 

pappa varandras motpoler. Det framgick under intervjuerna att några av kvinnorna upplevde 
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både kraven och förväntningarna olika på män och kvinnor. Istället för att ha lika krav och 

förväntningar på pappan, ställs högre krav på mamman. Resultatet när kvinnan förväntas b i-

dra med mer omsorg än mannen är att de blir varandras motpoler eller motsatser. Återigen 

uppfylls mannen som norm genom att kvinnan blir det mannen inte är eller bidrar med.  

 

5.4 Myndigheter; ”Så då fick ju jag lindrigare straff än vad han fick” 

Lander (2003) skriver i sin avhandling att det är först i interaktion med andra människor som 

identifierar en som avvikare, som själva avvikelsen uppstår. Den missbrukande kvinnans 

handlingsutrymme påverkas av hur samhället ser på henne och den sociala position hon til l-

skrivs (2003:18, 23-25). När kvinnorna kommer i kontakt med myndigheter blir missbruket 

offentligt och myndigheten kan anses vara den som identifierar avvikelsen. Denna första kon-

takt blir därmed ett viktigt steg för missbrukaren i dennes eventuella identifiering som avvika-

re. Antingen upplevs kontakten som ett hot eller blir den avgörande för ett gott fortsatt sama r-

bete. 

 

Samtliga kvinnor i vår studie har på olika sätt varit i kontakt med socialtjänsten och polisen. 

Två av kvinnorna har varit i kontakt med frivården och en av kvinnorna har avtjänat tid på en 

kvinnoanstalt. Utifrån detta har vi samtalat kring kvinnornas erfarenheter av kontakten med 

myndigheter. Både Anna och Annika är överens om att polisen inte har behandlat dem annor-

lunda på grund av att det är kvinnor och missbrukare. De menar båda två att det handlar om 

hur mycket man ”stör”:  

 
/…/  oavsett om du är kvinna eller man alltså. Är man stökig och kaxig och bör-

jar stirra, då har dom (polisen, vår anm.) rätt att bete sig också, tycker jag. För 
det handlar om att hur man själv vill bli bemött helt enkelt. Sen […] kan man inte 

skylla på droger eller ditten och datten. –Annika  
 
Även inom frivården och på kvinnoanstalten anser kvinnorna att de har fått ett bra bemötande. 

Anna säger om frivården att de har varit ”Kanon! Skitbra!”. Och på frågan om hur Annika 

upplevde densamma svara även hon ”Frivården har varit underbar”. Annika har även positiva 

upplevelser från kvinnoanstalten: ”Det var jättebra! Får man säga så?”. Efteråt tillä gger hon 

också att det var ”okej” och att ”det blir vad man gör det till”.  

 

En del av kvinnorna är dock mer skeptiska till hur socialförvaltningen behandlat dem. Anna 

berättar bland annat att hon upplever att hennes framsteg inte resulterar i något förtroende, 

samt att hon främst bemöts som missbrukare.  
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/…/ men dom pratar inte med mig som ”Hej mamma Anna!” utan ”Hej missbru-
karen Anna!”. Dom ser verkligen mig som en missbrukande mamma. Så är det  

[…] och det spelar ingen roll hur lång tid jag har gjort (drogfri, vår anm.) utan 
det här följer mig alltså.   

 
Även Pernilla upplevde, i kommunen hon bodde tidigare, att mycket fokus lades vid att hon 
var mamma och missbrukare. Hon upplevde att: ”De visste liksom att jag hade barn och så-

där. Så var det väl mycket så. Det kände jag i alla fall. Att det såg ner på mig, för att jag hade 
barn, för att jag var mamma”. Lena ställer sig mer skeptiskt till det stöd som ges till ensam-

stående mammor respektive pappor. På frågan om hon hade fått samma stöd om hon hade 
varit ensamstående pappa svarar hon:  

 

Nej, man hade fått mer stöttning […] Det har man ju hört. Ensamstående pappor 
hur mycket hjälp de har fått. Dom (socialtjänsten, vår anm.) skickar ju dom 

(pappan och barnen, vår anm.) från stan. Det går inte att sätta dom i samma stad 
som man missbrukar i. Men en kvinna ska klara av det här. Sätta mig på ett bo-
ende i stan. Det är ju inte så långt ifrån drogerna. Det gick ju att smyga ut natte-

tid bort till ställena där det fanns. Det var ju skitsmidigt. –Lena  
 

Men Lena har också upplevt och dragit nytta av att kvinnor behandlas ’mildare’ än män. Hon 

berättar bland annat hur hon gifte sig med en man som var kriminell och eftersom hon var 

höggravid och kvinna kunde hon ’ta på sig’ de brott han blev anklagad för, eftersom de ändå 

inte dömde henne, en höggravid kvinna som tidigare var ostraffad: ”Så då fick ju jag lindriga-

re straff än vad han fick. Så man satt ju anhållen höggravid och allt”. –Lena.  

 

Återigen blir Hirdmans (2001) teori om mannen som norm genom A-B aktuell. Det återspeg-

las i hur myndigheter ser kvinnan som mannens motsats och vad det innebär för honom och 

henne. Är han stark, aktiv och förnuftig är hon istället svag, passiv och oförnuftig vilket gör 

att hon inte anses duglig att begå brott. För Lena har det här varit något positivt men för före-

ställningen om kvinnan så innebär det en placering i skuggan, bakom mannen, i den hierarki 

där han står främst. 

 

6. Avslutande diskussion 

I den avslutande diskussionen återkopplas bland annat vår teoretiska ansats till studiens resul-

tat. Vi resonera även kring de två tendenser som vi tydligast tycker ha framkommit under ana-

lysen av empirin. Vi presenterar även slutsatsen av studien och ger förslag på fortsatt forsk-

ning.  
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Vi förstår att resultatet av studien kan påverka kvinnorna att se sin egen roll och position ur 

ett nytt perspektiv. Vår förhoppning är dock att kvinnorna inte ser detta som något negativt 

utan som en möjlighet till att ha varit med och förändrat den stigmatiserade samhällsbilden av 

kvinnliga missbrukare. De sociala konstruktionerna påverkar alla människors liv oavsett kön 

och situation. Att vi har valt att lyfta studien specifikt mot gruppen kvinnor med erfarenhet av 

missbruksproblematik, är för att vi lättare ska kunna förstå kvinnornas utgångspunkt och hur 

deras genus kan påverka deras situation. Vi har, i enlighet med den hermeneutiska kunskaps-

synen, eftersträvat att avslöja förtryckande maktstrukturer och tycker att vi i viss mån har 

lyckats genom att belysa den genusproblematik som kvinnor med missbruk utsätts för. Ge-

nom att vi utgår från en humanistisk människosyn i vårt arbete tror vi på människan som ett 

aktivt subjekt där hon har potential att påverka och ta ansvar för sitt eget liv. Vi förstår vikten 

av att betrakta människan utifrån historisk och kulturell kontext för att så fördomsfritt som 

möjligt kunna förstå hennes handlingar och tankar. I vår studie har vi därför varit vaksamma 

över att hela tiden ha en god relation med kvinnorna så att de känt sig accepterade och för-

stådda. 

 

6.1 Diskussion och slutsats 

Två tendenser har visat sig viktiga för hur kvinnorna anpassat sig till subkulturen. Den första 

tendensen vi ser är att kvinnorna ses som motsatsen till män. Hirdman (2007) beskriver i sin 

teori mannen som norm i genussystemet och att kvinnan ses som hans motsats. Detta beskr i-

ver hon med förteckningen A-B där A står för den normativa mannen. Vi har bland annat tagit 

upp detta i anslutning till familjebilden, där vi påpekade att mammarollen blir en motsatsbild 

till papparollen. I stället för att fokusera på hur de kan komplettera varandra läggs fokus på 

deras olikheter och därmed ställs, enligt kvinnorna, olika förväntningar på dem. Även när det 

kom till lindrigare straffpåföljder blev det tydligt hur kvinnorna sågs som motsatser till män-

nen. Genom bilden av kvinnan som passiv, svag och oförnuftig hamnar hon inte bara i skug-

gan av mannen, utan det gör också att hon aldrig kan komma upp i mannens status och makt-

nivå i genussystemet.   

 

Den andra tendensen har vi valt att kalla för genusstrategi. Butlers teorier beskriver hur kön 

görs genom upprepade så kallade performativa handlingar. Bland annat berättar kvinnorna om 

hur de har en jargong, ett verbalt uttryck, hur de har drivit in pengar på ett sätt som anses 

manligt samt att de är försiktiga med yttre attribut som ses som väldigt feminina, vilka är ex-



 

41 
 

empel på performativa handlingar. Vi menar att detta blir en omedveten strategi för kvinnorna 

i ett försök att skaffa sig ett större och bättre handlingsutrymme i det egna umgänget och i 

subkulturen som är en ’mansdominerad värld’ enligt kvinnorna själva. Genusstrategin är ock-

så ett sätt för kvinnornas att utmana det Hirdman kallar för isärhållandets logik (Hirdman 

2007:213). Denna logik menar att mannen som norm bygger på ett isärhållandet mellan man-

ligt och kvinnligt. Detta ligger till grund för vad män och kvinnor är lämpade för. Isärhålla n-

dets logik återspeglar bland annat samhällets stora glapp mellan män och kvinnor och helst 

ska manligt och kvinnligt ej blandas (Hirdman 2007:213). När kvinnorna använder subversiva 

performativa handlingar eller genusstrategier utmanar de isärhållandet logik genom att försö-

ka minska skillnaden mellan kvinnligt och manligt. Genusstrategierna hjälper således kvin-

norna att närma sig männens makt och status.  

 

I subkulturen och i umgängeskretsen hamnar kvinnorna i en underordnad position gentemot 

männen. Kolfjord (2003) menar att detta beror på en kultur där man accepterar olika betee n-

demönster för män och kvinnor. I en kultur som subkulturen, kan aldrig förhållandet bli jäm-

ställt mellan män och kvinnor eftersom kvinnornas beteende inte kommer att accepteras av 

det omgivande samhället (2003:20-22). Trots det försök kvinnorna i vår studie gör, för att nå 

status genom subversiva performativa handlingar, det vill säga när de försöker göra sig mer 

’manliga’, får det inte önskat resultat. De subversiva performativa handlingarna kan på sin 

höjd accepteras av männen i den egna subkulturen men av samhället kommer kvinnorna ses 

som avvikande och det ’manliga beteendet’ resulterar endast i en större avvikelse och exklu-

dering från samhället och den normativa bilden av en kvinna (jfr Lander 2003:22-25, Lalan-

der 2001:201).  

 

Vi menar att då kvinnorna tvingas använda genusstrategier för att få status och handlingsut-

rymme antar de också ett manligare uttryck. Detta resulterar på en makronivå att gruppen för 

narkotikamissbruk ses som homogent manlig. Lander (2003) menar att missbruk är något 

icke-feminint därför att samhället ger bilden av missbrukande män (2003:22-25). Vi anser att 

det blir en naturlig konsekvens, då kvinnorna i gruppen antar subversiva performativa hand-

lingar/genusstrategier för att passa in. Utifrån ses gruppen och subkulturen således som en 

manlig grupp trots att den inkluderar en eller fler kvinnor, detta eftersom både kvinnorna och 

männen har ett ’manliga beteende’. Vad har då detta fått för konsekvenser för kvinnor med 

narkotika missbruk? Vi anser att synen på missbrukare som en homogent manlig grupp gjort 

att de skett en fördröjning från samhället sida innan kvinnorna fått det stöd och den hjälp som 
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de behövt. Då kvinnors behov börjat tillgodoses genom bland annat miljöterapeutisk behand-

ling utgår den från stereotypa och normativa bilden av kvinnlighet.  

 

Mattsson (2010) tar upp detta fenomen om att göra kön i missbruksbehandling och på institu-

tion. Hon skriver bland annat om hur kvinnorna förväntas ha sin naturliga umgängesplats i 

köket samt att dagaktiviteter kan bestå av skönhetsvård (2010:190, 205). Likaså skriver Kol-

fjord (2003) att en av respondenterna som deltagit i hennes studie, anfört att kvinnor på  

 anstalt, som deltar i motivationsgruppen för att avsluta sitt missbruk, får lära sig baka, hand-

arbeta och väva (2003:161). Det vi har sett under vår studie är att kvinnorna använder sig av 

genusstrategier för att öka sitt handlingsutrymme och för att passa in i subkulturen genom att 

anta manliga uttrycksformer. Vi tror att det kan innebära en stor kontrast för kvinnorna att 

ändra livsstilen till ett sammanhang som konstruerar kön på ett annat sätt. På liknande sätt har 

vi hört kvinnorna beskriva hur de minskar skillnaderna mellan sig själva och männen och 

därmed utmana isärhållandets logik. Vi menar då att behandlingshem och institutioner så som 

anstalter och LVM –hem istället leder kvinnorna tillbaka till sin normativa position, så långt 

isär från mannen som möjligt. Genom genusbestämd eller genusanpassad terapi förverkligas 

också bilden av mannen som norm genom Hirdmans (2007) föreställning om A-B, kvinnan 

som motsats till mannen, där hon genom behandlingsalternativen konstrueras att bli än mer 

motsats till mannen än vad hon kanske var då hon först kom i kontakt med institutionen.  

 

Vi tycker oss även se en ambivalens i kvinnornas situation där de å ena sidan försöker leva 

upp till idealbilden av den ’goda modern’ samtidigt som de å andra sidan försöker avidentifie-

ra sig som kvinnor för att passa in i subkulturen men också för att minska stigmatiseringen i 

den sociala positionen. Respondenterna berättade att de som kvinnor var tvungna att ’tuffa till 

sig’ och ha ’skinn på näsa’ och därmed blir homogena som grupp i subkulturen. Utifrån detta 

tror vi att de kvinnor vi har intervjuat är ett representativt urval av kvinnor som levt i miss-

brukande miljöer. 

 

Slutsatsen i vår studie, blir således att kvinnorna genom socialiseringsprocessen formas att 

uppfylla den normativa kvinnobilden, för att sedan i subkulturen anta en mer manlig framto-

ning för att nå respekt och status. När kvinnorna sedan ska lämna missbruket och subkulturen 

förväntas de att återigen anpassa sig efter den normativa bilden av sitt genus vilket på en mik-

ronivå blir en berg- och dalbana av genusstrategier för den enskilda kvinnan. Detta innebär 

enligt oss, att kvinnorna när de lämnar missbruket och subkulturen inte bara måste lämna um-
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gänget och drogerna utan även tvingas lämna och bryta med den genusidentitet som de har 

byggt upp för att istället ersättas av samhället förväntad identitet av 'den goda modern' eller 

skötsamma samhällsmedborgaren.  

 

Som vi ni nämnt i problemformuleringen tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma 

kvinnornas situationer för tiden innan de möter myndigheter. Hur tar sig deras kvinnlighet för 

uttryck samt vilka strategier använder dem? Detta för att skapa kunskap och medvetenhet hos 

både allmänheten och myndigheter. Som socionomer är det, enligt oss, viktigt att vara med-

veten om att kvinnorna som är i, eller har lämnat ett missbruk eller en subkultur, antagit 

’manliga’ uttrycksätt och att de på så vis kan ha svårt att ta till sig eller känna sig bekväma 

med exempelvis behandling som vill forma dem till idealtypiska kvinnor igen. Vi tycker att 

detta är en viktig kunskap då det säger något om hur kvinnans position ser ut när de kommer i 

kontakt med vår profession inom socialt arbete och på så vis även vad som kan förväntas av 

dem.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Med bakgrund till ovanstående, anser vi att det hade varit intressant med fler diskussioner 

kring 'genusneutral' återanpassning till samhälle via exempelvis behandling. Vidare hade det 

varit av intresse att utvidga perspektivet och titta på kvinnors kriminalitet och offerperspekt i-

vet, även detta ur ett genusperspektiv. Detta eftersom det framkom under intervjuerna att det 

för någon har varit svårare att lämna det kriminella livet bakom sig än att lämna drogerna. Till 

sist hade det också varit av värde att inkludera aspekter så som klass, kultur och sexualitet i 

fortsatta studier, utifrån den normativa genusbild som finns, eftersom även detta är viktiga 

delar att inkludera i genusforskningen.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 

Information som ges i samband med studiens genomförande 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som tillsammans skriver vårt 

examensarbete (c-uppsats). Vi vill i vår studie undersöka kvinnor med missbruksproblema-
tiks, egna upplevelser av vilka föreställningar det omgivande samhälle har. Vilka föres täll-
ningar och förutfattade meningar anser ni själva finns? Och hur påverkar det er?  

 
Intervjuerna kommer att genomföras dagtid/kvällstid och är helt frivillig. Man har även möj-

lighet att avbryta intervjun när man vill. Intervjun kommer att ta max 1 timme.  
 
Vi beaktar etiska aspekter i enlighet med informationskravet och informeras ni informeras om 

syftet med studien. Alla deltagare kommer i enlighet med konfidentialitetskravet att vara ano-
nyma. Allt insamlat intervjumaterial kommer vi att förstöra när uppsatsen är inlämnad för 

examination.  
 
Uppsatser är en offentlig handling som alla kan få tillgång till. Därför kommer du att ges möj-

lighet att ta del av uppsatsen när den är färdig, så att du kan godkänna att vi gjort dig anonym.  
 

Vi kommer att ställa frågor som: Upplever du som kvinna att du haft en speciell plats/roll i 
din umgängeskrets? Hur tror du att omgivningen uppfattar dig? Vilka föreställningar tror du 
finns? Hur upplever du att myndigheter bemött dig? 

 
Stort tack för hjälpen! 

 
Gina Gidlöf 
Sanna Hallgren 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide  

Examensarbete Sanna Hallgren och Gina Gidlöf 2012-03-27 

 

Allmänna frågor kring kvinnlighet 

 Vilken bild tycker du att samhället har på kvinnor? Vilken kvinnonorm finns?  

 Vad tycker du om den bilden som finns i samhället?  

 Hur är din egen bild av kvinnlighet? Vad är kvinnlighet för dig?  

 

Umgänge 

Har du som kvinna haft en speciell plats/roll i din umgängeskrets? 

Är det enligt dig någon skillnad mellan män och kvinnor i ditt umgänge?  
Finns det i umgänget sociala hierarkier? 

 

Familj  

Vilken var din roll i familjen?  
Hur kom det sig att det blev din roll? 

 

Myndigheter 

Hur har du blivit bemött av myndigheter? Vilka förställningar hade de om dig tror du?  

Utifrån att du är kvinna, missbrukare och kanske mamma?  
Hur tror du myndigheters bemötande har påverkat dig? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


