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 Sammanfattning 
Denna rapport handlar bland annat om vad polisen ska tänka på, vid sidan av lag-

stiftningen, för att göra rätt hjälpande insatser för ungdomar (12-16 år) med nar-

kotikamissbruk. Vikten av att hitta och hjälpa ungdomar som inlett ett narkotika-

missbruk i ett så tidigt skede som möjligt är väldigt stor. För en stor mängd brott 

som begås finns ett narkotikamissbruk i grunden och identifieras och beivras 

missbruket i ett tidigt skede kan flertalet brott förebyggas. Som följd härav sparar 

samhället pengar som direkt kan härledas till exempelvis stöld- och våldsbrott, 

kostnader för påföljder m.m.  

 Resultatet av denna rapport bygger på en kunskapsinsamling som vi gjort 

genom att studera litteratur om ungdomar och narkotika, offentligt tryck samt 

Internet. Vi har också genomfört två intervjuer, pratat med två representanter från 

Socialtjänsten samt via e-post haft kontakt med en polis som jobbar med ung-

domar i Polismyndigheten i Västra Götaland.  

 I rapporten redogör vi för att det är viktigt att polisen arbetar för att beivra 

narkotikamissbruk. Vi har också tittat på varför ungdomar inleder ett narkotika-

missbruk. Narkotikaproblematiken kan ses ur två perspektiv, dels ett nationellt 

och dels ett individuellt och då främst med avseende på de fysiska och sociala 

skador som ett narkotikamissbruk för med sig.  

 Vägarna in i missbruk ser olika ut för ungdomarna och för att man som polis 

ska kunna försöka hindra att detta sker så krävs det att man har kännedom om hur 

ungdomar är såväl som och hur man ska bemöta dem. Bemötandet är sannolikt det 

viktigaste för en polis att tänka på i mötet med ungdomar och detta går vi in på 

närmare i rapporten. Likaså har vi sökt reda på vad man som polis ska tänka på 

när man författar sin promemoria till Socialtjänsten så att det blir så bra som 

möjligt för Socialtjänstens fortsatta arbete med ungdomen.  

 Poliser i Västra Götaland som möter ungdomar med bland annat narkotika-

missbruk skriver en riskbedömning på den ungdom de möter. Detta tycker vi är en 

spännande idé som kanske kan prövas på flera håll. Vidare har vi kommit fram till 

att för att kunna hjälpa ungdomar med narkotikamissbruk så är det viktigt att man 



Ungdomar och missbruk - en olycklig kombination 
Caroline Eriksson och Jenny Ferngren 

05-05-26 

 

 

som polis har kunskap om både narkotika såväl som om ungdomar och deras livs-

situation. Polisen (och egentliga alla vuxna) måste våga se ungdomarna och 

respektera dem för att de befinner sig just där de är. 
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1 Inledning 
Inspirationskällan för denna rapport är en artikel på Internet som vi läste i 

mitten av mars (bilaga 11), en artikel som visar på varför det är viktigt att hjälpa 

ungdomar med ett narkotikamissbruk. Beukelmann2 skriver också att ”ung-

domar och narkotika är en olycklig och allvarlig kombination” vilket är en 

målande beskrivning av både artikeln såväl som av vårt val av ämne.  

 Barn och ungdomar är vårt samhälles framtid. Det är viktigt att vi vuxna 

tar vårt ansvar och ledsagar dem igenom de prövningar som de utsätts för varje 

dag. I deras umgänge och roll i samhället, i att lära sig att ge och ta ansvar, att 

hitta sig själva, upptäcka nya erfarenheter och att förstå den moral och etik som 

gäller i samhället. 

 Ungdomars möte med narkotika kan leda till förödande konsekvenser. 

Både för samhället i stort som får betala för myndigheternas ingripande-, 

hjälpande- och vårdandeinsatser såväl som för den unge enskilt som med 

missbruksproblem kan få svårt att utveckla och leva ett rikt och välmående liv.  

1.1 Bakgrund 
Vi har intresserat oss för området ungdomar och narkotikamissbruk därför att vi 

tror att vi har större möjlighet att påverka narkotikamissbrukare i ett tidigt skede 

snarare än i ett senare. Och polisens insatser är viktiga. Utan polisens spanings-

verksamhet upptäcks narkotikabrott sällan. Men med polisens spaningsinsatser 

går det att hitta ungdomar som befinner sig i detta tidiga skede då de börjar 

prova och använda narkotiska preparat. Men för att hjälpa ungdomar som är i 

ett narkotikamissbruk räcker inte enbart akuta insatser, till exempel från polis 

och socialtjänst. Det innebär också att ledsaga och stötta dem på vägen till ett 

vuxenliv utan narkotika. 

                                                
1 Sofie Floryd (2005). Facit från min ravetid: fem döda och tre på psyk.  
http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10455039 (2005-03-13). 
2 Beukelmann (2004) Upptäcka missbruk. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. 
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1.1.1 Varför är det viktigt för polisiärt arbete att detta studeras? 

1. Narkotikamissbruk är starkt förknippat med brottslighet. Genom att minska 

narkotikamissbruket i Sverige, reduceras även mängden brott, särskilt 

stöldbrott (bostadsinbrott, biltillgrepp, butiksstölder och butiksrån) och 

våldsbrott. 

2. Ekonomiska besparingar i samhället beträffande kostnader för resurser och 

insatser av exempelvis myndigheter. Några exempel på kostnadskrävande 

poster gällande detta område som vi har funderat på initialt är polisiära 

spaningsinsatser, förundersökning med anledning av brott, domstolspro-

cesser, myndigheters stödjande och hjälpande verksamhet för unga, försäk-

ringspremier vid stölder o. dyl. och kostnader för vård och behandling av 

unga.  

3. Till polisens uppgifter hör att tillförsäkra allmänheten skydd och att före-

bygga brott vilket följer av Polislagen 1-2 §§.  

 

Dessa tre punkter följer varandra. Punkten två är ett resultat av punkten ett och 

dessa två sammantaget ger att polisen kan fullgöra sina uppgifter enligt Polis-

lagen. 

1.2 Syfte 
Med den här rapporten vill vi tydliggöra polisens viktiga roll i arbetet med att 

beivra narkotikabrott bland unga. Vi vill ge oss själva och läsaren en djupare 

insikt om vad polisen ska tänka på, vid sidan av lagstiftningen, för att kunna 

göra rätt insatser för ungdomar med ett narkotikamissbruk så tidigt som möjligt.  

1.3 Frågeställningar 
 Varför inleder ungdomar ett narkotikamissbruk? 

 Varför är det viktigt att motverka att ungdomar inleder ett narkotikamiss-

bruk? 

 Hur kan polisen arbeta för att hjälpa ungdomar med ett narkotikamissbruk? 
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Kunskap om missbruk 
och vägar in i missbruk 

1.4 Avgränsningar 
Vi är medvetna om att storleken på området som behandlar ungdomar i nar-

kotikamissbruk är stort. Vi har därför valt att avgränsa oss till och i vissa fall 

enbart beröra några få delar, de gråmarkerade rutorna i figur 1. Vi är medvetna 

om att flera av rutorna nedan kan kopplas ihop med samtliga områden, men 

avsikten med denna bild är att vi vill visa vart vi tycker att det är viktigast att 

betona dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1: Illustrationen är en tankekarta som översiktligt beskriver omfattningen av problem-
området ungdomar med narkotikamissbruk.3  
 

                                                
3 Caroline Eriksson, Jenny Ferngren  (Mars 2005). Polisutbildningen i Umeå. 
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 Beträffande begreppet ungdom avser vi fortsättningsvis ålderskategorin 

12-16 år, d.v.s. mellan- och högstadieålder. Detta med anledning av att det är en 

ålder då narkotika kan introduceras för ungdomar och som senare kan komma 

att utvecklas till ett missbruk för vederbörande. 

1.5 Tillvägagångssätt 
Vi tror att, för att kunna arbeta professionellt som polis och göra insatser som 

kan hjälpa de unga krävs att vi besitter kunskap om inte bara gällande lag-

stiftning utan också om övriga aspekter som omgärdar ungdomar och deras 

livsförhållanden. Vi har således studerat litteratur som behandlar ämnena 

narkotika och ungdomar och detta har utgjort den viktigaste informationskällan 

för denna rapport.  

 Vi har använt oss av skriftliga källor såsom informationsmaterial om ung-

domar och narkotika, offentligt tryck (propositioner, gällande lagstiftning 

o. dyl.) samt Internet för att söka information.  

 I resultatkapitlet har vi bland annat presenterat att narkotikaproblematiken 

kan ses ur två perspektiv, dels ett nationellt och dels ett individuellt. Beträf-

fande det individuella perspektivet har vi valt att beröra en del av de skadliga 

effekter som ett narkotikamissbruk kan orsaka på och för en person, med 

avseende på både det sociala och det kroppsliga. 

 I resultatkapitlet presenterar vi även resultatet av två intervjuer som vi 

genomfört. En intervju har gjorts med en kvinna bosatt i Stockholm, idag 25 år, 

som har erfarenhet av att missbruka amfetamin till och från sedan 17 års ålder. 

(Vi har valt att kalla henne för ”Anna” i resultatredovisningen.) En intervju har 

också gjorts med Håkan Larsson, ordningspolis vid Örebro Polismyndighet och 

tillika lärare på narkotikamomentet på Polisutbildningen i Umeå. De två inter-

vjuade personerna tillfrågades samma frågor (bilaga 4) med anledning av att vi 

ville se om vi kunde jämföra och se skillnader mellan deras svar. Intervjuerna 

redovisas som sammanfattningar från Annas och Håkans svar. Vi är medvetna 

om att intervjuer endast ger de intervjuades egna subjektiva intryck och erfaren-

heter i ämnet, men för vårt arbete har de ändå utgjort en viktig utgångspunkt för 

att beskriva varför polisens tidiga insatser är viktiga. 
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 Vi har även haft telefonkontakt med en representant för Socialtjänsten, 

Ylva Byström, chef för Individ- och familjeomsorg i Uppsala och samtalat om 

vad som är viktigt för Socialtjänsten att veta beträffande polisens underrättelse-

skyldighet enligt Socialtjänstlagen 14:1. 

 Från Fredrik Lennartsson vid Polismyndigheten i Västra Götaland har vi 

fått ta del av en idé som innebär att utredande polis gör en riskbedömning på 

den ungdom som de handlägger. Denna riskbedömning är inte, så vitt vi vet 

idag, vetenskapligt prövad.  
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2 Begreppsförklaring 

Missbruk beskrivs i DSM-IV (1994) enligt följande4: 

A. Ett problematiskt mönster av användningen av substansen som innebär 

kliniska försämringar såsom det manifesteras via att eller flera av följande 

symptom under en 12 månaders period: 

1. Återkommande användning av substansen som gör att man misslyckas 

med att sköta viktiga rollåtaganden på arbetet, i skolan , eller i hemmet 

(till exempel i form av återkommande frånvaro, eller dålig arbetsinsats) 

som är relaterad till användningen av substansen; Substansrelaterad 

frånvaro, suspension, eller att inte få gå kvar i sin skola, försummande 

av sina barn eller hushållet. 

2. Återkommande användning av substansen i situationer där det är fysiskt 

farligt (till exempel att köra bil eller använda maskiner när man är på-

verkad av substansen). 

3. Återkommande substansrelaterade problem, lagproblem (till exempel att 

bli arresterad för opassande beteende relaterat till droganvändningen). 

4. Kontinuerlig användning av substansen trots att bestående eller återkom-

mande sociala eller interpersonella problem orsakas eller förvärras av 

substansens effekter. 

B. Kriterierna för beroende har inte varit aktuella avseende symptombilden för 

användningen av den aktuella substansen.  

 

                                                
4 John Lilja, Sam Larsson och Statens folkhälsoinstitut (Rapport nr 2003:10). Ungdomsliv, identitet, alkohol 

och droger. 
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Narkotikamissbruk (narkomani) är ett tillstånd som anses föreligga när bruket 

av narkotika går ut över individens fysiska och/eller psykiska hälsa och sociala 

anpassning. Eftersom all icke-medicinsk användning av narkotika är olaglig är 

alltså ur juridisk synvinkel all användning att betrakta som missbruk. 

 Utgående från uppkomstsättet skiljer man mellan två typer av narkomani. 

Iatrogen narkomani är missbruk som från början betingats av läkares åtgärd. 

Vid epidemisk narkomani har narkomanen själv etablerat sig som missbrukare 

och skaffar sina droger på den illegala marknaden.5 

 

                                                
5 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267042 (2005-04-27). 



Ungdomar och missbruk - en olycklig kombination 
Caroline Eriksson och Jenny Ferngren 

05-05-26 

 

 8 

3 Resultat 

3.1 Narkotikaproblematik ur två perspektiv  

Narkotikaproblematik kan ses ur två perspektiv, dels ett nationellt och dels ett 

individuellt och beroende på ur vilket perspektiv man ser på det så är det olika 

intressen som styr. 

3.1.1 Ett nationellt perspektiv  

Sverige var en av de första länderna som ratificerade FN-konventionen om bar-

nets rättigheter (Barnkonventionen) – en viktig ledsagare för en majoritet av 

världens länder i arbetet med öka skyddet för barnen och att ytterligare tillför-

säkra barnen sina mänskliga rättigheter. Barnkonventionens artikel 6 är alldeles 

extra intressant utifrån det perspektiv att vi lever i ett samhälle med narkotika-

problematik.  

 I den nationella narkotikahandlingsplanen föreslår Sveriges regering att 

målet för den svenska narkotikapolitiken ska vara ett samhälle fritt från nar-

kotika. Där uttrycks vidare att narkotikapolitikens huvudinriktning ska bestå av 

målinriktade såväl som samordnade insatser med syfte att begränsa utbudet och 

efterfrågan av narkotika.6  

 Det finns svårigheter i arbetet med att nå de högt ställda mål som rege-

ringen beslutat om, både vad det gäller attityder hos ungdomar och vuxna såväl 

som strukturellt genom insatser från samhällets sida. Till exempel har allt fler 

ungdomar en mer tillåtande attityd till narkotika och för att bekämpa narkotika-

problemet, främst inom det förebyggande arbetet så finns det brister i struk-

                                                
6 Regeringen (Proposition 2001/02:91). Nationell narkotikahandlingsplan. www.regeringen.se (2005-03-13). 

Artikel 6 

 

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 
 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 
överlevnad och utveckling. 

 

FN. Konventionen om barnets rättigheter. Artikel 6 
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turen. Detta kan bero på att insatser och resurser inom ”myndigheter på kon-

trollområdet” (exempelvis polisen) har dragits ner.7 

 Ca 250 dödsfall per år är relaterade till narkotika och detta antal är 

stigande i jämförelse med flera andra observerbara dödsorsaker. Överdödlig-

heten hos narkotikamissbrukare bland unga vuxna är omkring 20 gånger högre 

än för jämnåriga icke-missbrukare.8 

 Beträffande narkotikamissbruket hos enskilda individer så dominerar, 

enligt självrapporterande värden bland unga kriminella missbrukare, drogerna 

amfetamin (20 %), heroin (18 %) och cannabis (15 %). Vidare framgår av 

samma värden att kostnaderna för en dygnsdos för respektive nämnd drogkate-

gori är 300 kr/dag (amfetamin), 3 000 kr/dag (heroin) respektive 300 kr/dag 

(cannabis).7 

 Man kan också se att det finns en relation mellan å ena sidan narkotika-

missbruk och å andra sidan kriminalitet. Ca en halv procent av den manliga 

befolkningen i Sverige utgör en grupp av ständigt återfallande brottslingar och 

dessa personer är också ofta narkotikamissbrukare. Vidare står denna grupp för 

majoriteten av stöldbrott (i.e. bostadsinbrott, biltillgrepp, stölder i varuhus och 

butiksrån) som begås i Sverige. Och inte att förglömma är att det inom miss-

brukarkretsar också utövas ”en väsentlig andel av det allra grövsta våldet” i 

Sverige.9 

 Den narkotikarelaterade brottsligheten kostar samhället pengar. SOU 

2000:126 presenterar statistik som visar att kostnaderna för den narkotikarela-

terade brottsligheten, d.v.s. kostnader för ”polisen, tullen, åklagarväsendet, 

domstolsväsendet, försäkringsbolag, detaljhandel och privatpersoner”, uppgår 

till ca 500 miljoner kronor per år. Och icke samhällsekonomiska kostnader som 

utgör värdet av ”stöldgods och självrisker” o. dyl. uppgår till uppskattningsvis 

lika mycket.7 

                                                
7 Socialdepartementet (SOU 2000:126). Vägvalet – Den narkotikapolitiska utmaningen.  www.regeringen.se 
(2005-03-13). 
8 Socialdepartementet (SOU 1999:90). Narkotikastatistik – Om samhällets behov av information om 

narkotikastatistik. www.regeringen.se (2005-03-13). 
9 Justitiedepartementet (DS 1996:59). Allas vårt ansvar - ett nationellt brottsförebyggande program. 
www.bra.se, 2005-03-13. Sida 8. 
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3.1.2 Individuellt perspektiv 

När en person missbrukar narkotika kan det ha som följd att han/hon faller ur 

den sociala gemenskapen. Genom narkotikan flyr personen från sina problem. 

Han/hon kan få en nedsatt motivation, uthållighet och funktion i en grupp (till 

exempel kamratgruppen, samhället o. dyl.). Detta kan i sin tur leda till uppluck-

ring eller i värsta fall en upplösning av de etniska normer som råder i gruppen, 

speciellt då personen undandrar sig ansvar, begår brott och missköter sina 

relationer till andra människor. För unga narkotikamissbrukare har detta till 

följd att de aldrig lär sig att hantera tillvarons problem på ett konstruktivt sätt. 

Missbrukaren kommer att prestera sämre i arbetsliv eller i skolan och han/hon 

kommer ofta att förlora förmågan att försörja sig på grund av missbruket och 

tvingas till olagligheter för att få pengar till droger.10 

 Att missbruka narkotika kan även leda till andra brott såsom 

trafikonykterhet eller våldsbrott. Grava och bestående funktionsnedsättningar 

eller personlighetsförändringar kan också förekomma. Förmågan att köra bil 

och/eller utföra andra komplicerade uppgifter som att till exempel manövrera 

maskiner försämras. 

 En del av de kroppsliga problem som kan uppkomma är ångest, olust, 

panikkänslor och förföljelsemani. Hormonbalansen kan påverkas, både hos män 

och kvinnor. Hos ungdomar kan detta hindra att kroppen utvecklas normalt. 

Hos högkonsumenter avtar produktionen av det manliga könshormonet testo-

steron och den sexuella lusten försämras. Hos kvinnor kan de hormoner som 

styr ägglossningen förändras. Menstruationscykeln kan rubbas, vilket påverkar 

fruktsamheten.11 Blir de ändå gravida kan det hos fostret förekomma foster-

skador och hos det nyfödda barnet kan det förekomma utvecklingshämning. De 

inre organen, främst lever, njurar, hjärta och lungor skadas av förgiftningar och 

infektioner. Injicerar man sin drog så kan man riskera att drabbas av till exem-

pel HIV/AIDS och gulsot (hepatit B). Tänder och tandkött försämras vilket kan 

                                                
10 David Beukelmann (2004). Upptäcka missbruk. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. 
11 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. http://www.can.se/sida.asp?subId=5&navId=1 
(2005-05-11). 
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leda till tandlossning, spräckta tänder och karies. Missbrukaren kan även riskera 

att överdosera med risk för att dö.12 

3.2 Ungdomar och tonåringar 

Hagström (1998) skriver att ”ingen är så ensam som tonåringen”. Även om 

tonåringen har gott om kamrater så är de flesta tonåringar i tid räknat, oftast 

ensamma. Under tonårsutvecklingen är aggressivitet och sexualitet viktiga 

drivkrafter och dessa båda drifter är nödvändiga för frigörelsen från ungdom till 

vuxen, som ger kraft till frigörelsen från föräldrarna. Men samtidigt som ton-

åringen orienterar sig mer och mer mot jämnåriga, kamratgruppen får ett allt 

större inflytande och föräldrarna känner sig mer maktlösa så känner sig ton-

åringen ofta tillfreds i sitt eget rum med föräldrarna inom räckhåll, men på ett 

behörigt avstånd.13 

 Ungdomar behöver ledning av vuxna för att lära sig att fatta svåra beslut 

om hur de ska leva. De ska inte behöva hitta svar på egen hand i sin ensamhet 

utan ska ha vuxna omkring sig att tala med om livet och hur det ska klaras av.13  

 Tonåringen har lämnat den trygga barndomen bakom sig och börjat stå på 

sina egna ben. Men ”att lämna något leder till längtan, vemod och sorg” och 

detta måste vi vuxna som är i närheten av ungdomar våga se. Den vuxnes be-

mötande med en ungdom är ofta ”hurtfriskt”, men i och med det så förstår ung-

domen att den vuxne är rädd för ”allvaret, vemodet och sorgen”. Ungdomen 

känner att den vuxne inte vågar möta hans/hennes känslor. Att det då är viktigt 

att våga se ungdomarnas vemod och sorg har att göra med att kunna vara upp-

märksam på när detta ”resulterar i självdestruktivitet eller starkt utagerande 

beteende”. Är vi lyhörda för att ”en ungdom är på villoväg” kan vi ”uppfatta 

risksignaler eller rop på hjälp”. Det kan vara fråga om tillfälligheter att en ton-

åring under sin frigörelse hamnar på villovägar och vill det sig illa är steget inte 

stort till tidiga sexuella kontakter, missbruk och brottslighet. Några exempel på 

risksignaler kan vara att i  samtal med en vuxen:  

                                                
12 Narkotika – dopningsmedel och hälsofarliga varor (2004). SCI och SNPF. 7:e upplagan. 
13 Ulf Hagström (1998). Med gemensamma krafter. Utbildarna Ulf Hagström AB. Sida 37-38, 42, 82-84. 
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• Den unge tillrättalägger sina svar. Hon säger det hon tror att den vuxne vill 

höra. 

• Ungdomen är fåordig för att inte avslöja familjehemligheter, t.ex. föräldrars 

alkoholism.  

• ”Den unge sitter som på nålar, tar inte av sig ytterkläderna, undviker 

ögonkontakt, verkar kroppsligt knuten, snubblar och far”. 

• Har den unge haft en torftig hemmiljö eller mycket frånvaro från skolan är 

det inte ovanligt att ungdomen har ett ordfattigt språk och märkliga kun-

skapsluckor.13  

 Det är också viktigt att notera tonåringens kamraters oro. Jämnårigas oro 

ska alltid tas på allvar och utrönas om det finns fog för oron. Den som vänder 

sig till oss, vuxna, och ger oss information, frågar oss till råds eller dylikt ”ska 

alltid känna att det lönar sig att vända sig till vuxna och att det går att få 

hjälp”.13 

 Tonårstjejer och tonårskillar agerar ut olika under tonåren. Tjejer är mer 

osynliga än killar genom att de inte stör och inte hörs på samma sätt. Tjejer 

legaliserar (skolk) skolfrånvaro med sjukintyg hemifrån, dvs. dold skolk, röker, 

snattar och inleder tidiga sexuella kontakter. Även huvudvärk, magont och 

trötthet kan vara tecken på att allt inte står bra till. Killarna ”lever ofta ut” mot 

sin omvärld, med stöd i kamratgruppen. Uppkäftighet, lögner, rökning och 

skolk utvecklas till klotter, vandalism, snatteri, stölder, missbruk och så små-

ningom våld. Dessa signaler kan i och för sig tillhöra en normal tonårsutveck-

ling, men de kan också, satta i ett sammanhang runt ungdomen, utgöra risk-

signaler. ”Det är till viss del naturligt att under kortare perioder av tonåren gå in 

i ett sidofungerande”, men om ”detta sidofungerande innebär icke önskvärt 

beteende krävs det tydliga svar från omgivningen.” Om sidofungerandet dess-

utom innebär ”kontinuerligt drogmissbruk hejdas den normala tonårsutveck-

lingen genom medlets effekter”. Verkligenheten får ge vika hos den unge för 

den ”overklighet som droger skapar” och tonåringen kan inte genomgå en nor-

mal tonårsutveckling”.13 
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3.3 Ungdomars olika vägar in i missbruk 

Om drogen finns tillgänglig, ungdomen känner sig beredd och umgängeskretsen 

runt personen ”godkänner” att personen ska börja så kan en drogdebut komma. 

Det är som tur är få som provar som faktiskt blir ”fast” för ett missbruk.  

 Man kan urskilja sex olika vägar in i ett missbruk: 

1. Den hårda vägen. Det här är de ungdomar som tidigt blir kända av de 

sociala myndigheterna genom problem i skolan och olika former av krimi-

nalitet. Ibland kan det även vara så att föräldrarna här har stora sociala 

och/eller missbruksproblem. För en del ungdomar finns narkotikan med i 

problembilden som gör att det blir ett myndighetsingripande, medan för 

andra så är det kriminaliteten som är huvudorsaken till ingripandet. Dessa 

ungdomar brukar ofta lyckas hålla sitt missbruk dolt under en lång tid. 

2. Den flummiga vägen. Det finns alltid ungdomar som attraheras av krimi-

nella subkulturer likväl som det finns ungdomar som väljer bohemiska 

livsformer. I denna grupp blir sökandet efter nya upplevelser viktigare än 

materiella incitament och många provar narkotika. Främst är det de som har 

en tung psykosocial belastning. I gruppen har även många växt upp med 

kamraternas normer och värderingar än med vuxenvärldens. Det finns här 

en ”prova alla droger”-inställning och man tar för sig av de äventyr som 

bjuds. Det spelar inte någon roll om de är lagliga eller ej. 

3. Partnervägen (kvinnor). Det finns forskning som visar att kvinnor vars 

pojkvänner missbrukar narkotika introduceras i missbruk genom dem. 

Många kvinnor klarar av att leva med en missbrukande pojkvän, men ju mer 

problem/bekymmer kvinnorna har i sin ryggsäck, desto större blir risken att 

hon själv blir indragen och börjar. 

4. Självmedicinering. För många av de människor som inte tycker att de får 

hjälp av vanliga mediciner kan det vara frestande att börja självmedicinera.  

Exempelvis finns studier som visar att del kvinnor som i tonåren har ätstör-

ningar och blir medicinerade med bensodiazepiner senare utvecklar ett 

beroende. 
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 Självmedicinering finns också hos personer som känner stor oro eller 

missanpassning. Dessa söker sig fram genom ”drogskafferiet” tills de finner 

ett medel som ger dem lugn och välbehag, vilket ofta är amfetamin. 

5. Kärleksvägen. Den här vägen innebär att man har testat narkotika och när 

man gjorde det så fick man en sådan kärleksliknande upplevelse som man 

sedan vill upprepa. Det går förmodligen i denna kategori att finna männi-

skor som lever ett innehållsrikt liv utan större psykosociala problem, men 

som faller för drogens ”lycka”. 

6. Syskonvägen. Yngre syskon till narkotikamissbrukare är en högriskgrupp 

för att hamna i ett eget missbruk. Detta kan delvis bero på sociala arv, 

genom att det yngre syskonet har en enkel tillgång till narkotika och även en 

person som kan guida honom/henne in i subkulturen. Att äldre syskon på-

verkar sina yngre syskon är ju inte något ovanligt, och att det sedan blir så 

när det gäller narkotika är då inte heller konstigt.14 

Har väl en ungdom kommit i kontakt med narkotika så finns det åtta faser som 

beskriver hur missbrukskarriären sen utvecklas: 1) Startpunkt 2) Experimentfas 

3) Adaptionsfas (anpassningsfas) 4) Beroendefas 5) Vändpunkten 6) Utbryt-

ningsförsök 7) Behandlingsfas och 8) Emancipationsfas (frigöringsfasen). Det 

är under adaptionsfasen som de första synliga tecken på missbruk uppträder och 

ett tränat öga kan då se tecknen på missbruk. Det är också i denna fas som det 

är viktigt att ha hög uppmärksamhet på ungdomar som är i riskzonen för att 

fortsätta sitt missbruk.15  

3.4 Mötet med ungdomar 

Förhållningssätt och bemötande är i stort att jämställa med varandra. Förhåll-

ningssättets uttryck sker i form av ett bemötande av en individ. Socialarbetarna 

på KRUT i Umeå pekar på att bemötande innehåller allt ifrån ”teori, grundsyn, 

människosyn, kunskaper, struktur, metoder” och dem själva som personer. 

                                                
14 Växjö universitet, institutionen för pedagogik (2004). Socialt perspektiv 1-2. Dalsjöfors Tryckeri. 
15 Tom Jensen (1998). Polisens insatser för att förebygga, upptäcka och hejda narkotikamissbruk bland barn 

och ungdomar. Rikspolisstyrelsen. 
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Vidare framhåller de att det är viktigt att förhållningssättet är integrerat i 

personen och att det inte får handla om att man spelar en roll.16 

 I förhållningssättet ingår att förhålla sig till den ungdom man har framför 

sig och samtidigt till ungdomar som har problem på ett generellt plan. Att för-

hålla sig till sig själv som person och sin profession såväl som till sin arbets-

plats. Lika viktigt är det också att förhålla sig till ungdomarnas personliga och 

professionella nätverk. ”Förhållningssättet har att göra med en själv som per-

son.” Det är viktigt att man är sig själv, inte mer eller någon annan och framför 

allt inte att spela en roll inför ungdomarna. Det finns heller ingen motsättning 

mellan att vara professionell och personlig”. Den professionella kan väva sam-

man sin människosyn, sina teorier i sitt förhållningssätt och i förhållningssättet 

sen kunna visa upp sig som person, dock med en gräns till det privata som inte 

får överskridas. Detta kan ibland vara svårt, särskilt med ungdomar som har 

”den torftigaste livssituationen och är ensamma”.16 

 Det är också viktigt att se ungdomar inte som ett problem utan för de per-

soner de är och att respektera dem för att ”de befinner sig just där de är”. Att 

”sätta sig in i hur det är för dem är att visa respekt”.16  

 När vi möter ungdomar i vår yrkesutövning så ska vi inte bli intimt vän 

med dem. Vår yrkesroll skapar en gräns som visar sig om man frågar sig själv: 

”Vem är jag? Varför har just jag kontakt med den här unga människan? Ska jag 

ha det? Och vilken är i så fall min roll?” Denna gräns måste sen också förmed-

las till den unge – kontakten ska definieras – så att både den unge och vi vet 

under vilka villkor vi träffas. Vi ska också tala om ”varför vi bryr oss om, 

varför vi lägger oss i och vilka befogenheter vi har”. Detta motsäger dock inte 

att vi ska också ska vara personliga och visa upp oss som vi är. Att vara ”oåt-

komlig och snål med sig själv” bidrar inte på något sätt till någon positiv för-

ändring hos den unge.13  

                                                
16 Gunnel Rönnols (1998). Frivilligheten är magisk – En kritisk granskning av verksamhetsidén hos KRUT- 

en öppenvårdsverksamhet för ungdomar. Umeå Socialtjänst, Utvecklings- och fältforskningsenheten. Sida 23-
24, 27-28, 30. 
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3.5 Resultat av intervjuer 

Anna 

Vad polisen ska tänka på i mötet med ungdomar som misstänks ha tagit nar-

kotika beror på vilken drog personen har tagit. Vissa droger kan ge bestående 

men om en person som grips blir rädd (och det blir man ju oftast när man blir 

gripen av polisen). Har personen tagit ecstacy ska ett ingripande från polisen gå 

snabbt, lugnt och inte dra ut på tiden. Mötet ska inte innebära utdragna förhör 

och är personen under 18 år så ska föräldrarna kontaktas med en gång. Viktigt 

är också att polisen inte är aggressiv och arrogant. Det är få som missbrukar för 

att de vill. Sen kan det också vara så att personen som misstänks för narkotika-

brott kan vara oskyldig.  

 Finns det barn i miljön där polisen gör ett ingripande mot en narkotika-

misstänkt måste polisen ta hänsyn till detta innan, t.ex. om det sker i hemmet. 

Här behöver polisen nytänkande! Ungdomar idag springer hellre ifrån polisen 

idag än pratar med den. 

 Polisen gör ingenting idag för att hjälpa ungdomar som är misstänkta för 

att ha tagit narkotika. Istället sker ingripande ofta surt och grinigt och nar-

kotikapoliser särskilt visar väldigt lite respekt för människan.  

 Beträffande polisens bemötande gentemot ungdomar med narkotikamiss-

bruk så är det arrogant och överlägset. Poliser har ofta förutfattade meningar 

om narkotikamissbrukare. Det är bättre att kunna vara personlig och visa 

respekt.  

 Beträffande behandlingen från polisens sida är den under all kritik. 

Mycket förnedrande. Polisen måste förstå att tvinga fram ett erkännande är inte 

samma sak som att få ett erkännande. Dessutom är det viktigt att kunna be om 

ursäkt om man gör fel, även när man är polis. Inte heller är det nödvändigt att 

vara hård bara för att man tror att det kommer att bli bråk.  

 Vidare måste polisen vara medveten om att personen som man ingriper 

mot kan ha varit med om ett övergrepp tidigare och att då inte visa respekt och 

hänsyn blir ytterligare ett övergrepp. Sköter däremot polisen mötet på ett lugnt 

sätt och med förståelse blir personen mer medgörlig och samarbetsvillig. 
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 Sättet som polisen ställer frågor på varierar från polis till polis och från 

situation till situation. Men polisen tragglar mycket detaljer och sådant kommer 

en person som tagit narkotika inte ihåg utan det blir bara irriterande istället.  

 Förhörsledare inne på polisstation är ofta bättre än poliser ute på stan. 

Polisen på gatan är dåliga och hetsiga, medan poliser som jobbar inne på polis-

station låter mötet ta tid, man får röka och ta paus. De behöver inte heller så 

mycket detaljer utan frågar mer övergripande. Dessutom kan det vara så att 

personen vid det första förhöret också är ganska tagen av ett ingripande vilket 

gör att det är svårt att komma ihåg detaljer.  

 

Håkan 

När man som polis möter en ungdom som är misstänkt för narkotikabrott bör 

man tänka på vad det är för preparat denne har använt, vem han umgås med, går 

han i skolan, skolkar han, hur det ser ut runt omkring. Man bör också tänka på 

när han tog senast. Detta är beroende av om urinprovet kommer att visa något 

eller ej. Om det är så att de har tagit, men urinprovet visar negativt så använder 

ungdomen det negativa provet som alibi för att de inte använder narkotika. Till 

exempel tar hem provresultatet och visar mamma/föräldrarna som då ringer 

Socialtjänsten och meddelar att t.ex. sonen inte behöver gå och testa sig längre. 

Detta kan hända om det är en ”ny missbrukare” och då gäller det att ta dem 

precis då. Som polis vill man inte prova dem två gånger med två negativa resul-

tat. Nästa gång man tar dem vill man gärna ta dem med något på sig också.  

 Det är svårt att hjälpa och motivera en person som är i nybörjarfasen av 

ett missbruk för de ser inga konsekvenser och inga negativa effekter av drogen. 

De mår bara bra av den. De har inte varit med tillräckligt länge för att se några 

konsekvenser av missbruket. Ju lägre de är i åldrarna, desto svårare är det att 

motivera dem att avstå. 

 Alla har sedan olika inkörsportar till missbruket, kanske för att de har ett 

psykiskt dåligt mående och mår bättre av att ta cannabis eller amfetamin. Säger 

man då att ”det här ska du inte hålla på med” och försöker moralpredika så 

säger de bara att ”Du säger att det är dåligt att knarka, men jag mår ju dåligt i 

alla fall”.  
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 Man ska  inte heller moralisera och försöka med någon skräckversion. 

Det når inte fram i alla fall. Istället ska man tala om de konsekvenser som 

missbruket ger. ”Du sitter ju här! Hur känns det att alla får reda på det här?” 

Man ska vara konsekvent och tala om hur det ligger till. Man kan berätta att 

polisen kommer att uppvakta missbrukaren, det ska inte vara lätt för personen 

att missbruka. Man kan även berätta att skolan, Socialtjänsten och föräldrarna 

kommer att få reda på det.  

 När polisen bemöter ungdomar ska man inte döma ut någon och inte ha 

en dålig attityd. Det är viktigt att inte nedvärdera, men man kan vara rak och 

uppriktig. Hur man bemöter och vad man säger är oerhört viktigt. Får man 

ungdomar att känna sig trygga så berättar de mer, de har mycket att berätta. 

Ungdomarna vet mycket och man kan få mycket information om man har ett 

bra bemötande.  

 Man kommer ingenstans med att djävlas med personer. Men det här är 

svårt när de är inne i en nybörjarfas. Sen kan behandlingen vara beroende av att 

de är så påverkade att det är en akutsituation. 

 Ska man pröva ungdomar är det viktigt att ha kunskap om missbruk, 

vägen in i missbruk om ungdomar, hur de är och så vidare. Har man ett hasch-

beslag, starkare misstanke och mer omständigheter, ju hårdare och tuffare kan 

man vara. Tar man t.ex. en klottrare kan man försöka gå på problemet, det vill 

säga missbruket genom att till exempel fråga ”Röker du brass?” 

 När man förhör en ungdom kan man få ett erkännande om de har lämnat 

prov före förhöret och de vet att provet kommer att visa positivt. Men det har 

också att göra med hur ”starka” de är och vilken vana de har av att prata med 

polisen i förhör. Sen beror det även på i vilken fas i missbruket de är i. Man kan 

försöka ta reda på hur mycket de kan genom att fråga om smeknamn på drogen, 

hur drogen fungerar, och så vidare. På så sätt kan man slå hål på deras förne-

kelse att de använder droger. Får man dem att måla in sig i ett hörn så kanske de 

själv inser sitt missbruk och man slår hål på deras förnekelse.  

 Är föräldrarna med under förhöret så är det väldigt tuffa konfrontationer. 

Då behövs det nästan mer än en skälig misstanke. ”Och det kanske är fel?” 

frågar Håkan. 
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3.6 Idé från polisen i Västra Götaland 

Vid Polismyndigheten i Västra Götaland har polisen tagit fram ett verktyg som 

man valt att kalla för riskbedömning (bilaga 2). Detta används när polisen in-

griper mot ungdomar som särskilt riskerar att hamna i ett narkotikamissbruk 

och/eller gängkriminalitet.  

 Bakgrunden och syftet med riskbedömningen är att polisen ofta får fram 

mycket kringinformation under ett förhör och denna information går i vanliga 

fall förlorad. Information går även förlorad på grund av Socialtjänstens bestäm-

melser kring arkivering av handlingar. 

 Riskbedömningen ska användas som en grund och beroende på vilken 

ungdom som man möter och skriver om så utformas den olika. När riskbedöm-

ningen används är det viktigt att de intryck som polisen får av den unge kom-

mer fram och beskrivs samt att man dessutom skriver att det är den enskilda 

polisens egna intryck som beskrivs.  

 Fredrik Lennartsson vid Polismyndigheten Västra Götaland framhåller att 

riskbedömningarna har varit uppskattade från Socialtjänstens sida då de får ett 

dokument på polisens intryck. Dessa finns kvar även om personal byts ut, både 

inom Socialtjänsten och inom polisens verksamhet.17 

3.7 Socialtjänsten 

Enligt Socialtjänstlagen 14:1 är polis skyldig att meddela Socialtjänsten om 

barn och ungdomar som kan tänkas vara i behov av stöd och hjälp. Viktigt att 

tänka på i meddelandet till Socialtjänsten är: 

1. Plats för anträffande/iakttagelse. Befann sig ungdomen hemma hos en 

kompis eller i en knarkarkvart med en äldre missbrukare? 

2. Tidsangivelse. Tidpunkt för när ungdomen anträffas eller iakttas. Det är 

inte normalt att t.ex. en 12-åring är ute klockan fyra på morgonen.  

Till exempel: ”Ungdomen påträffades klockan 04:00 på morgonen vid …” 

3. Händelseförlopp. Detaljerad beskrivning av händelseförloppet. Det är 

viktigt att Socialtjänsten kan skapa sig en bild av vad som hänt och inte bara 
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får en brottsrubricering utan bakgrund.  

Till exempel en ungdom står och klottrar och har sprayburkar synliga i 

händerna. Vid konfrontation från polis visar det sig att ungdomen har en 

kniv på sig och säger att …etc. 

 Det är viktigt att Socialtjänsten får kännedom om hela händelseför-

loppet och inte enbart en brottsrubricering. Detta eftersom om brottsmiss-

tanken senare läggs ner så har inte Socialtjänsten något att arbeta vidare på. 

Men med ett detaljerat händelseförlopp kan de ändå agera med att t.ex. 

skriva en anmälan enligt LVU. 

4. Umgänge. Hur ser umgänget ut? Vilka vistas ungdomen med? Är umgänget 

kända hos polisen sen tidigare och i så fall, för vad? Detta är viktigt för att 

Socialtjänsten ska kunna göra en riskbedömning för ungdomen och veta hur 

och vilka insatser som behövs. 

5. Beteende. Hur har den unge betett sig? Hur har umgänget som ungdomen 

vistas i betett sig? 

6. Sociala omständigheter. Hur bor ungdomen? Hos en/båda föräldrarna? 

Hur reagerade föräldrarna när polisen kom hem med ungdomen? Mycket, 

lite eller inte alls? Hur såg det ut hemma hos den unge? 

Information om eventuella syskon, nära vänner samt skolgång är bra om det 

anges i PM-et, men det är också information som Socialtjänsten tar reda på 

själva i sin eventuellt fortsatta utredning. 

 Är en ungdom i riskzonen och polis iakttar denna på stan (även om 

han/hon inte gör något anmärkningsvärt) så kan det vara viktigt för Social-

tjänsten att ändå får kännedom om detta. Likaså om polis iakttar gäng, men inte 

kan identifiera personerna i gängen så beskriv i PM-et med signalement hur 

ungdomarna ser ut. Socialtjänsten kan, om ungdomarna är kända för dem, 

”lägga pussel” och reda ut informationen på egen hand.18 

 

                                                                                                                                               
17 Fredrik Lennartsson (2005), polis och ungdomsutredare vid polismyndigheten i Västra Götaland. E-post 
(2005-05-09). 
18 Ylva Byström (2005), chef för Individ- och familjeomsorg, Ungdomsenheten vid Socialtjänsten i Uppsala. 
Telefonsamtal (2005-05-12 kl. 13.30-13.45). 
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4 Diskussion 

4.1 Varför inleder ungdomar ett narkotikamissbruk? 

”Ingen är så ensam som tonåringen”. Även om tonåringen har gott om kamrater 

så är de flesta tonåringar oftast ensamma. Under tonårsutvecklingen är aggres-

sivitet och sexualitet viktiga drivkrafter och dessa båda drifter är nödvändiga 

för frigörelsen från ungdom till vuxen, som ger kraft till frigörelsen från föräl-

drarna. Men samtidigt som tonåringen orienterar sig mer och mer mot jämn-

åriga, kamratgruppen får ett allt större inflytande och föräldrarna känner sig mer 

maktlösa så känner sig tonåringen ofta tillfreds i sitt eget rum med föräldrarna 

inom räckhåll, men på ett behörigt avstånd. 

 Om drogen sedan finns tillgänglig, ungdomen känner sig beredd och 

umgängeskretsen runt personen ”godkänner” att personen ska börja så kan en 

drogdebut komma. Det är som tur är få som provar som faktiskt blir ”fast” för 

ett missbruk. Det finns för ungdomar olika vägar att hamna i ett missbruk. Det 

kan vara ungdomar som tidigt blir kända av de sociala myndigheterna genom 

problem i skolan och olika former av kriminalitet. För en del ungdomar finns 

narkotikan med i problembilden som gör att det blir ett myndighetsingripande. 

Det finns sedan alltid ungdomar som attraheras av kriminella subkulturer likväl 

som det finns ungdomar som väljer bohemiska livsformer. I denna grupp blir 

sökandet efter nya upplevelser viktigare än materiella incitament och många 

provar narkotika. Det finns här en ”prova alla droger”-inställning. 

 Kvinnor vars pojkvänner missbrukar narkotika introduceras in i missbruk 

genom sina missbrukande pojkvänner. Många kvinnor klarar av att leva med en 

missbrukande pojkvän, men ju mer problem/bekymmer kvinnorna har i sin 

ryggsäck, desto större blir risken att hon själv blir indragen och börjar. 

 För en del av de människor som inte tycker att de får hjälp av vanliga 

mediciner kan det vara frestande att börja självmedicinera. Självmedicinering 

finns också hos personer som känner stor oro eller missanpassning. Dessa letar 

efter en drog tills de hittar en som passar just för dem. Det finns även ungdomar 
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som har testat narkotika en gång och när de gjorde det så fick de en sådan 

kärleksliknande upplevelse som de sedan vill försöka upprepa.  

 Yngre syskon till narkotikamissbrukare är en högriskgrupp för att hamna i 

ett eget missbruk. Detta kan delvis bero på sociala arv, genom att det yngre 

syskonet har en enkel tillgång till narkotika och även en person som kan guida 

honom/henne in i subkulturen.  

4.2 Varför är det viktigt att motverka att ungdomar inleder ett 

narkotikamissbruk? 

Sverige har ratificerat FN-s barnkonvention vilket i stort innebär att vi ska 

verka för att barn och ungdomar i Sverige kan leva ett rikt och välmående liv. 

Artikel 6 säger uttryckligen att vi måste verka för våra barns rätt till liv, över-

levnad och utveckling. Beträffande narkotikaproblematiken i Sverige har 

således regeringen bestämt att Sveriges narkotikapolitik styras av både mål-

inriktade såväl som samordnade insatser för att på så sätt söka begränsa utbud 

och efterfrågan av narkotika i samhället. Frågan är om vi kan lyckas med att nå 

dessa högt ställda mål som regeringen beslutat om. Fler ungdomar idag har en 

mer tillåtande attityd till narkotika och resurser för att arbeta förebyggande mot 

narkotika dras ner. 

 För samhället är det stora kostnader förknippade till den narkotikarela-

terade brottsligheten. Kostnader för till exempel polis, tull, åklagarväsendet, 

domstolsväsendet, försäkringsbolag, detaljhandel och privatpersoner uppgår till 

ca 500 miljoner kronor/år och icke samhällsekonomiska kostnader som utgör 

värdet av till exempel stöldgods och självrisker uppgår till uppskattningsvis lika 

mycket. 

 Men det är inte enbart samhället i stort som tar skada av narkotikamiss-

bruk. För den enskilda individen är skadorna lika stora, om inte större. Den 

sociala gemenskapen blir lidande och det fysiska välbefinnandet tar stor skada. 

Alla har dock olika inkörsportar till narkotikamissbruk. Personer med ett 

psykiskt dåligt mående missbrukar till exempel cannabis eller amfetamin för att 

åtminstone för tillfället må bättre. Men genom narkotikamissbruket flyr per-

sonen endast från sina problem och ytterligare en följd av missbruket är att 
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personen faller ur den sociala gemenskapen. Prestationerna i arbetslivet eller 

skolan försämras och förmågan att försörja sig går ofta förlorad. Personen 

tvingas till olagligheter för att få pengar till narkotikan. 

 Det finns således ett samband mellan narkotikamissbruk och kriminalitet. 

Den grupp som utgör ständigt återfallande brottslingar (ca  procent av den 

manliga befolkningen i Sverige) är ofta narkotikamissbrukare. Denna grupp står 

också för majoriteten av stöldbrott som begås i Sverige. Detta kan förstås 

genom att dessa personer måste stjäla för att försörja sitt missbruk eftersom de 

sällan klarar av att upprätthålla ett dagligdags arbete med det ansvar som det 

innebär. En dygnsdos amfetamin eller cannabis kostar i genomsnitt 300 kr/dag 

och en dygnsdos heroin 3 000 kr/dag.  

 För ungdomar med ett kontinuerligt narkotikamissbruk så hejdas den 

normala tonårsutvecklingen. De inre organen, främst lever, njurar, hjärta och 

lungor tar skada av förgiftningar och infektioner. Risken att drabbas av till 

exempel HIV/AIDS och hepatit B är stor vid ett injicerande missbruk. Likaså är 

risken för att dö till följd av en överdos något som också finns i missbrukarens 

vardag. Hos unga vuxna narkotikamissbrukare är överdödligheten omkring 20 

gånger högre i denna grupp än för gruppen med jämnåriga icke-missbrukare. 

4.3 Hur kan polisen arbeta för att hjälpa ungdomar med 

narkotikamissbruk? 

Alla ungdomar behöver ledning av vuxna. De ska inte behöva hitta svar på egen 

hand i sin ensamhet utan ska kunna ha vuxna omkring sig att tala med.  

 Det är viktigt att känna till att tonåringen befinner sig i ett stadium i livet 

då hon lämnar den trygga barndomen och börjar stå på sina egna ben. Men med 

detta följer att hon känner vemod och sorg och detta måste vi som vuxna i när-

heten av ungdomen våga se. Gör vi det blir vi uppmärksamma på när/om 

ungdomen börjar bli självdestruktiv eller får ett starkt utagerande beteende och 

vi blir mer lyhörda för att uppfatta risksignaler. Exempel på risksignaler kan 

vara att en ungdom i samtal med en vuxen tillrättalägger sina svar, säger det 

hon tror att den vuxne vill höra, är fåordig för att inte avslöja familjehemlig-

heter (till exempel föräldrars alkoholism), kan inte sitta still, undviker ögon-
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kontakt och/eller verkar kroppsligt knuten. Har dessutom den unge haft en 

torftig hemmiljö eller mycket frånvaro från skolan är det inte ovanligt att 

ungdomen har ett ordfattigt språk och märkliga kunskapsluckor. 

 Det är också viktigt att notera tonåringens kamraters oro. Jämnårigas oro 

ska alltid tas på allvar och utrönas om det finns fog för oron. Den ungdom som 

vänder sig till oss som vuxna ska alltid kunna känna att det lönar sig att vända 

sig till en vuxen och att det går att få hjälp, stöd eller svar på frågor. Som polis 

är därför bemötandet väldigt viktigt. Ungdomarna vet mycket och man kan få 

mycket information om man har ett bra bemötande. När man som polis möter 

ungdomar är det därför viktigt att inte döma ut någon och att inte ha en dålig 

attityd. Att inte nervärdera, men ändå vara rak och uppriktig. Vi måste se ung-

domar för de personer de är och respektera dem för att de befinner sig där de är. 

Vi visar dem respekt genom att förstår hur det är för dem. 

 Vårt bemötande har med vårt förhållningssätt att göra. Förhållningssättet 

är integrerat i vår person. Det är viktigt att vi är oss själva och att vi framför allt 

inte att spelar en roll inför ungdomarna. Det finns ingen motsättning mellan att 

vara professionell och personlig. Den professionella kan väva samman sin 

människosyn och sina teorier i sitt förhållningssätt och sen i förhållningssättet 

visa upp sig som person, dock med en gräns till det privata som inte får över-

skridas. 

 I mötet med ungdomar med narkotikamissbruk är det viktigt att ha kun-

skap om missbruk, vägen in i missbruk, om ungdomar, osv. När vi möter ung-

domar i vår yrkesutövning är det inte meningen att vi ska bli intimt vän med 

dem. Vår yrkesroll skapar en gräns som bör förmedlas till ungdomen så att både 

den unge och vi vet under vilka villkor vi träffas. Det är samtidigt viktigt att vi 

visar och talar om varför vi bryr oss om, varför vi lägger oss i och vilka befog-

enheter vi har. Det är viktigt att kunna vara personlig och visa respekt. Lika 

viktigt är det att kunna be om ursäkt om man som polis gör fel. Det är också 

viktigt att man som polis berättar om de konsekvenser som missbruket ger. Be-

rätta att polisen kommer att uppvakta den unga missbrukaren och att skolan, 

Socialtjänsten och föräldrarna kommer att få reda på ungdomens besök hos 

polisen. 
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 Polisen i Västra Götaland gör riskbedömningar på de ungdomar som de 

möter som har ett narkotikamissbruk eller är i riskzonen för att hamna där. 

Polisen får ofta fram mycket kringinformation under till exempel ett förhör och 

denna information kan gå förlorad. Beroende på vilken ungdom som polisen 

möter utformas riskbedömningen olika. Det är viktigt att det är polisens intryck 

av den unge som kommer fram och som beskrivs.  

 När man som polis författar promemorian till Socialtjänsten är det viktigt 

att tänka på att handläggaren hos Socialtjänsten ska kunna skapa sig en lika klar 

bild över händelseförloppet som polisen. (Se bilaga 3 för hjälp med vad prome-

morian ska innefatta och beskriva.) Socialtjänsten behöver kännedom om hela 

händelseförloppet och inte enbart en brottsrubricering eftersom om brottsmiss-

tanken senare läggs ner så har inte Socialtjänsten något att arbeta vidare på. 

Men med ett detaljerat händelseförlopp kan de ändå agera med att till exempel 

skriva en anmälan enligt LVU. 

4.4 Slutsatser 

Polisen måste ha kunskap både om ungdomar och om narkotika för att kunna 

hjälpa ungdomar med narkotikamissbruk. Vuxna såväl som polis måste våga se 

ungdomarnas vemod och finnas i deras närhet ständigt för att prata och disku-

tera om livet, känslor, reaktioner på känslor etc. och ständigt vägleda dem under 

hela deras ungdomstid. Polisen måste vara tillgänglig för ungdomarna, både 

geografiskt men också och kanske framför allt genom bemötandet så att de 

unga vågar och vill komma och prata med polisen. 

 Det är viktigt att polisen jobbar både förebyggande och hjälpande. De åtta 

faserna som beskriver hur missbrukskarriären utvecklar sig, visar att när den 

unge väl blir ”upptäckt” så kan missbruket redan vara på god väg. Detta är vik-

tigt att veta eftersom många ungdomar med narkotikamissbruk inte erkänner 

eller kanske till och med inser att det har det.  

 Det är viktigt att ha kunskap om ungdomar och narkotika, särskilt när det 

gäller ungdomar som kommer från ”trasiga” familjer. Då är det viktigt att man 

visar att man inte spelar en roll inför ungdomen utan att man verkligen bryr sig. 
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 Det är dock svårt att hjälpa och motivera en person som är i nybörjarfasen 

av ett missbruk eftersom de ännu inte sett några konsekvenser eller kanske inte 

har hunnit få några negativa effekter av drogen. De har med andra ord inte varit 

med tillräckligt länge för att se några konsekvenser av missbruket. Ju lägre ner 

de är i åldrarna, desto svårare är det att motivera dem till att avstå från nar-

kotikan.  

4.5 Förslag 
Att använda ett verktyg som riskbedömningen som polismyndigheten i Västra 

Götaland gör verkar vara ett spännande och nytt arbetssätt som kanske inte vore 

så dumt om fler myndigheter anammade och använde sig av. Detta kanske 

också skulle främja ytterligare samverkan med Socialtjänsten och även sam-

verkan inom respektive myndighet. 

 Riskbedömingspromemorian kanske skulle kunna utökas så att polisen 

som skriver den även beskriver *) om den misstänkte har yngre syskon och om 

dessa ligger i riskzon?, *) har den misstänkte en pojkvän/flickvän som inte 

missbrukar men som kanske ligger i farozonen?, *) varför missbrukar denna 

person (är det för att personen är orolig eller känner ångest)?, *) har föräldrarna 

missbruksproblem?, *) skolkar ungdomen? och *) vilket umgänge ungdomen 

har. Dock kanske detta redan görs eftersom promemorian skrivs olika beroende 

på vilken ungdom man möter. Dock kan det kanske vara värt att tänka på. 

 Avslutningsvis vill vi framhålla att varje polis bör ta sitt ansvar i att lära 

sig mer om narkotika beträffande tecken och symptom som ett missbruk kan ge 

samt om vägarna in i ett missbruk. Detta berör dock inte bara polisen utan 

egentligen alla vuxna som kommer i kontakt med ungdomar. Om alla tog detta 

ansvar så skulle kanske inte lika många ungdomar ”falla mellan stolarna” och 

de skulle ha ett bättre liv framför sig.  
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Bilaga 1 
 
Facit från min ravetid: fem döda och tre på psyk 
 
"Jag ångrar så att jag inte, då jag var yngre, lyssnade på en sådan trist partydödare 
som jag nu blivit." 
 
Sofie Floryd 
16 feb 2005 kl. 22.50 

 
Känns det bra för dig nu, med den vita skatten framför dig på en toalett. Ser du bra ut i 
spegeln, har du sminkat dig väl med den mani som bara drabbar dig då du umgås med din 
bästa vän drogen. Jovist du är så vacker så vacker minsann med dina översminkade perfekta 
ögon med dina underbara svarta stora pupiller som du inbillar dig ger din blick ett djupt 
intryck. 
 
Känner du dig bra till mods då du ryser av avsmak för drogen du endå tvingar dig att ta dag 
ut och dag in för att slippa landa och inse att du förlorat allt du en gång hade. 
 
Din näsa har för länge sedan gett upp och blöder hela tiden så du måste förstöra din 
magsäck genom att tvinga i dig giftet varje dag, känna hur det verkligen fräter i din mage. 
 
Du hulkar på din toalett och gör allt för att inte spy upp det du äntligen lyckats få i dig nu, 
du ser dig i spegeln igen och då är du inte lika vacker längre helt plötsligt. Det glamorösa 
festandet har för länge sedan försvunnit och ersatts av rent äckligt missbruk. 
 
Men du kan ju välja själv säger din omgivning, med din påstådda enorma styrka så kan du 
minsann rycka upp dig och bli vad du vill. Du har ju en sådan talang som du slösar bort 
med ditt leverne minsann. 
 
Men var ska man finna styrkan i att resa sig då din hjärna är tom, då du inte längre finner 
hopp, kärlek, lycka eller sorg hur mycket du än letar. 
 
Du ömkar inte dig själv, du skyller inte längre på alla andra som tvingat dig till att knarka 
lite ibland, du är bara så tom så du inte ens orkar tycka synd om dig själv längre vilket 
annars är en knarkares största hobby förutom att ljuga, manipulera och låtsas vara bättre än 
alla andra som inte knarkar. 
 
Du ser alla unga peta i sig extacy, amf och gud vet vad för att sedan skryta sinsemellan hur 
höga dom blev minsann och hur bra dom mådde. 
 
Du hör dom säga att dom aldrig kommer bli en sån där knarkare som sitter med en sil i 
armen på plattan, dom ska minsann bli något då dom blir stora. 
 
Du minns din ungdom, den underbara raveperioden då du var 17, 18 och äntligen fann dina 
gelikar på underground fester eller hemma hos någon där man kunde knarka fett och bara 
ha så himla roligt. Vi skulle heller aldrig bli knarkare utan ta över världen. 
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Idag åtta år senare så är fem av oss döda i överdoser, tre sitter på psyket för gott, en är 
rullstolsbunden efter en överdos heroin och dom få som klarat sig någorlunda bra kämpar 
med att avsluta sitt missbruk eller har bara helt enkelt gett upp och sitter med en sil i armen. 
En av 15 har klarat sig ur allt och lever ett bra liv. 
 
Det är så många som har åsikter om narkotika och missbruk, dom mässar ut sina åsikter 
som bara är plagiat av redan uttalade meningar. 
 
Det är så få som verkligen vet hur det verkligen är för dom flesta som äger den insikten är 
utslagna eller skiter bara helt enkelt i att göra sin röst hörd, för en liten biverkning av 
narkotika är att du just skiter i allt runtomkring. 
 
Den enda sanning som finns om droger är att det är tomhet koncentrerat och det gäller alla 
droger. Ingen kan rädda dig ifrån ditt missbruk mer än dig själv, du har bara dig själv att 
skylla och det är bara du som kan välja din väg i livet. 
 
Det jag saknar mest i mitt liv är inte min totala förlust av allt som ett riktigt liv innefattar, 
inte mina barn som inte bor med mig längre då jag lever på flykt från en pojkvän som fått 
en drogrelaterad psykos och försöker ta mitt liv så fort han får en möjlighet, inte mitt hem 
eller min familj som tillsist gett upp hoppet om mig eller mina gamla vänner. 
 
Det jag saknar mest är förmågan att kunna känna en känsla, att få gråta eller skratta med 
hjärtat igen, jag saknar dom stunder jag hade som drogfri och fick under ett par minuter av 
mitt liv känna den riktiga lyckan i en oftast banal situation. 
 
Här har du den riktiga oförskönade sanningen om det omdisskuterade ämnet droger, snälla 
du unga oförstörda lilla människa gör inte om samma misstag som jag, som så många 
andra. 
 
Jag ångrar så att jag inte, då jag var yngre, lyssnade på en sådan trist partydödare som jag 
nu blivit. 
 
Du vill inte uppleva tomheten, det är inte värt det... 
 
 

 



Ungdomar och missbruk - en olycklig kombination 
Caroline Eriksson och Jenny Ferngren 

05-05-26 

 

 31 

Bilaga 2 

RISKBEDÖMNING 

 
2004-10-28 
 Efternamn, FÖRNAMN  

000000-0000 
  
  
Förnamn medtogs för urinprov från X-stads centrum och var positiv på hasch och kokain. 
Han erkänner hasch men inte kokain. Förnamn sade att han rökt hasch ca 1 gång i veckan 
sedan några månader tillbaka. Han känner själv att han vill sluta eftersom han tycker att han 
börjar bli glömsk. 
 
Jag har varit i kontakt med Mini-Maria i stadsdelen Y och dom skall ringa upp Förnamn på 
måndag. Skulle vilja att någon på socialjänsten tar kontakt med Förnamn och kollar hur det 
går. 
 
Jag tycker att man skall sätta in alla möjliga resurser på Förnamn eftersom han själv säger 
att han vill komma ur sitt missbruk. Risken är annars stor att han kommer att dras in i 
gängen. 
 

Min bedömning är att Förnamn är en högrisk person för att 

hamna i kriminalitet pga: 

- att han har fastnat i narkotikamissbruk 
- att han bor i stadsdelen X. 
- att han känner jämnåriga kamrater som är med i gängen 
- att han är dömd till tillgrepp av fortskaffningsmedel  
- att han har svårt att sköta skolan  

 
Dom                                                                          
2000-03-15, B 629/00, GÖTEBORGS TR AVD 7 ROTEL 2                             
Laga kraft                                                                   
TILLGREPP AV FORTSKAFFNINGSMEDEL 8 KAP 7 § 1 ST BRB 2000-01-17                                         
RÄTTEN ÖVERLÄMNAR ÅT STADSDELSNÄMNDEN Z-berget I GÖTEBORG ATT 
FÖRANSTALTA OM NÖDVÄNDIG VÅRD INOM SOCIALTJÄNSTEN                                           
Andra åberopade lagrum: 29 KAP 7 § 1 ST BRB 
 
 
 
 
Insp Kalle Anka 
Npo Ankeholm/Ankeborg 
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Lathund för promemoria till Socialtjänsten 

Förutom namn och personnummer på den unge är följande punkter att tänka på när polisen 

skriver en promemoria till Socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14:1. 

 

1. Plats för anträffande/iakttagelse. Befann sig ungdomen på stan/hemma hos en 

kompis/hos eller med en äldre missbrukare? 

 

2. Tidsangivelse. Tidpunkt för när ungdomen anträffas eller iakttas.  

 

3. Händelseförlopp. Detaljerad beskrivning av händelseförloppet. Socialtjänsten ska 

kunna skapa sig en bild av vad som hänt.  

 

4. Umgänge. Vilka vistas ungdomen med? Är umgänget känt hos polisen sen tidigare och 

i så fall, för vad? 

 

5. Beteende. Hur har den unge betett sig? Hur har umgänget som ungdomen vistas med 

betett sig? 

 

6. Sociala omständigheter. Hur bor den unge? Hos en/båda föräldrarna? Hur reagerade 

föräldrarna när polisen kom hem med ungdomen? Mycket, lite eller inte alls? Hur såg 

det ut hemma hos den unge? 
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Intervjufrågor 

 

1. Vad ska man som polis tänka på när man möter en ungdom som är misstänkt för ringa 

narkotikabrott? 

 

2. Vad gör polisen för att hjälpa ungdomar misstänkta för ringa narkotikabrott?  

 

3. Hur bemöter polisen ungdomar misstänkta för ringa narkotikabrott?  

(Fungerar det bra/mindre bra?) 

 

4. Hur behandlar polisen ungdomar misstänkta för ringa narkotikabrott?  

(Fungerar det bra/mindre bra?) 

 

5. Hur ställer polisen frågor i förhörssituationen till ungdomar?  

(Fungerar det bra/mindre bra?) 

 


