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Sammanfattning    
Alkoholrelaterade problem påträffas överallt i vårt samhälle, även inom den somatiska 
vården. Rapporter visar att kvinnors alkoholkonsumtion ökar och i takt med det, riskerar 
allt fler kvinnor att fastna i ett missbruk. Därför känns det angeläget att uppmärksamma 
kvinnornas upplevelser av att vara kvinna och missbrukare. Kvinnor börjar missbruka 
alkohol senare i livet än män, men de har en snabbare beroendeutveckling och lägre 
tålighet för alkohol än vad män har. Detta examensarbete har livsvärlds- och 
genusperspektiven som teoretiska utgångspunkter. Syftet är att belysa hur kvinnor som 
missbrukar alkohol beskriver upplevelser i samband med att utveckla och leva i ett 
missbruk. En innehållsanalys har utförts av sju vetenskapliga kvalitativa artiklar som 
beskriver missbrukande kvinnors upplevelser. Resultatet består av fyra teman. I första 
temat ”Att vara utsatt och osynlig i barndomen” och här beskrivs upplevelser från 
barndomen som kvinnorna sätter i relation till utvecklingen av deras missbruk. Tema två 
”Att sträva efter att leva upp till normer” berör upplevelser och känslor kring att passa 
in, andras förväntningar på kvinnorna samt hur de bryter mot normer genom missbruket. 
I temat ”Att plågas av känslor” beskrivs de känslor av skam, skuld, smärta och ensamhet 
som är relaterade till missbruket. Slutligen berör det sista temat ”Att nå en vändpunkt” 
hur kvinnorna upplever vändpunkter i missbruket, känslan av att nå botten och hur 
självrespekten är viktig för att klara av att bryta missbruket. I diskussionen diskuteras 
metoden som använts samt konsekvenser av artikelurvalet. Vidare diskuteras valda delar 
av resultatet och slutligen resultatets betydelser för vårdandet. 
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3 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 4 

BAKGRUND _________________________________________________________ 4 
Alkoholmissbruk _________________________________________________________ 4 

Begreppsdefinition av missbruk____________________________________________________ 4 
Orsaker till alkoholmissbruk ______________________________________________________ 5 
Behandling mot alkoholmissbruk __________________________________________________ 5 

Kvinnor och alkoholmissbruk_______________________________________________ 6 

Teoretiska utgångspunkter _________________________________________________ 6 
Genusperspektiv________________________________________________________________ 6 
Livsvärldsperspektiv ____________________________________________________________ 7 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 8 

SYFTE ______________________________________________________________ 8 

METOD _____________________________________________________________ 8 
Litteratursökning_________________________________________________________ 8 

Dataanalys_______________________________________________________________ 8 

Analys __________________________________________________________________ 9 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 
Att vara utsatt och osynlig som barn _________________________________________ 9 

Utsatthet_____________________________________________________________________ 10 
Att inte bli sedd _______________________________________________________________ 10 

Att sträva efter att leva upp till normer______________________________________ 11 
Att inte passa in _______________________________________________________________ 11 
Att uppleva förväntningar från andra_______________________________________________ 12 
Bryta mot normer______________________________________________________________ 13 
Självbild_____________________________________________________________________ 13 

Att plågas av känslor _____________________________________________________ 14 
Känslor av skam och skuld ______________________________________________________ 14 
Känslor av ensamhet ___________________________________________________________ 15 
Känsla av smärta ______________________________________________________________ 16 

Att nå en vändpunkt _____________________________________________________ 16 
Krav och stöd_________________________________________________________________ 16 
Att nå botten__________________________________________________________________ 17 
Vikten av självrespekt __________________________________________________________ 18 

DISKUSSION _______________________________________________________ 18 
Metoddiskussion_________________________________________________________ 18 

Resultatdiskussion _______________________________________________________ 19 

Betydelser för vårdandet __________________________________________________ 22 

REFERENSER ______________________________________________________ 24 

Bilaga 1. ____________________________________________________________ 27 
 



4 
 

INLEDNING 
 
Alkohol och alkoholrelaterade problem påträffas på många platser i vårt samhälle och 
många som arbetar med människor kommer någon gång i kontakt med denna 
problematik. Det gäller inte enbart dem som arbetar inom missbruks- och beroendevård, 
utan alkoholrelaterade problem kan stötas på även inom den sociala sektorn, psykiatrin 
och den somatiska vården. Det är därför av stor vikt att samtliga professioner reflekterar 
över sitt bemötande av personer med missbruksproblematik. Enligt en färsk rapport från 
Folkhälsoinstitutet (2008) har alkoholkonsumtionen ökat i Sverige under åren 2003- 
2006. Antalet alkoholberoende kvinnor har under dessa år ökat med 50 procent, medan 
samma siffror för män är 25 procent. Rapporten visar vidare att det på nationell nivå kan 
röra sig om en ökning från cirka 65 000 till cirka 100 000 alkoholberoende kvinnor. Att 
ta del av denna rapport innebar för oss att flera funderingar väcktes. Naturligtvis frågan 
om varför denna ökning skett, men också hur kvinnor som missbrukar alkohol upplever 
hur det är att vara kvinna och missbrukare samt vilken kunskap sjuksköterskan behöver 
besitta för att på bästa sätt kunna bemöta kvinnor med missbruksproblematik. 
 
BAKGRUND 

Alkoholmissbruk 
Alkohol är den vanligast använda drogen i Sverige och nyttjas av svenskar i alla åldrar 
med början i 10- 12-års ålder. På senare år har alkoholförsäljningen ökat i Sverige och 
den noterade försäljningen har inte varit så här hög sedan i början av 1900-talet. Detta 
tros dels bero på en mindre restriktiv alkoholpolitik, dels på en förändring i attityder 
kring alkohol och drickande (Johansson & Wirbing, 2005). Enligt Folkhälsoinstitutet 
(2003) har 800 000 till 900 000 personer i Sverige alkoholproblem varav 500 000 
missbrukar eller riskerar att hamna i missbruk. Enligt en ny rapport från 
Folkhälsoinstitutet (2008) har alkoholkonsumtionen ökat i Sverige under åren 2003- 
2006. Störst är ökningen av alkoholberoende kvinnor, 50 procent medan samma siffror 
för män är 25 procent. Rapporten visar att det kan handla om en ökning på nationell nivå 
från cirka 65 000 kvinnor till cirka 100 000 som är beroende av alkohol. För männen 
handlar det om en ökning från 130 000 till cirka 165 000. Även inom sjukvården 
rapporteras en ökning av patienter som söker vård på grund av alkoholproblem 
(Folkhälsoinstitutet, 2008). Närmare 20 procent av patienterna på akutsjukhusen i 
Sverige är där på grund av alkoholorsakade sjukdomar eller symtom, medan 10-15 
procent av de patienter som söker vård på allmänläkarmottagningar har ett missbruk som 
en bakomliggande orsak till besöket (Heilig & Sjögreen, 2005). 
 
Begreppsdefinition av missbruk 
När diskussioner kring personer med en skadlig alkoholkonsumtion förs, används flera 
olika benämningar som till exempel beroende, missbrukare och alkoholist. De begrepp 
som är väl vedertagna är alkoholberoende och alkoholmissbruk (Socialstyrelsen, 2007). 
Beroende betraktas som ett permanent beroende medan missbruket kan variera både i 
kraft och i frekvens. Ett missbruk kan på sikt leda till ett beroende (Johansson & 
Wirbing, 2005). Missbruk är ett begrepp som används för att beskriva ”… vanemässigt 
överdriven konsumtion av alkohol… Med överdriven menas att konsumtionen leder till 
skador av medicinsk, psykologisk eller social natur…” (Bergström, 1996, s. 10). 
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För att diagnostisera ett beroende används vanligen ICD-10 som är en 
diagnostiseringsmetod framtagen av WHO. WHO klassar alkoholberoende som en 
sjukdom. Det finns även andra diagnostiseringsmetoder, men ICD-10 är den vanligast 
förekommande inom sjukvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). Då beroende enligt 
ICD-10 bland annat innebär en fysisk tillvänjning klassas det som ett allvarligare 
tillstånd än vad missbruk gör (Johansson & Wirbing, 2005). Fortsättningsvis i detta 
examensarbete kommer begreppet missbruk att användas. Det kommer då att innefatta 
både beroende och missbruk såsom förklaringen ovan anger.  
  
Orsaker till alkoholmissbruk 
Varför en människa utvecklar ett alkoholmissbruk finns det idag inget enkelt svar på. 
Forskning har ännu inte kommit fram till något entydigt svar och orsakerna antas vara 
flera (Bergström, 1996). En allmän uppfattning är dock att en del av förklaringen till 
varför en person fastnar i ett missbruk är att det hos vissa människor finns en biologisk 
sårbarhet som gör att de löper ökad risk för att utveckla ett missbruk. Den ökade risken 
kopplas dock inte samman med gener, utan har istället fysiologiska förklaringar där 
bland annat ämnesomsättningen påverkar en individs reaktion på alkohol (Johansson & 
Wirbing, 2005). 
  
Behandling mot alkoholmissbruk 
Det vanligaste sättet för alkoholmissbrukande personer att avbryta sitt missbruk är att 
göra så på egen hand, utan att ha genomgått behandling, även om det då är vanligt att det 
behövs mer än ett försök för att uppnå nykterhet. En förutsättning för att nykterheten 
skall bli bestående, oavsett om behandling har genomgåtts eller ej, är att känna stöd från 
närstående och vårdpersonal (Spak, 2004).  
 
Vilka behandlingsmetoder som det finns evidens för beskrivs i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007). Behandlingsmetoderna 
delas grovt in i tre grupper: läkemedelsbehandling, psykosocial behandling och 
rehabilitering utanför vårdsystemet. Dessa behandlingsmetoder skall dock inte ses som 
strikt åtskilda, utan kompletterar varandra genom att flera av metoderna används 
parallellt (Socialstyrelsen, 2007). Läkemedelsbehandlingen förefaller ha god effekt och 
den medicinska forskningen har tagit fram nya läkemedel de senaste åren. Trots det 
används läkemedel i begränsad omfattning som behandlingsmetod, undantaget 
disulfiram (Antabus®) (Socialstyrelsen, 2007). Läkemedlet orsakar i samband med 
alkoholintag obehagliga reaktioner bland annat illamående, hjärtklappning, andnöd och 
kraftig huvudvärk och så skall på så sätt förhindra intag av alkohol (Fass, 2007). Studier 
visar dock att läkemedlet har svag eller obefintlig effekt som behandling av 
alkoholmissbruk. Undantaget är om behandling ges under övervakning av exempelvis 
vårdare (Socialstyrelsen, 2007). Den psykosociala behandlingen syftar till att förändra 
eller bearbeta problembeteenden och innefattar flera olika metoder eller tekniker. 
Behandlingen riktas både direkt mot missbruksproblematiken men även mot 
bakomliggande orsaker till eller konsekvenser av missbruket (Socialstyrelsen, 2007). Att 
rehabiliteras utanför vårdsystemet innebär en självläkning av alkoholmissbruket och 
forskningen har på senare år fokuserat på vilka mekanismer som styr en sådan process. 
Resultat av denna forskning har visat att rehabilitering från alkoholmissbruk är en 
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långvarig process vars förlopp varierar från individ till individ. Socialstyrelsen menar att 
denna kunskap om självläknings-mekanismer även kan vara till hjälp för personal inom 
missbruksvården. Detta då dessa mekanismer inte bara kan identifieras hos dem som 
självläker utan även hos dem som återfinns i professionell missbruksvård 
(Socialstyrelsen, 2007). 
 
Missbruksbehandlingen som kvinnor erbjudits har traditionellt sätt utgått ifrån manliga 
behov och normer, men detta har under de senaste åren, till viss del förändrats. Det finns 
numera särskilda behandlingsmetoder för kvinnor där kvinnors behov synliggjorts 
(Johansson & Wirbing, 2005).  Socialstyrelsen (2007) menar dock att dessa 
behandlingsmetoder inte är tillräckligt utvärderade.   

Kvinnor och alkoholmissbruk 
Kvinnor börjar i regel missbruka alkohol senare i livet än män, men de har en snabbare 
beroendeutveckling (Johansson & Wirbing, 2005). Det finns fler likheter än skillnader i 
hur alkoholen påverkar kvinnor och män (Spak, 2004). Trots det har kvinnor generellt 
sett en lägre tålighet för alkohol än män. Samma mängd alkohol kan ge upp till ett 
dubbelt så högt promille hos en kvinna som hos en man. På grund av att kvinnor har en 
lägre förstapassageneffekt än män, samt att kvinnor generellt sätt väger mindre och har 
en mindre andel vatten i kroppen, får kvinnor en högre koncentration alkohol i blodet vid 
samma intag av alkohol som män (Johansson & Wirbing, 2005). Förstapassageneffekt, 
eller förstapassagenmetabolism, innebär att alkoholen transporteras med blodet från 
bukorganen, via portådern och vidare till levern där enzymer påbörjar nedbrytningen av 
alkoholen. Först därefter transporteras alkoholen vidare ut i systemiska kretsloppet 
(Simonsen & Aarbakke, 2001). En överkonsumtion av alkohol orsakar på så sätt skador 
på levern. En allvarlig skada är kronisk leverinflammation, som i förlängningen leder till 
levercirros som är ett livshotande tillstånd (Thorhallsson, 2007). Kvinnor drabbas lättare 
av vissa alkoholskador såsom nämnda leverskador, muskelpåverkan och nedsatt funktion 
i hjärtmuskeln än vad män gör. Varför kvinnor lättare drabbas av sjukdomar och skador 
relaterade till missbruket är dock inte känt (Spak, 2004). 
  
Kvinnors alkoholkonsumtion och missbruk är frågor som först började uppmärksammas 
och forskas på under 1980-talet (Holmberg, 2000; SOU, 1994). Den tidigare 
osynligheten av kvinnliga missbrukare inom forskningen kan förklaras dels av att 
kvinnor inte missbrukar lika synligt som män och dels av att de manliga missbrukarna 
var fler än de kvinnliga och därmed inte väckte forskarnas intresse (Holmberg, 2000). En 
del forskare menar att kvinnors missbruk är mer dolt än vad mannens är (Johansson & 
Wirbing, 2005), medan andra menar att det inte finns någon forskning som stödjer detta 
påstående (SOU, 1994).     

Teoretiska utgångspunkter 
Genusperspektiv  
Att ha ett genusperspektiv när alkoholmissbrukande kvinnors upplevelser undersöks 
syftar till att medvetandegöra de strukturer och förhållanden mellan könen som finns i 
samhället och som därför påverkar dessa kvinnors upplevelser och omgivningens syn på 
dem.  
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Begreppet genus är en översättning av engelskans gender och introducerades i Sverige 
på 1980- talet av historikern Yvonne Hirdman. Genus kan beskrivas som det socialt och 
historiskt skapade könet till skillnad från enbart det biologiska kön som utgår från 
kromosomer och yttre könsegenskaper (Hovelius & Johansson, 2004). Hirdman 
introducerade även begreppet genussystem som hon förklarar med hjälp av två principer. 
Dessa är isärhållningens princip som innebär att könen skall hållas åtskilda samt den 
manliga normens primat som innebär att mannen står som norm och att mannen är 
överordnad kvinnan. Med andra ord är genussystemet ett system som kännetecknas av 
åtskillnad mellan könen och hierarki (Gemzöe, 2001; Hirdman, 2001). Norm enligt 
Nationalencyklopedin (2008) är det ”normala” eller vedertagna beteendet i en social 
grupp och anger det normala mönster som bör styra personers handlingar. 
Genussystemet underbyggs av normer och föreställningar om kvinnligt och manligt 
(Gemzöe, 2001). Synen på vad som är kvinnligt och manligt är inte statisk, utan 
konstrueras hela tiden. Individen skapar och skapas som kön genom att följa eller bryta 
mot samhällets könskulturella normer (Risberg, 2004).  
 
I linje med Hirdmans tankar om isärhållningens princip så skapas kvinnligt och manligt i 
den västerländska kulturen utifrån motsatser. Skillnader mellan könen skapas genom att 
kvinnan är det mannen inte är och tvärtom (Gemzöe, 2002). Könens egenskaper värderas 
inte likvärdigt, då de manliga egenskaperna värderas högre, med andra ord är mannen 
normen som kvinnan avviker ifrån (Gemzöe, 2002; Holmberg, 2000).  
 
Genus är, som nämnts, en social konstruktion som innebär att kvinnligt och manligt 
skapas i samhället genom rådande ideal, normer och förväntningar. Samhällets 
förväntningar på kvinnor är starkt länkade till cementerade roller såsom hustru, mamma, 
älskarinna och den som uppfostrar och är omhändertagande (van der Walde, Urgenson, 
Weltz & Hanna, 2002). Detta underbyggs av föreställningarna att män och kvinnor 
innehar olika egenskaper och karaktär. Kvinnor antas vara omvårdande, känslosamma 
och mjuka medan män antas ha egenskaper som självständighet, målmedvetenhet och 
förmåga att fatta snabba och förnuftiga beslut (Gemzöe, 2001). 
 
Sammanfattningsvis handlar genus om de sociala strukturer av makt och hierarkier som 
styr konstruktionen av kön och relationerna mellan kvinnor och män (Hovelius & 
Johansson, 2004). 
 
Livsvärldsperspektiv 
Att utgå från ett livsvärldsperspektiv när kvinnors upplevelser studeras innebär att 
betona de missbrukande kvinnornas upplevelser och erfarenheter. Med livsvärlden som 
ansats i forskning krävs en öppen hållning till kvinnornas levda verklighet. Livsvärlden 
är den värld där vi lever våra liv och vad som är utmärkande för livsvärlden är att vi 
oftast tar denna värld för given. Livsvärldsperspektiv är ett fenomenologiskt perspektiv 
som innebär att forskaren fokuserar på hur världen visar sig för människor (Bengtsson, 
1999). Att anta ett livsvärldsperspektiv är att utgå från människors vardagsliv och 
innebär att se, förstå och beskriva världen som den erfars av människor (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärldsperspektivet fordrar en 
öppenhet, vilket bland annat innebär en vilja att förstå det unika.  Människor är olika, 
men samtidigt lika och genom att analysera och beskriva det unika blir variationer, 
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likheter och skillnader synliga. Dahlberg (1997) menar att centrala innebörder 
därigenom kan framträda och på så vis ges möjligheten till viss generalisering genom att 
resultatet av en studie även kan gälla andra än deltagarna i studien. I ett 
livsvärldsperspektiv är dock alltid resultatet möjligt att utvidga och utveckla. 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Då kvinnors alkoholkonsumtion ökar och i takt med det allt fler kvinnor riskerar att 
fastna i ett missbruk, känns det angeläget att uppmärksamma kvinnornas upplevelser av 
att vara kvinna och missbrukare. Kvinnor med missbruksproblematik påträffas inte bara 
inom missbruksvården, utan även inom den somatiska vården. Det är av stor vikt att som 
sjuksköterska ta del av dessa kvinnors upplevelser kring att utveckla och leva i ett 
alkoholmissbruk, för att på så sätt kunna ge dem ett bra bemötande.  
 
SYFTE 
 
Syftet är att belysa hur kvinnor som missbrukar alkohol beskriver upplevelser i samband 
med att utveckla och leva i ett missbruk. 
  
METOD 

Litteratursökning 
Relevanta artiklar söktes i databaserna Cinahl, Academic Search Elite, PsycInfo, 
Kvinnsam, Medline samt Libris. De valda databaserna användes för att få en bred 
sökning. De slutgiltiga sökorden var alcohol*, women, female, experience, och 
qualitative och de användes i olika kombinationer. Inklusionskriterierna var att artiklarna 
skulle vara kvalitativa och beröra vuxna kvinnor med alkoholmissbruk samt att studierna 
skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle ha publicerats senast 
1998, det vill säga inte vara äldre än 10 år. Sökningarna gav mellan 10 till 60 träffar per 
databas och efter att ha läst samtliga abstrakt konstaterades att endast 2 artiklar uppfyllde 
kriterierna. För att fördjupa sökningen anlitades söksupport på Högskolan i Borås 
bibliotek. Detta gav dock inga ytterligare artiklar. Genom manuell sökning identifierades 
ytterligare 5 artiklar i referenslistor för ämnet relevant litteratur. Dessa artiklar söktes 
sedan fram via Samsök och Google scholar.  

Dataanalys 
Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning var 
den modell som valdes ut till arbetet. Modellen syftar till att sammanställa tidigare 
forskning om ett speciellt fenomen, samt att öka förståelsen för det valda fenomenet och 
att skapa en ny helhet utifrån materialet. Vidare sätts den sammanställda kunskapen i 
relation till det praktiska omvårdnadsarbetet (Friberg, 2006).  
 
Evans (2003) beskriver den metod som Friberg (2006) hänvisar till angående 
tillvägagångssätt för granskning och analys av kvalitativa, vetenskapliga artiklar. 
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Evans (2003) redogör för fyra faser i analysgången. Första fasen innebär insamling av 
data där de artiklar som skall ingå i analysen väljs ut efter valda inklusionskriterier. 
Nästa fas innebär att artiklarna läses upprepade gånger för att skapa en uppfattning av 
innehållet och därefter identifieras nyckelfynd. I fas tre undersöks hur nyckelfynden kan 
relateras till varandra för att på så sätt kunna identifiera teman. Detta görs genom att 
likheter och olikheter mellan nyckelfynden hittas. Slutligen sätts fynden samman i teman 
och subteman och ses över så att dessa överensstämmer med nyckelfynden från 
artiklarna. Den fjärde och sista fasen i analysgången innebär att beskrivande text skapas 
till respektive tema för att skapa en beskrivning av fenomenet. Den beskrivande texten 
skapas genom att författarna rör sig mellan delar och helhet. Varje del av den 
beskrivande texten refereras till de ursprungliga artiklarna för att på så sätt öka 
validiteten av texten (Evans, 2003). 

Analys 
Det första steget i analysarbetet i denna uppsats innebar att de sju inkluderade artiklarna 
lästes igenom flertalet gånger för att få en känsla för helheten. Steg två var att de 
meningsbärande enheterna, motsvarande Evans (2003) nyckelfynd, ströks under med 
blyerts enskilt av de båda författarna. Detta resulterade i tvåhundrafemtio 
meningsbärande enheter som valdes att inte färgmarkeras. Valet att inte färgmarkera 
enheterna gjordes då författarna ville undvika att identifiera kommande teman och 
subteman för tidigt i analysen och förhålla sig öppna så länge som möjligt i processen. I 
nästa steg numrerades först samtliga artiklar och därefter skrevs de meningsbärande 
enheterna ned på post-itlappar som även markerades med nummer som illustrerade 
vilken artikel de kom ifrån. Valet gjordes att skriva de meningsbärande enheterna på 
originalspråket för att inte förlora den sanna innebörden av dessa. Det tredje steget 
innebar att likheter och skillnader i de meningsbärande enheterna identifierades och 
lapparna sorterades in i teman som växte fram under arbetets gång. Efter detta sorterades 
dessa teman i olika kombinationer och efter hand växte ett tydligt mönster fram som gav 
slutgiltiga teman med tillhörande subteman. Under denna process föll en del 
meningsbärande enheter bort på grund av att en del teman valdes bort. Slutligen 
skapades beskrivande text där de meningsbärande enheterna översattes till svenska. 
Författarna har hela tiden rört sig mellan helheten och delarna, detta för att inte hamna 
för långt ifrån originaltexten. Analysen sammanställdes till fyra teman med tillhörande 
subteman. 
 
RESULTAT 
 
Efter att artiklarna analyserats och bearbetats har resultatet delats in i fyra teman med 
tillhörande subteman. Dessa teman är: ”Att vara utsatt och osynlig som barn”, ”Att 
sträva efter att leva upp till normer”, ”Att plågas av känslor samt ”Att nå en vändpunkt”. 

Att vara utsatt och osynlig som barn 
Flertalet av de inkluderade artiklarna behandlade kvinnornas upplevelser i samband med 
barndomen. Den utsatthet de upplevt var starkt förknippad med de övergrepp de 
bevittnat eller själva utsatts för i barndomen.  Känslor av att vara osynlig, oälskad och 
oönskad framträdde tydligt i berättelserna. Dessa upplevelser och känslor kopplades 
även till det missbruk kvinnorna levde i som vuxna. 
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Utsatthet 
Kvinnornas berättelser visar på känslor av utsatthet under barndomen. Flertalet kvinnor i 
studierna uppgav att de växt upp i hem där såväl fysiska och psykiska som sexuella 
övergrepp var vanligt förekommande (Boyd & Mackey, 2000a; Hood, 2003; Paris & 
Bradley, 2001; Trulsson, 1999). Kvinnorna beskrev känslor av hjälplöshet och av stark 
rädsla för sina egna och sina mammors liv i samband med övergrepp från pappor eller 
andra närstående (Boyd & Mackey, 2000a).  
 

My father abused my mother all the time. And being so small 
and couldn’t do anything about it… (Boyd & Mackey, 2000a, s. 
138). 
 

De sexuella övergreppen de själva utsatts för beskrevs som förödande då de ledde till 
känslor av att vara sviken, smutsig och värdelös. En kvinna beskrev smärtan, ilskan och 
rädslan av att hela tiden behöva konfronteras med sin förövare. Hennes känslor av 
utsatthet förstärktes av att inte kunna berätta om övergreppen på grund av rädsla för att 
inte bli trodd, något flera av kvinnorna uttryckte (Boyd & Mackey, 2000a). Enligt Hood 
(2003) uppgav många av kvinnorna att de fysiska och sexuella övergreppen i barndomen 
var en betydande orsak till deras låga självkänsla som i sin tur uppgavs vara en orsak till 
missbruk. Även kvinnorna i Trulssons (1999) studie kopplade samman de sexuella 
övergreppen i barndomen med sitt missbruk som vuxen. Flera uppgav också att de i 
vuxen ålder hade svårigheter med att klara av intima och sexuella relationer utan att vara 
påverkade av alkohol (Paris & Bradley, 2001; Trulsson, 1999). 
 
Att inte bli sedd 
Känslor av att vara utsatt som barn beskrevs således ingående av kvinnorna i flera av de 
analyserade artiklarna, men även upplevelser av att inte vara sedd som barn var mycket 
framträdande. Kvinnorna beskrev känslor av att vara både oälskade och oönskade (Boyd 
& Mackey, 2000ab; Hood, 2003; Paris & Bradley, 2001; Trulsson, 1999). Flera beskrev 
erfarenheter av föräldrar som var känslomässigt otillgängliga och att missbruk hos 
föräldrarna var vanligt förekommande (Boyd & Mackey, 2000ab; Paris & Bradley, 
2001; Trulsson, 1999). I Boyd och Mackeys (2000a) studie uppgav flera av kvinnorna att 
deras missbrukande pappor utgjorde förebilder för deras eget missbruk. De ofta 
bristfälliga förhållandena i hemmen gjorde att kvinnorna skämdes och kände sig 
annorlunda i relation till jämnåriga kamrater. De upplevde att deras föräldrar inte gav 
dem någon egentlig uppfostran eller uppmuntran, vilket ledde till att de inte hade 
möjlighet att bygga upp sin egen självkänsla (Boyd & Mackey, 2000ab; Paris & Bradley, 
2001; Trulsson, 1999). En kvinna uttryckte att hon hade uppfostrat sig själv. 
 

I had…not so pleasant a childhood…lack of self-esteem…I 
think I always consider that I played a major role in raising 
myself and that, I consider a major accomplishment (Paris & 
Bradley, 2001, s. 659). 
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Kvinnorna upplevde att de i barndomen inte fick någon positiv uppmärksamhet eller 
bekräftelse av den vuxna omgivningen (Boyd & Mackey, 2000a). En kvinna beskrev 
upplevelsen av att ignoreras. 
 

…no one was giving my any attention except my father who 
was sleeping with me (Hood, 2000, s. 63). 

 
Tvärtom uppgav de att de bara fick negativa kommentarer eller att de blev helt 
ignorerade av föräldrar eller andra vuxna. Kvinnorna uttryckte att de gjorde allt för att 
förtjäna sina föräldrars kärlek genom att vara hjälpsamma och bland annat ta hand om 
sina syskon. De tog även på sig skulden för konflikter och svårigheter i familjen (Boyd 
& Mackey, 2000a). Flera av kvinnorna beskrev bristen på en ”riktig” barndom och att de 
fick ta ett för stort ansvar i sina familjer då deras föräldrar var alltför dysfunktionella för 
att klara av det själva. Enligt Boyd och Mackey (2000a) var en av anledningarna att 
kvinnorna tog på sig ett stort ansvar för familjens omsorg, att skydda mammorna från 
pappornas övergrepp.  
 
Bland kvinnorna i Trulssons (1999) studie var separationer i barndomen vanliga. Det 
kunde röra sig om föräldrars separation, men även barns separation från sina föräldrar i 
samband med till exempel familjehemsplacering. En kvinna uttryckte även känslor av 
förlust och övergivenhet i samband med att hennes mamma, under en tid placerat henne 
på internatskola. Kvinnan kände ilska över mammans egoism och självcentrering. Detta 
menade hon senare ledde till ett självdestruktivt beteende innefattande alkohol (Paris & 
Bradley, 2001). Känslan av att vara oälskad och ensam födde ett behov av att bli 
accepterad av andra. Behovet av att vara accepterad av andra var så stort att kvinnorna 
hamnade i situationer de inte skulle ha hamnat i annars (Boyd & Mackey, 2000a; Paris 
& Bradley, 2001). En kvinna berättade att hon hela tiden offrade sig för andra och vände 
kappan efter vinden för att behaga och få kärlek och bekräftelse. 
 

I would go any way… any way…the wind flowed, to be 
accepted (Paris & Bradley, 2001 s. 653). 
 

Att sträva efter att leva upp till normer 
Kvinnornas berättelser berörde den kvinnliga idealbilden och de normer och krav som 
ställdes på dem från omgivningen. Flera kvinnor uttryckte att svårigheterna med att leva 
upp till dessa krav och känslan av misslyckande när de inte lyckades med detta spelade 
en betydande roll för deras missbruk. Alkoholbruket upplevdes av kvinnorna som ett sätt 
att bryta mot dessa normer, men var i förlängningen en bidragande orsak till deras 
missbruk. 
 
Att inte passa in 
Att vilja passa in och strävan efter att vara ”normal” var någonting som kvinnorna i flera 
av studierna uttryckte (Boyd & Mackey, 2000b; Hood, 2003; Paris & Bradley, 2001; 
Trulsson, 1999). Strävan efter att göra andra nöjda var tydlig. Det var först när de var 
andra till lags som de kände sig behövda, älskade och accepterade. 
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I would always try to please others. I felt that that’s where my 
satisfaction should come from, from pleasing others... (Hood, 
2003, s. 69). 

 
Att inte kunna sätta sina egna behov främst och att inte äga förmågan att vara självisk 
talade en kvinna om. 
 

I was going to say, one of the huge issues- a huge issue for 
women, I mean, one of the things that seems to lead women to 
get involved with drinking and drugs, to get depressed, you 
know, is this notion of not being able to be selfish, not being 
able to say, I can’t take care of everybody in the whole world 
(Hood, 2003, s. 62). 

 
Viljan att passa in blev extra tydlig i samband med att kvinnorna själva fick barn och 
konfronterades med den egna mammarollen. Trulsson (1999) menade att för många 
missbrukande mammor kunde barnet fungera som en väg in i den samhällsgemenskap de 
eftersträvade att bli en del av. Kvinnorna i hennes studie hade en idealbild av hur ett 
normalt familjeliv såg ut och försökte leva upp till det. De uttryckte en önskan om att 
leva upp till bilden av den nyktra kvinnan, med bibehållen kontroll (Trulsson, 1999). 
Flera kvinnor uppgav att de började dricka alkohol i tidig ålder tillsammans med äldre 
män eller i ungdomsgäng för att ”passa in” (Boyd & Mackey, 2000b; Paris & Bradley, 
2001; Trulsson, 1999). 
 
Att uppleva förväntningar från andra 
I flertalet av studierna talade kvinnorna om att uppleva förväntningar från andra och hur 
detta kunde vara problematiskt. Att känna att man inte kan leva upp till de krav som 
ställs och att till exempel bli stämplad som en dålig mamma var någonting som många 
av kvinnorna hade upplevt (Boyd & Mackey, 2000a; Hood, 2003; Jacobsson, Hensig & 
Spak, 2008; Paris & Bradley, 2001; Trulsson, 1999). Ett exempel på hur en mamma inte 
lyckas leva upp till sina egna och andras förväntningar fanns i Paris och Bradleys (2001) 
studie. 

 
Not only did she have difficulties in her roles as a wife and a 
mother, but she also had a vision of a very different life that she 
desired to live. Nina longed to develop her own career, not just 
support someone else’s. She wanted to be the central figure in 
her life story (Paris & Bradley, 2001, s. 656). 
 

Denna kvinna beskrev hur hon upplevde ett tomrum i livet som inte gick att fylla med att 
bara vara mamma. Besvikelsen hon kände över att inte kunna fylla tomrummet dövade 
hon med alkohol. Förväntningarna på hur en mamma skall vara och att inte kunna leva 
upp till dessa beskrevs också av kvinnorna i Trulssons (1999) studie. Trulsson (1999) 
menar att kvinnorna, i enlighet med en traditionell kvinnoroll tog huvudansvaret för 
hemmet och barnen. Kvinnorna uttryckte att de ansträngde sig för att vara bra mammor 
och någon sa att målet var ett ”normalt familjeliv”. Flera kvinnor uttryckte att de 
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upplevde att samhällets krav på kvinnor generellt var för höga (Jacobsson et al, 2008) 
och de kopplade sin låga självkänsla till dessa krav. 
 

Looking at women in general… that’s to me, one of the big 
societal issues, is that we’re taught not to love ourselves (Hood, 
2003, s. 62). 
 

Kvinnorna uttryckte även skamkänslor och känslor av otillräcklighet över att inte nå upp 
till de osynliga normer som finns (Boyd & Mackey, 2000a). Att vara kvinna och 
missbrukare bryter dessutom mot dessa. Flera kvinnor uttryckte vidare att det är värre att 
vara berusad och kvinna än att vara berusad och man (Jacobsson et al, 2008). Fina 
flickor missbrukar inte alkohol, det är bara att skärpa till sig, fick en kvinna höra av sina 
föräldrar (Paris & Bradley, 2001). 
 

…because as a women you’re not supposed to…you’re  
supposed to take care of children…you’re supposed to be a good 
girl… (Jacobsson et al., 2008, s. 200). 

 
Bryta mot normer 
Hood (2003) skriver att kvinnorna i hennes studie inte bara kämpade med de normer i 
samhället som styr hur en kvinna skall vara och bete sig. Kvinnorna uppgav att deras 
längtan efter makt och kontroll i en värld där kvinnor, enligt vad de menade, inte skall 
vilja ha makt och kontroll i var en av de främsta orsakerna till deras missbruk. När de 
var berusade kände de att de kunde ta plats, kände sig modiga och kunde stå upp för sig 
själva utan att ha en tanke på följderna. 
 

When I was sober I didn’t know what rights were. When I was 
drunk I have every right in the world and I would tell them non-
stop. Drinking allowed me to stand up for myself… (Hood, 
2003, s. 64). 

 
När kvinnorna var berusade upptäckte de att de fick bättre självförtroende och kände sig 
både modigare och mer som sig själva (Boyd & Mackey, 2000a; Hood, 2003; Jacobsson, 
2008) Även Trulsson (1999) menade att missbruket kunde ses som ett sätt för kvinnan 
att nå självständighet och tillgodose sina egna behov.  
 
Självbild 
Analysen visade också att upplevelserna i barndomen hade färgat kvinnornas självbild 
och deras syn på hur kvinnan skall vara och hur hon kan behandlas av andra. Boyd och 
Mackey (2000a) menade att många kvinnor i deras studie trodde att mäns övergrepp mot 
kvinnor var ett normalt beteende. 
 

Mom was abused. I thought that was the way women were 
supposed to be treated (Boyd & Mackey, 2000a, s. 139). 
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Några kvinnor uttryckte en avsaknad av förebilder, i synnerhet kvinnliga sådana, i livet 
och att bristen på dessa kunde vara en orsak till den svaga självbilden de hade (Hood, 
2003; Paris & Bradley, 2001; Trulsson, 1999). De lade sina föräldrars och andra 
personers oförmåga att älska och bry sig om dem på sig själva och den negativa självbild 
som kvinnorna hade baserades i stort på andras negativa värderingar av dem. Denna 
negativa självbild blev till slut bestående. En kvinna uttryckte att hon kände sig som ett 
stort misstag och en annan sa: 
 

I didn’t know what my purpose in life was… I didn’t know why 
I was born. I didn’t know why I was living (Boyd & Mackey, 
2000a, s. 137). 
 

Flera av kvinnorna hade dessutom, i vuxen ålder, destruktiva relationer till män som 
begick övergrepp mot dem och därmed förstärktes den negativa självbilden (Boyd & 
Mackey, 2000a). Kvinnorna fortsatte upp i vuxen ålder att skylla övergreppen de utsattes 
för på sig själva (Boyd & Mackey, 2000b). Den bristande självkänslan återkom i flera av 
studierna och kvinnorna talade om bristen på självkänsla, om osäkerhet och känslan av 
att hata sig själv (Boyd & Mackey 2000a; Hood, 2003; Paris & Bradley, 2001; Smith, 
1998). Dessa plågsamma känslor såg kvinnorna i Hoods studie (2003) som en betydande 
orsak till deras missbruk och dessutom förstärktes känslorna av missbruket.  
 

You have no self esteem whatsoever because you’ve been 
drinking and you have no dignity left whatsoever (Hood, 2003, 
s. 67). 

 
Även kvinnorna i Jacobssons (2008) studie talade om hur självbilden påverkades av 
missbruket. De berättade hur alkoholen gjort dem omdömeslösa och otrevliga och 
skapade ångest. I Smiths studie (1998) beskrivs hur känslor av skuld, skam och 
förnekande gång på gång återkom hos kvinnorna och hotade deras självkänsla, vilket 
ledde till att missbruket fortsatte och förstärktes. 

Att plågas av känslor 
I analysen framkom att missbruket framkallade flera plågsamma känslor såsom skam, 
skuld, ensamhet och smärta hos kvinnorna. Känslor som de dövade genom fortsatt 
missbruk och på så vis hamnade de i en ond cirkel som föreföll omöjlig att bryta.  
 
Känslor av skam och skuld 
Känslan av skam i samband med missbruket återkom gång på gång i studierna (Boyd & 
Mackey, 2000b; Jacobsson et al, 2008; Smith 1998; Trulsson 1999). Skam beskrevs som 
en känsla av att inte kunna ta hand om sig själv eller vardagliga sysslor (Jacobsson et al, 
2008). Den som upplevde skam, upplevde intensivt smärtsamma känslor (Smith, 1998).  
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En kvinna i Jacobssons (2008) studie beskrev skammen över hur hon uppfört sig när hon 
varit berusad. 

 
…I have to call my boyfriend and ask…what did I do 
yesterday…was I unpleasant to someone or, well…-and then it 
usually ends up with me being unkind to my boyfriend 
again…and I am ashamed of that…really…(Jacobsson et al, 
2008, s. 199). 

 
Även skulden nämndes och Smith (1998) beskrev att överträdelser av lagar och regler 
eller egna gränser innebar skuldkänslor. Kvinnorna beskrev skuldkänslor som en 
konsekvens av handlingar som utsatte barnen för risk, rattfylleri, att svika andra och att 
förlora kontrollen. En annan kvinna berättade om hur hon missat sitt barnbarns 
födelsedag på grund av en period av hårt drickande. 

 
I was completely overcome by a variety of emotions – guilt, 
shame, self-disgust, great love for my beautiful little 
granddaughter, and great sadness for my own daughter whom I 
hurt so very much (Smith, 1998, s. 218). 

 
Hon dövade de plågsamma känslorna med alkohol och sa att de enda sättet hon kunde 
hantera skulden och skammen var att stänga sinnet. Missbruket och skammen beskrevs 
vidare i Smiths (1998) studie som en ond cirkel. Även Trulsson (1999) talade om 
skammen och menade att känslan av skam kring att förlora sina barn på grund av sitt 
missbruk gjorde upplevelserna till något ”onämnbart”. 
 
Känslor av ensamhet 
De känslor av att inte bli sedd och att vara ensam som kvinnorna upplevt i barndomen 
återkom även när de beskrev sina vuxna liv. De saknade ofta fungerande relationer med 
släkt och nära vänner (Boyd & Mackey 2000a; Paris & Bradley 2001; Smith 1998; 
Trulsson, 1999), men även med myndigheter (Boyd & Mackey 2000b; Trulsson 1999). 
Att känslan av att vara ensam var förtjänad uttryckte en kvinna: 
 

I am left with my own personal grief and loneliness which I 
know are deserved (Smith, 1998, s. 218). 
 

En kvinna uttryckte att hon alltid varit ensam och att det var först i samband med 
behandling hos Anonyma Alkoholister som hon kände att hon fick en familj och inte 
kände sig ensam längre (Paris & Bradley, 2001). Några kvinnor uppgav att trots att de 
hade ett fungerande socialt nätverk så var det ändå, när det gällde deras missbruk, sin 
läkare eller terapeut de hade att anförtro sig till. Att kunna berätta om sina problem och 
ändå få behålla sin värdighet ansågs vara betydelsefullt (Jacobsson et al, 2008). 
Kontakten med myndigheter var ofta problematisk och isoleringen och känslan av 
ensamhet blev självpåtagen på grund av rädslan för myndigheterna (Boyd & Mackey 
2000b; Trulsson 1999). Trulsson menade vidare att kvinnorna i hennes studie hittade sätt 
att skydda missbruket, men även familjen från insyn från myndigheterna. Att fylla 
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tomrummet och hålla känslorna av ensamhet och isolering borta med hjälp av sitt 
missbruk vittnade flera kvinnor om (Paris & Bradley 2001; Trulsson 1999).  
 
Känsla av smärta 
Även smärta var en känsla som kvinnor i flera studier talade om (Boyd & Mackey 
2000b; Jacobsson et al, 2008; Paris & Bradley 2001; Trulsson 1999) och en kvinna 
uttryckte att smärtan var självförvållad och att hon därför inte var värd någon sympati 
från andra (Smith, 1998). Smärtan var kopplad till den fysiska kroppen med de fysiska 
symtom som alkoholen orsakar, men det var framför allt den psykiska smärta som 
kvinnorna talade om (Jacobsson et al, 2008; Boyd & Mackey 2000b; Paris & Bradley 
2001; Trulsson 1999). I Trulssons (1999) studie där kvinnor, som blivit separerade från 
sina barn på grund av missbruket deltog, blev smärtan mycket tydlig. Smärtan och 
sorgen var genomgående i deras berättelser. 
 

När de tog barnen flippade jag fullkomligt ut …det fanns 
ingenting att leva för …(Trulsson, 1999, s. 345). 

 
Flera uppgav att de dövade smärtan i samband med separationen från barnen genom 
missbruket (Trulsson, 1999).  Även andra studier (Boyd & Mackey 2000b; Paris & 
Bradley 2001; Smith, 1998) talade om alkoholen som bedövning mot smärtan. 
 

If I drank, it was to get high. I didn’t stop. I drank until I got 
intoxicated, ‘cause [then] I had no feelings (Boyd & Mackey, 
2000b, s. 143). 

 
En annan kvinna uttryckte att det var bättre att inte känna någonting alls än att känna 
smärtan. Att smärtan kunde dövas med alkohol var någonting som kvinnorna lärde sig 
redan som unga (Boyd & Mackey, 2000b). 

Att nå en vändpunkt 
Vad som kunde bli en vändpunkt i missbruket föreföll individuellt och olika händelser i 
livet, såsom att bli mamma eller upplevelser av att nå botten kunde vara en vändpunkt. 
 
Krav och stöd 
Att nå en vändpunkt i missbruket var någonting som togs upp i flera artiklar (Hood, 
2003; Jacobsson et al, 2008; Paris & Bradley, 2001; Smith, 1998; Trulsson 1999). I 
Trulssons studie (1999) beskrev kvinnorna hur graviditeterna blev en vändpunkt när det 
gällde att avbryta missbruket och flera av mammorna beskrev hur de såg barnen som en 
”räddning från missbruket”. Kvinnorna hade som mål att inte missbruka under 
graviditeten, något flera av dem även lyckades uppnå. Att känna stöd, men även att 
känna krav från andra kunde vara vändpunkter. Det kunde röra sig om stöd från 
vårdpersonal som kvinnorna kom i kontakt med. En kvinna menade att hennes beslut att 
söka behandling kom efter påtryckningar från hennes företagsläkare. 
 

…Because…she pushed me, and without that push I probably 
wouldn’t have done it…no… (Jacobsson et al., 2008, s. 198). 
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En annan kvinna i Jacobssons (2008) studie menade att en mottagningssköterskas stöd 
blev en del av hennes vändpunkt när hon bestämde sig för att söka behandling. 
 

… I guess I haven’t wanted to see that I’ve been drinking too 
much, but now there is someone telling me that yes, that is 
exactly what I have been doing… (Jacobsson et al., 2008, s. 
198). 
 

En annan kvinna berättade att det var först när hon berättade för en vän om missbruket 
och vännen ställde krav på henne att sluta som hon nådde sin vändpunkt (Paris & 
Bradley, 2001).  
 
Att nå botten 
Även andra händelser i livet kunde vara vändpunkter. En kvinna i Trulssons studie 
(1999) uppgav att hennes vändpunkt kom i samband med att hon kört rattfull. Hon 
menade att det var en lättnad när missbruket äntligen uppdagades så att hon fick hjälp. 
Hotet över att förlora sitt arbete fick en annan kvinna att söka behandling (Jacobsson et 
al., 2008). 
 
Smith (1998) beskrev uttrycket att nå botten som en outhärdlig känsla av att sjunka så 
lågt man kan sjunka. Han menade att erfarenheter av att nå botten, såsom känslor av 
skam och skuld, delirium tremens, förlorad självrespekt och självmordsförsök, kunde 
vara vändpunkter i missbruket. Vidare menade Smith (1998) att lidandet genomsyrar allt 
hos en människa som når botten. Upplevelsen av att nå botten är upplevelsen av det 
yttersta lidandet, som påverkar människan fysiskt, socialt, mentalt och andligt. En av 
kvinnorna i Paris och Bradleys (2001) studie berättade hur hennes vändpunkt helt enkelt 
kom efter att hon insett att hon förlorat kontrollen över sitt missbruk. Hon menade att 
hennes beslut att påbörja sin behandling var ren självbevarelsedrift. En annan sa: 
 

Toward the end …I was drinking to wake up, I was drinking to 
go to sleep, I was drinking anything I could put my hands on 
and people knew it. …During a down weekend, I hit my bottom. 
I knew I…had to get help. And this is what we call hitting a 
bottom (Paris & Bradley, 2001, s. 654). 

 
En annan kvinna i Paris och Bradleys (2001) studie berättar om hur hon nådde insikten 
om hur missbruket påverkade hennes liv och därmed nådde sin vändpunkt.  
 

“moment of clarity” when I looked in the mirror and thought, 
“this is just impossible to continue”…I…saw…a great 
revelation that it was poisoning my life, every aspect of my life 
and it would eventually kill me, or else I would have gone nuts 
(Paris & Bradley, 2001, s. 657). 
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Att beslutet att bryta missbruket kunde vara ett beslut på liv eller död vittnade även en 
annan kvinna i samma artikel om. Hon menade att känslan av att nå insikt och fatta 
beslutet om att bryta missbruket var en befriande känsla. 
 

So…I woke up…and said, “Wait a minute…if you’re going to be 
happy, it’s up to you.” And that’s part of the live or die 
decision…And that’s a very liberating feeling (Paris & Bradley, 
2001, s. 661). 

 
Att skiljas från sina barn, antingen genom en frivillig eller ofrivillig separation, innebar 
en vändpunkt i missbruket för flera kvinnor. För kvinnorna i Trulssons (1999) artikel 
innebar separationen från barnen att missbruket först förvärrades. Vändpunkten kom 
först efter en tid och hur lång tid det tog att nå vändpunkten var beroende av det stöd 
kvinnorna fick av närstående eller professionella (Trulsson, 1999).  
 
Vikten av självrespekt 
Att nå en vändpunkt tycktes vara bara en del av tillfrisknandet. Kvinnorna i Hoods 
(2003) studie hävdade att för att kunna bli fri från missbruket krävs det dessutom en 
förmåga att prioritera sina egna behov och önskningar samt förmågan att respektera sig 
själv. 
 

Self-esteem and self-love. That’s the bottom line. Until you 
have that, you have nothing… (Hood, 2003, s. 67). 

 
En kvinna i Hoods (2003) studie menade att kvinnor traditionellt sett inte uppmuntras 
att hitta sin egen styrka, men att denna styrka är nödvändig för att kunna bli fri från 
missbruket.  

 
But with women, we’re not encouraged one bit, in fact it’s the 
opposite, to have you’re own power and that’s….. we are 
encouraged to stay the victim and to stay penniless. We’re not 
encouraged to find our own power…. I don’t see how women 
can find love for themselves and their own recovery and healing 
without finding their own power and not being a victim anymore 
(Hood, 2003, s. 64). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ innehållsanalys valdes då denna metod syftar till att ge en ökad förståelse 
för det studerade fenomenet, i detta fall upplevelser hos kvinnor som missbrukar 
alkohol. En inledande litteratursökning visade på begränsad forskning inom ämnet. Det 
visade sig även fortsättningsvis problematiskt att hitta vetenskapliga artiklar inom ämnet 
och den forskning som finns tillgänglig var till stor del från 1980- och början av 1990- 
talet. Att söka artiklar i databaser var i stort sett resultatlöst och endast två av de sju 
artiklar som slutligen kom att användas söktes fram via databaser. De resterande fem 
artiklarna söktes fram genom referenslistor i faktaböcker, rapporter, avhandlingar samt 
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andra artiklar. Detta resulterade i att arbetets resultat är baserat på endast sju artiklar vars 
syften är mycket varierade, men de inkluderades då de utgick ifrån missbrukande 
kvinnors levda erfarenheter.  
 
Trots att avgränsningar som gjordes i samband med litteratursökningen bland annat var 
att artiklarna skulle beskriva kvinnors upplevelser, gjordes valet att inkludera två artiklar 
som beskrev både mäns och kvinnors upplevelser. Den ena artikelns resultat var dock 
uppdelat så att kvinnornas upplevelser var lätta att identifiera, medan valet gjordes att i 
den andra artikeln bara lyfta fram det som tydligt kunde identifieras som kvinnornas 
upplevelser. En annan avgränsning gjordes vid att endast inkludera kvinnors 
alkoholmissbruk. En artikel inkluderade dock både alkohol- och narkotikamissbrukande 
kvinnor och författaren av artikeln hade valt att inte särskilja kvinnornas upplevelser 
efter typ av missbruk. Här gjordes dock bedömningen att artikeln skulle tillföra en ny 
dimension till arbetet då den var den enda artikel som fokuserade på mammarollen i 
samband med missbruk. Då samtliga studier var gjorda i norra Europa och USA 
begränsades resultatet till att gälla endast upplevelserna hos kvinnor boende i 
västvärlden. Denna begränsning exkluderar många kvinnor i världen och därmed deras 
upplevelser, vilka hade varit spännande att ta del av.  
 
En annan begränsning med urvalet var att de artiklar som kom att ingå i resultatet endast 
inkluderar kvinnor som var i eller hade genomgått behandling för missbruk. Detta kan 
vara ett problem då det exkluderar en stor grupp kvinnor som dels befinner sig i ett 
aktivt missbruk och dels blivit fria från missbruk utan att genomgått behandling. Att 
detta är problematiskt menar Tina Mattsson, forskare i socialt arbete, i sin avhandling ”I 
viljan att göra det normala” (2005). Hon hävdar att en övervägande del av den forskning 
som finns kring kvinnors missbruk utgår från berättelser av kvinnor i eller efter 
genomgången behandling. Det sammanhang kvinnorna befinner sig i under tiden för 
studien påverkar deras berättelser och kvinnornas berättelser visar även påtagliga 
likheter med behandlingspersonalens. Detta menar Mattsson (2005) visar på att 
kvinnornas syn på sig själva och sitt missbruk färgas av den kontext de befinner sig i. 
Det hade varit intressant att se hur resultatet av en analys av artiklar med ett annat urval 
hade kunnat se ut. 
 
Att arbetet har genus- samt livsvärldsperspektiven som teoretiska utgångspunkter 
innebär inte att samtliga artiklar som ingår i analysen har det, utan det är de perspektiv vi 
som författare har utgått ifrån i hela arbetet.  
 

Resultatdiskussion 
En del av syftet med detta examensarbete var att belysa hur kvinnor som missbrukar 
alkohol beskriver några orsaker till sitt missbruk. Resultatet av analysen visar att 
kvinnorna, som deltog i de utvalda artiklarna, framför allt lyfte fram upplevelser i 
barndomen som orsaker till sitt missbruk. De kände sig utsatta som barn i samband med 
olika former av övergrepp och upplevde sig osynliga och kände sig oälskade och 
oönskade under uppväxttiden. Den andra delen av syftet var att belysa hur kvinnor som 
missbrukar alkohol beskriver upplevelser av sitt missbruk och i resultatet beskrivs hur 
kvinnorna upplevde känslor av skam, skuld, ensamhet och smärta. Även känslor kring 
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att inte passa in och att inte kunna leva upp till andras förväntningar, samt upplevelser av 
att nå vändpunkter i missbruket framkom i resultatet av analysen. 
 
Det är svårt att bortse från de berättelser om övergrepp och utsatthet som framkommer i 
de artiklar som analyserats. Att erfarenheter av övergrepp och utsatthet är vanliga bland 
kvinnor som missbrukar visar även annan forskning (SOU, 1994). Men intressant att 
notera är att berättelserna även genomgående vittnar om känslor av att vara oälskad och 
oönskad och hur känslan av att vara osynlig starkt har påverkat kvinnorna i artiklarna. 
Alborn (1997) menar att förbehållslös kärlek och bekräftelse under uppväxten är en 
förutsättning för skapandet av en positiv självkänsla. Ett barn som blir avvisat och kränkt 
skapar istället en destruktiv självbild och detta förefaller ha ett samband med 
alkoholmissbruk i vuxen ålder, något även resultatet av analysen visar.  
 
Resultatet av analysen visar att kvinnorna i artiklarna talade om viljan att passa in och att 
denna vilja ofta var en orsak till tidig alkoholdebut. Detta ligger i linje med forskning 
som visar att flickor, som ignoreras av sina föräldrar och därmed växer upp med 
bristande gränssättning och inte heller tvingas lära sig att ta ställning, ofta grundar sina 
åsikter på jämnåriga kamraters och därför lättare faller för deras tryck (SOU, 1994). Ju 
mindre uppmärksamhet de får av föräldrarna desto större inflytande och påverkan får 
kamraterna. Osäkra och osjälvständiga flickor riskerar i hög grad att hamna i sociala 
sammanhang de kanske annars inte skulle hamnat i och därigenom fara illa (SOU, 1994).  
Detta tyder på att det inte enbart är flickor som växer upp i familjer där övergrepp och 
missbruk förekommer som riskerar att hamna i ett senare missbruk. Även alla de flickor 
som under sin uppväxttid upplever känslor av att vara osynlig och får en bristande 
uppfostran och stöttning från föräldrar och därmed utvecklar en negativ självbild, löper 
en större risk att utveckla ett alkoholmissbruk. Att en uppväxt präglad av frånvaro av 
uppmärksamhet och en känsla av otillhörighet kan vara en orsak till missbruk stöds även 
av van der Walde, et al. (2002). 
 
Resultatet av analysen visar också att övergrepp, såväl fysiska, psykiska som sexuella, 
var vanligt förekommande i kvinnornas barndom och vuxenliv. Dessa övergrepp 
uppgavs vara en bidragande orsak till missbruk. Bilden av den missbrukande kvinnan 
som traumatiserad av olika former av övergrepp upplever vi som allmänt vedertagen inte 
bara inom forskning, utan även i samhället i stort. Även om bilden av kvinnan som offer 
för övergrepp och utsatthet blev tydlig i resultatet av analysen, så har ändå funderingar 
väckts under arbetets gång kring denna bild. Är det den enda sanna bilden eller kan det 
vara mer komplicerat än så? Mattsson (2005) resonerar kring bilden av den 
missbrukande kvinnan som lyfts fram i befintlig forskning. Hon menar att det är en 
ensidig bild som fokuserar på övergrepp, trauman och problematiska relationer. 
Mattsson (2005) menar vidare att den allmänna uppfattningen är att övergreppen 
kvinnorna utsatts för orsakar deras missbruk, istället för att se det som att missbruket kan 
vara en orsak till övergreppen (Mattsson, 2005). En mer nyanserad bild skulle kanske 
minska fokuseringen på de trauman de utsatts för och istället öka fokuseringen på 
missbruket, vilket skulle kunna leda till att vårdbehovet kunde mötas på ett bättre sätt.   
 
Även Holmberg (2000) hävdar att den bild av den missbrukande kvinnan som 
traumatiserad av övergrepp som lyfts fram i forskning är problematisk då den särskiljer 
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den missbrukande kvinnan från den ”vanliga” kvinnan. Att kvinnor misshandlas och 
utsätts för övergrepp, menar Holmberg (2000), är inget unikt för kvinnor som lever i 
missbrukskretsar. Kvinnor utsetts för övergrepp oavsett om de missbrukar eller inte. Hon 
vill med sin forskning visa att det finns fler likheter än skillnader mellan kvinnor som 
missbrukar och kvinnor i allmänhet. Hon menar vidare att den värld de missbrukande 
kvinnorna befinner sig i, inte är skild från den vanliga världen. Den överordning och 
underordning som råder mellan könen återfinns även i den missbrukande kvinnans värld. 
Detta reflekterade även vi över när vi arbetade med analysen. Skiljer sig egentligen de 
missbrukande kvinnornas berättelser om viljan att passa in och leva upp till samhällets 
förväntningar från andra kvinnors?  
 
Få kvinnor slipper undan samhällets krav och normer, men de kvinnor som missbrukar 
är dömda att misslyckas med att leva upp till dessa enbart genom att de missbrukar, på 
grund av att missbruket i sig är avvikande från den kvinnliga normen. Resultatet av 
analysen visar också att kvinnorna ser sig som avvikande från rådande normer. Eriksen 
(1999) menar att kvinnlighet genom historien har symboliserats av nykterhet och 
kontroll. Detta kan tolkas som att den missbrukande kvinnan förlorar sin kvinnlighet och 
därigenom bryter mot den kvinnliga normen genom sitt missbruk. Hilte (2005) samt van 
der Walde, et al. (2002) menar att det finns en utbredd uppfattning om att 
alkoholmissbruk är mer stigmatiserande för kvinnor än för män. Även Alborn (1997) 
talar om de normer som socialt stigmatiserar de kvinnor som överkonsumerar alkohol. 
Han menar att en kvinna som missbrukar känner större social skam än en man som 
missbrukar och också möter ett hårdare fördömande från omgivningen. Enligt 
Nationalencyklopedin (2008) är stigmatisering en term för social stämpling. 
Stämplingsteorin innebär att det finns ett samband mellan ett avvikande beteende och 
hur omgivningen reagerar på beteendet. Reaktionerna från omgivningen kan även 
förstärka det avvikande beteendet (Nationalencyklopedin, 2008).   
 
Kan det alltså vara så att kvinnor som missbrukar drabbas av en dubbel stigmatisering? 
Detta skulle kunna vara möjligt då män som missbrukar står som norm, framförallt inom 
missbruksvården, och utifrån den normen bedöms även missbrukande kvinnor (Alborn, 
1997; Hilte, 2005; Holmberg, 2000; SOU, 1994:28; Wilke, 1994). Detta gör att kvinnan 
blir dubbelt avvikande (Holmberg, 2000). Hon avviker både från den kvinnliga normen 
och från den norm som missbrukande män utgör och skulle på så sätt kunna ses som 
dubbelt stigmatiserad. Anmärkningsvärt är att samtlig litteratur som berör kvinnors 
missbruk och som använts i detta examensarbete nämner kvinnornas stigmatisering utan 
att närmare förklara begreppet. 
 
Att ett alkoholbruk kan ses som en frigörelse för kvinnorna från de krav och normer som 
de upplever blir tydligt i resultatet av analysen. Flera av kvinnorna vittnade om hur de 
upplevde att de blev modigare och hur de vågade vara sig själva när de var påverkade av 
alkohol. Kvinnorna uppgav även att de med hjälp av alkohol kunde ta plats och att de på 
så vis kunde få en viss makt och kontroll, något de annars upplevde att de saknade. 
Alkoholbruket har för kvinnorna därför varit ett sätt att bryta mot den kvinnliga normen. 
Eriksen (1999) menar att alkoholkonsumtion traditionellt sett har varit förbehållet män. 
Genom historien har alkohol varit en symbol för styrka, frihet och manlighet. Nykterhet i 
sin tur har symboliserat kvinnlighet och rollen som nykter och kontrollerande fick 
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kvinnan till stor del på grund av hennes uppgift att kontrollera mannens intag av alkohol. 
Genom att offentligt konsumera alkohol har kvinnor kunnat visa huruvida de ställer upp 
på rådande normer (Eriksen, 1999). 

Betydelser för vårdandet 
Från sjukvården rapporteras en signifikant ökning av patienter som söker vård på grund 
av alkoholproblem (Folkhälsoinstitutet, 2008) och därför är frågor som rör 
sjuksköterskans bemötande av dessa patienter högst aktuella. Det finns flera aspekter att 
beakta i mötet mellan vården och den missbrukande kvinnan. Enligt en rapport utgiven 
av Sveriges kommuner och landsting (Smirthwaite, 2007) har mannen traditionellt sett 
varit norm inom vetenskapen. Rapporten menar vidare att så är fallet än idag och att 
vård- och medicinsk forskning inte är något undantag. Detta medför att kvinnor riskerar 
att få sämre tillgång till vård anpassad till det egna könet. Bristande vårdkvalitet för 
kvinnor har uppmärksammats inom bland annat missbruksvården, då flera rapporter har 
visat att vården ofta tycks vara anpassad efter en norm där missbrukaren är en man 
(Smirthwaite, 2007). 
 
För den som inte kommit i närmare kontakt med, eller har erfarenheter av möten med, 
personer med missbruksproblematik kan det vara svårt att förstå hur ett missbruk kan 
uppstå och vilka upplevelser som är förknippade med ett alkoholmissbruk. Kanske har 
många någon slags föreställning eller fördom om kvinnor som missbrukar. Då kvinnor 
som missbrukar, som tidigare nämnts, riskerar att drabbas av en dubbel stigmatisering är 
det av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om sina föreställningar och fördomar för 
att mötet med den kvinnliga missbrukpatienten skall bli tryggt. Här spelar forskningen 
en viktig roll, men det har blivit tydligt under arbetets gång att forskningen rörande 
frågor kring kvinnors alkoholmissbruk är bristfällig. För att personal inom sjukvården 
bättre skall kunna bemöta dessa kvinnor behövs mer kunskap kring deras upplevelser 
och livsvärld.   
 
Detta examensarbete kan bidra till att öka sjuksköterskors kunskap om 
alkoholmissbrukande kvinnors upplevelser kring att vara kvinna och missbrukare. Att 
äga dessa kunskaper kan innebära att sjuksköterskan får en möjlighet att bemöta dessa 
kvinnor med förståelse för deras livsvärld. Sjuksköterskan kan exempelvis uppleva det 
problemfyllt att konfrontera en kvinnlig patient med hennes missbruk och att då besitta 
kunskaper om hur kvinnan kan uppleva missbruket kan underlätta situationen. 
Kunskaper om vad som för kvinnorna kan vara hinder för och motivation till att söka 
behandling för missbruket kan göra ett sådant möte lättare. Resultatet av analysen visar 
att kvinnors graviditet kunde vara en sådan motivation, men även att graviditet och barn 
kunde vara ett hinder. Av rädsla att bli fråntagen barnen dolde kvinnorna missbruket och 
drog sig för att söka hjälp.  
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Sammanfattningsvis vill vi igen poängtera vikten av att som sjuksköterska vara 
medveten om den stigmatisering den alkoholmissbrukande kvinnan utsätts för. Att 
stämplas som avvikande från inte bara ”normala” kvinnor, utan även från missbrukande 
män bidrar till känslor av skam, vilket resultatet av analysen, men även annan forskning 
visar på (se tex Holmberg, 2000).  Därför är det viktigt att den missbrukande kvinnan 
inte utsätts för ytterligare stigmatisering från sjuksköterskans eller annan vårdpersonals 
sida.    
 
De kunskaper som framkommit i detta examensarbete anser vi vara värdefulla, men det 
är nödvändigt att komma ihåg att upplevelser inte fullt ut är generaliserbara, utan att 
varje individ är unik med en unik livsvärld och därför förtjänar ett unikt bemötande.  
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Bilaga 1.     

 Perspektiv Problem och syfte Metod, urval, 
analys 

Resultat 

Titel: The 
Challenge of 
Adversity: three 
narratives of 
alcohol 
dependence, 
recovery, and 
adult development 
Författare: Paris 
R & Bradley C 
Tidskrift: 
Qualitative health 
research 
Årtal: 2001 

Kvinnliga 
missbrukares
livsvärlds-
perspektiv 

Presentera tre 
kvinnors 
berättelser om sitt 
alkoholmissbruk.  

Kvalitativ 
metod. Tre 
kvinnor som 
deltagit i en 
större 
livsstilsstudie 
valdes ut och 
blev intervjuade.  

Det finns 
individuella 
skillnader i 
tillfrisknande 
från 
missbruk, 
något som är 
viktigt att 
komma ihåg 
för 
behandlare. 

Titel: The 
problem drinker’s 
lived experience of 
suffering: an 
exploration using a 
hermeneutic 
phenomenology 
Författare: Smith, 
B 
Tidskrift: Journal 
of advanced 
nursing 
Årtal: 1998 

Vård-
vetenskapligt 
perspektiv. 
Kvinnliga 
och manliga 
missbrukares
livsvärlds-
perspektiv 

Studiens syfte var 
att förstå och 
beskriva en 
missbrukares 
levda erfarenheter 
av lidande med en 
filosofisk och 
undersökande 
ansats vilket 
bevarar det unika 
ur den lidandes 
synvinkel. 

Hermeneutisk- 
fenomenologisk 
ansats. 3 kvinnor 
och 3 män, i 
behandling för 
alkoholmissbruk, 
deltog.  

Lidande 
påverkar hela 
den 
missbruk-
ande 
personens 
varande.  

Titel: The role of 
gendered 
conceptions in 
treatment seeking 
for alcohol 
problems 
Författare: 
Jakobsson A, 
Hensing G & Spak 
F 
Tidskrift:  
Scandinavian 
journal of caring 
science 
Årtal: 2008 
 
 

Vård-
vetenskapligt
perspektiv. 
Kvinnliga 
och manliga 
missbrukares
livsvärlds-
perspektiv 

Studies syfte var 
att utforska vad 
som motiverar 
män och kvinnor 
att söka 
behandling för 
sina 
alkoholproblem. 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
av djupintervjuer 
med 5 kvinnor 
och 7 män i 
behandling för 
alkoholmissbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Köns-
tillhörigheten 
påverkar 
motivation 
och hinder 
för att söka 
behandling. 
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 Perspektiv Problem och syfte Metod, urval, 
analys 

Resultat 

Titel: Women. in 
recovery from 
alcoholism: the 
place of leisure 
Författare: Hood, 
D 
Tidskrift: Leisure 
Sciences 
Årtal: 2003 

Kvinnliga 
missbrukares
livsvärlds-
perspektiv 
med en 
feministisk 
ansats 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelser hos 
kvinnor som är 
rehabiliterade från 
missbruk med en 
speciell betoning 
på ledig tid. 
 

Kvalitativ metod 
inramat av ett 
feministisk 
perspektiv. 3 
kvinnor som är 
rehabiliterade 
från sitt 
missbruk. 

Könstillhörig
het har 
betydelse för 
kvinnornas 
behov och 
upplevelser i 
samband 
med 
rehabilitering
. Vikten av 
att ha en 
meningsfull 
fritid var en 
vändpunkt i 
missbruket. 

Titel: Alienation 
from self and 
others: the 
psychosocial 
problem of rural 
alcoholic women 
Författare: Boyd, 
M & Mackey, M 
Tidskrift: 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing, 
Årtal: 2000 

Vård-
vetenskapligt 
perspektiv. 
Kvinnliga 
missbrukares
livsvärlds-
perspektiv 

Syftet med studien 
var att beskriva 
kvinnors 
perspektiv på att 
bli och vara 
alkohol-
missbrukare med 
fokusering på de 
basala 
psykosociala 
problem som 
missbrukande 
kvinnor boende på 
landsbygden möts 
av. 

Kvalitativ studie 
med grounded 
theory som 
ansats. Induktiv 
datatanalys 
14 kvinnor, 
samtliga i 
behandling för 
sitt 
alkoholmissbruk, 
deltog i studien. 

Kvinnorna 
hade upplevt 
övergrepp i 
barndomen, 
vuxit upp 
under 
kaotiska 
familjeförhål
landen och 
fått dålig 
uppfostran 
och 
uppmärksam
het. 

Titel: Running 
away to nowhere: 
rural women's 
experiences of 
becoming alcohol 
dependent 
Författare: : 
Boyd, M & 
Mackey, M 
Tidskrift: 
Archives of 
Psychiatric 
Nursing 
Årtal: 2000 
 

Vård-
vetenskapligt 
perspektiv. 
Kvinnliga 
missbrukares
livsvärlds-
perspektiv 

Syftet var att 
beskriva kvinnors 
perspektiv på att 
bli och vara 
alkohol-
missbrukare med  
fokusering på de 
basala 
psykosociala-
processer som 
kvinnor använder 
för att döva 
smärtan orsakad 
av deras alienation 
från andra. 

Kvalitativ studie 
med grounded 
theory som 
ansats. Induktiv 
datatanalys. 
14 kvinnor, 
samtliga i 
behandling för 
sitt 
alkoholmissbruk, 
deltog i studien 

Kvinnorna 
uttryckte 
olika orsaker 
till att de 
utvecklat ett 
missbruk. De 
talade även 
om hur 
missbruket 
kunde vara 
en strategi 
för att fly 
från 
plågsamma 
känslor. 
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 Perspektiv Problem och syfte Metod, urval, 
analys 

Resultat 

Titel: Moderskap 
och missbruk 
Författare: 
Trulsson, K 
Tidskrift: Nordisk 
alkohol- och 
narkotikatidskrift 
Årtal: 1999 

Kvinnliga 
missbrukares
livsvärlds-
perspektiv 
med ett 
genus-
teoretiskt 
perspektiv. 

Syftet med studien 
var att drog- och 
alkoholmissbrukan
de mammor som 
lever skilda från 
sina barn får 
berätta om sina 
upplevelser. 
 

Kvalitativ 
metod, induktiv 
analysmodell  
 
12 narkotika 
och/eller alkohol 
missbrukande 
kvinnor som 
skiljts från sina 
barn på grund av 
missbruk, deltog 
i studien. 

Kvinnornas 
berättelser 
rör rollen 
som kvinna, 
mamma och 
missbrukare. 

 
 


