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Sammanfattning 

Rapporten har sitt ursprung från en artikel i Västerbottens Kuriren 2005-08-31, 

där stod att läsa, att sniffning blivit ett allt större problem på skolor i Umeå. Den 

kommer att utröna vad som menas med ett större problem och vilka insatser som 

satts in för de elever som sniffat. Syftet med den här studien har varit att 

undersöka hur skolan, fritidsgården och socialtjänsten agerade. 

 

En litteraturstudie gjordes för att undersöka om sniffning är vanligare bland 

ungdomar i Umeå än på andra orter i Sverige. Undersökningen visar att sniffning 

är relativt ovanligt i Sverige och i Umeå.  I Sverige har mellan 5-10 % av killarna 

i årskurs 9 provat att sniffa och en något lägre andel av tjejerna. I Umeå är andelen 

elever som har erfarenhet av sniffning något lägre än riksgenomsnittet. 

 

Teoridelen behandlar vad sniffning är, historik om sniffningen, vem som sniffar, 

vilka ämnen som sniffas och vilka effekter sniffning har. I teoridelen redovisas 

även hur många som dör av sniffning och det redogörs vilka tecken som finns på 

att en person sniffar. Lagstiftningen kring sniffning har också berörts. 

 

När problemet med sniffning upptäcktes på fritidsgården Mariehemsgården 

gjordes en gemensam insats av personal på Mariehemsgården, Bräntbergsskolan 

och socialtjänsten. Tack vare ett gott samarbete mellan framför allt skola och 

fritidsgård sattes åtgärder in direkt och problemet kunde lösas. Ökad information 

till elever, föräldrar och lärare, samtal med de inblandade ungdomarna, stängning 

av den verkstadslokal där sniffningen skedde är exempel på några av de åtgärder 

som gjordes.  
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1 Inledning 

 

I slutet av augusti, (2005-08-31), publicerade Västerbottens Kuriren en artikel 

skriven av Karin Hörnfeldt, om att antalet ungdomar som sniffar butangas ökar 

i Umeå1. Sniffning är vanligast bland de som befinner sig i de yngre tonåren 

och det finns forskning som visar på att det kan vara inkörsport till ett 

missbruk2. Ett ökat missbruk av butangas kan vara en varningssignal på att fler 

ungdomar är på väg in i ett missbruk. Vi vill göra en undersökning om det är 

vanligare i Umeå med sniffning jämfört med riksgenomsnittet. Vi har dessutom 

valt att titta på hur Mariehemsgården, Bräntbergsskolan och socialtjänsten i 

Umeå har jobbat med ett gäng ungdomar som sniffat.  

 

1.1 Bakgrund 

Ungdomar är många gånger nyfikna och villiga att experimentera med sådant 

som vuxenvärlden fördömer. Sniffning är vanligast bland ungdomar3. 

Anledning till att det är så anses vara att medlen som missbrukas är 

lättillgängliga och billiga. De flesta medel man kan inhalera kan man köpa i 

vanliga livsmedelsbutiker och på bensinstationer. Det finns många medel som 

går att missbruka i de flesta hushåll, t.ex. bensin, aceton, butangas, drivgaser i 

sprayburkar, lim mm. Alkohol och andra droger är betydligt dyrare och svårare 

att komma över4. De sista åren har röster höjts för att införa en 18 års gräns på 

produkter som ungdomar kan sniffa5. Butangas som används i vanliga 

cigarettändare är en av de mest omdebatterade produkterna. Gasen kan vara 

dödlig i liten dos vid inhalering och gränsen mellan en rusgivande dos och en 

dödlig dos är väldigt liten6.  

 

                                                
1 Hörnfeldt Karin, VK, Larmar om missbruk av tändargas hos unga, 2005-08-31 s6-7, (även bilaga 2) 
2 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s 14 
3 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och symptom. 2002 s14 
4 http://www.sttv.fi/kemo/Markkina/sniffn.pdf, 2005-09-13 
5 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s 15 
6 http://www.sttv.fi/kemo/Markkina/sniffn.pdf, 2005-09-13. 
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Sniffning kan som vi tidigare nämnt vara en inkörsport till droger och därför är 

det intressant för polisen att öka sin kunskap om sniffning7. Poliser har till 

uppgift är att beivra brott8. De senaste 10 åren har brott mot narkotika 

strafflagen ökat med 60 % 9. 

 

Vi har valt att skriva om sniffning för att det är ett aktuellt ämne. Artikeln som 

Karin Hörnfeldt skrev i VK 2005-08-31, inspirerade oss till att ta reda på hur 

stort problem med sniffning är i Umeå jämfört med riksgenomsnittet. Vi blev 

även inspirerade till att ta reda på hur problemet med sniffning på 

Mariehemsgården hanterats. För att öka vår och läsarnas förståelse för vilka 

konsekvenser sniffning för med sig har vi gjort en litteraturstudie om sniffning.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur skolan, fritidsgården och socialtjänsten agerade när 

de upptäckte att sniffning förekom bland ungdomar på Mariehemsgården. 

Ytterligare ett syfte har varit att göra en litteraturstudie för att undersöka om 

sniffning är vanligare bland ungdomar i Umeå än på andra orter i Sverige.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka åtgärder vidtogs av fritidsgården, skolan och socialtjänsten när sniffning 

bland ungdomar på Mariehemsgården upptäcktes? 

Hur vanligt är det med sniffning i Umeå jämfört med riksgenomsnittet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka specifika åtgärder som vidtogs när sniffning 

upptäcktes bland ungdomar på Mariehemsgården. De aktörer som vi har varit i 

kontakt med är Bräntbergsskolan, Mariehemsgården och socialtjänsten i Umeå. 

                                                
7 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s14 
8 Berggren N och Munk J, Polislagen en kommentar, 2003 s30 
9 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=21&module_instance=2, 2005-10-28 
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Vår undersökning visar därför bara vilka åtgärder som vidtogs vid detta tillfälle 

och vi kan inte säga något om andra åtgärder som vidtagits av t.ex. föräldrar, 

eller andra aktörer än ovan nämnda. Vilka åtgärder som vidtagits mot sniffning 

på andra ställen kommer vi heller inte att kunna uttala oss om.  

 

Vi har försökt ringa rektorn på Bräntbergsskolan flera gånger per dag i två 

veckors tid. Enda gången hon svarat lovade hon att ringa tillbaka till oss senare, 

men gjorde inte det. Efter två veckor svarade hon på mejl, hon skrev att hon 

inte har tid och hänvisade till kuratorn på skolan. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

En litteraturstudie gjordes på bland annat statistik från CAN, (Central förbundet 

för Alkohol och Narkotika upplysning), och litteratur om narkotika. 

Litteraturstudien gjordes för att kunna svara på om sniffning statistiskt sett är 

vanligare i Umeå än riksgenomsnittet och öka vår och läsarnas förståelse och 

kunskap om sniffning. Aktuell information om sniffning är sökt på Internet och 

biblioteket. Det finns väldigt lite publicerat specifikt om sniffning, det mesta är 

generellt skrivet om narkotika. De kvantitativa inslagen i rapporten är i form av 

statistik från undersökningar gjorda av bland annat CAN.  

 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning i form av intervjuer.  Syftet med 

intervjuerna var att ta reda på vilka åtgärder som gjordes av fritidsgården, 

skolan och socialtjänsten när det upptäcktes att en grupp elever sniffade. 

Orsaken till att vi väljer att inte göra en kvantitativ undersökning är att det 

mesta som finns skrivet om sniffning bygger enbart på statistiska 

undersökningar. Det finns väldigt få kvalitativa undersökningar om sniffning. 

En kvalitativ undersökning går ut på att försöka få insikt i hur människor 

uppfattar sin verklighet10. Därför valde vi att göra en kvalitativ undersökning, 

eftersom vi trodde att det var bästa sättet att förstå hur sniffnings problematiken 

hanterats. Vi ville få möjlighet att prata med alla inblandade parter och själva 

                                                
10 Bell Judith, Introduktion till forskningsmetodik, 2000 s13 
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känna av hur de upplevde att sniffningsproblemet åtgärdats. Vår förhoppning 

var att kunna läsa av hur de inblandade upplevde att samarbetet mellan dem 

fungerat.  

 

Ett antal person har intervjuats. Intervjuerna har förberetts genom att ett antal 

frågor har sammanställts, (se bilaga 1). Frågorna har inte ställts i någon speciell 

ordning och de har inte formulerats exakt lika till alla personer. De har mer 

varit ett stöd och en utgångspunkt för intervjun än en strikt mall. Den 

intervjuade personen har fått berätta fritt och vi har försökt styra berättelsen så 

lite som möjligt. Frågorna har använts till alla intervjuer förutom den med 

Thomas Hvitfeldt på CAN. Den enda fråga vi hade till honom var om han 

kunde hjälpa oss att ta reda på hur många som dör av sniffning. Intervjuerna har 

gjorts med hjälp av mejl, telefon och personliga besök. Metod har valts 

beroende på hur vad som passat respondenterna bäst. Innan intervjuerna har de 

som intervjuats informerats om syftet med intervjun. 

 

Den första som vi tog kontakt med var Thomas Hvitfeldt på CAN. Vi ringde 

honom för att ta reda på om det finns någon statistik som visar hur många 

dödsfall som inträffar till följd av sniffning. Anledningen till att vi ville veta det 

är att i nästan all litteratur sägs sniffning orsaka dödsfall. Inte i någon litteratur 

har information om hur många som egentligen dör av sniffning funnits.  

 

Nästa person som intervjuades via telefon var Ulla Thinderfjäll, kurator på 

Bräntbergsskolan. Vår önskan var att i första hand komma i kontakt med 

rektorn, men eftersom detta inte gick kontaktades Ulla som borde ha insikt i hur 

problemet hanterats av Bräntbergsskolan.  

 

Efter att ha pratat med Ulla kontaktades socialtjänsten. En stressad 

områdeschef, Ulf Norberg svarade. Han hade inte tid att prata men sa att vi 

kunde skicka frågor till honom via e-post. Vi skickade frågorna men fick inget 

svar. Efter några dagar ringde vi därför till honom och påminde om svaren 
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Denna gång dyker svaren upp efter en liten stund via mejl. Svaren är dock 

kortfattade och sparsamma med detaljer. 

 

Nästa steg blev att kontakta fritidsgården, Mariehemsgården. Efter ett första 

telefonsamtal bestämdes ett möte med fritidsassistenten Per-Erik Söderström på 

Mariehemsgården. Efter att alla intervjuer var gjorda sammanställdes de. 

1.5.1 Tabeller 

De två första diagrammen, på sidan 16 respektive 17, har vi hämtat statistik från 

CAN´s rapport drogutveckling i Sverige 2004. I nämnda rapport har vi tagit 

delar av tabell 90 och tabell 15, och sammanställt till två diagram. Vi har valt 

att endast använda de uppgifter som berör sniffning. 

 

I tredje diagrammet, på sidan 18, har vi hämtat statistik från tabellbilagan från 

Umeå kommuns levnadsundersökning för årskurserna 7-9, 2004. 

Undersökningen tar upp bland annat levnadsvanor, droger och alkohol. I 

diagrammet har vi valt att illustrera endast en av de två frågor som berör 

sniffning.  
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2 Teori 

 

2.1 Vad är sniffning? 

Sniffning innebär att man andas in ångor av lättflyktiga lösningsmedel eller 

gaser från en flasköppning, trasa eller tändare. För att få ett rus andas man in 

medlen med djupa andetag. Vill man ha ett kraftigare rus kan man koncentrera 

gasen eller ångorna från lösningsmedel genom att fånga upp dem i en plastpåse 

och sedan andas i påsen. Detta kallas att ”boffa”11. Ruset kan även förstärkas 

genom att man sparar medlet i påsen och andas in med jämna mellanrum12.  

 

Ångorna eller gaserna från medlen som sniffaren andas in tas upp av lungornas 

slemhinnor och når hjärnan snabbt via blodet13. Berusningseffekten uppstår när 

medlen nått fram till hjärnan. Detta sker redan efter några få inandningar och 

efter 10-15 inandningar blir den som sniffar kraftigt berusad. Ruseffekten avtar 

snabbt och efter 10-30 minuter börjar sniffaren att nyktra till och efter cirka en 

timme märks ingen berusning14. Berusningen som uppstår vid sniffning orsakas 

dels av syrebrist i hjärnan och dels av det medel som inandats15.  

 

Sniffning är som många andra droger vanligt i hela världen, vad som sniffas 

kan dock variera beroende på kultur och traditioner16. Sniffning är inte så 

vanligt i Sverige, en av farorna med sniffning är att det är en inkörsport till 

droger. Steget från sniffning till att pröva olika typer av narkotika t.ex. cannabis 

är inte så stort. 17 

                                                
11 www.drugnews.nu/drugfact.asp?id=11, 2005-10-28 
12 www.drogportalen.se/CANTemplates/Page_471.aspx, 2005-10-28 
13 www.drugnews.nu/drugfact.asp?id=11, 2005-10-28 
14 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-28 
15 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s5 
16 http://www.mentorsverige.se/templates/Page____2051.asp, 2005-11-01 
17 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s14 
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2.2 Historik 

Sniffning började dyka upp i Sverige på 1950-talet. Från början var det inget 

stort problem och exakt hur många som sniffade var svårt att veta, eftersom 

mörkertalet var väldigt stort. Successivt så ökade problemet med sniffning för 

att nå sin topp i början på 1970-talet18. Siffrorna är tagna från CAN´s årliga 

drogvaneundersökning där målgruppen är elever ur årskurs 919. När problemet 

var som störst var det nästan 30 % av killarna och 20 % av tjejerna som hade 

prövat sniffning.20 Under hela 70-talet minskade antalet som prövat sniffning 

och kom att vara som minst de första åren på 80-talet. Sedan den lägsta nivån 

1983, då 5 % av pojkarna prövat att sniffa och 2 % av tjejerna, har antalet som 

prövat att sniffa legat mellan 5 % och 10 %. Enda undantaget är ett par år i 

slutet av 90-talet då andelen killar som prövat att sniffa var fler än 10 %. En av 

orsakerna till ökningen av antalet som sniffat efter år 1983 är att 

frågeställningen i CAN´s enkät ändrades21. I stort så har antalet tjejer som 

provat att sniffa legat några procentenheter lägre än för killar22. 

 

2.3 Vem sniffar? 

En allmän uppfattning är att det bara är barn och ungdomar som sniffar då 

media med jämna mellanrum larmar om ungdomsgrupper i olika orter23,24.  

Sniffningsfenomenet verkar försvinna när tillgängligheten för andra 

berusningsmedel ökar25. En av orsakerna till att den yngre generationen 

tillskrivs sniffning som berusningssätt, är att kunskap om sniffning bland vuxna 

är väldigt bristfällig. Det finns endast en studie som pekar på att det är 2 % av 

missbrukarna som har sniffning som ett andra berusningsmedel26.  

 

                                                
18 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_82.pdf, 2005-11-02 s123 
19 http://www.can.se/sida.asp?subId=21&navId=12, 2005-11-10 
20 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_82.pdf, 2005-11-02 s267 
21 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_84.pdf,  2005-11-02, s61  
22 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_82.pdf, 2005-11-02 s124 
23 Hörnfeldt Karin, VK, Larmar om missbruk av tändargas hos unga, 2005-08-31, s6-7, (även bilaga 2) 
24 Nord, Malin, Aftonbladet, Luktspray –nya dödsdrogen, 2005-09-28 s10, (även bilaga 3) 
25 http://www.lankarna.nu/drog7.htm, 2005-11-31 
26 http://www.can.se/fragor.asp?subId=46&navId=9, 2005-11-31 
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Det är karaktäristiskt för sniffning att det kommer i vågor. Plötsligt uppstår ett 

”sniffargäng” som håller på ett tag för att sedan upplösas. Gängen bildas ofta 

genom att någon börjar sniffa och drar med sig sina kamrater. Kring ett 

”sniffargäng” samlas nyfikna ungdomar som är med och provar någon gång. I 

områden där sniffning förekommer vet oftast de flesta ungdomar om vad som 

sniffas och var man sniffar27. På de orter där sniffning är vanligt förekommande 

blir sniffning en del av att hitta sin identitet och passa in i vissa grupper28. 

 

2.4 Vilka ämnen sniffas? 

Medlen som en sniffare använder sig av kallas för inhalerade medel på grund av 

att de är inandningsbara29. De flesta av dem innehåller lättflyktiga kolväten som 

ger en ”ruseffekt”. Att komma över inhalerade medel är inte svårt, då de flesta 

säljs i färghandlar, på bensinstationer, i varuhus och i vanliga 

livsmedelsaffärer30.  

 

De inhalerade medlen kan delas in i tre grupper; flyktiga lösningsmedel, 

aerosoler och anestetiska gaser. Gruppen flyktiga lösningsmedel omfattar en 

mängd ämnen som är mycket lätta att få tag på och som finns i nästan varje 

hem. Exempel på flyktiga lösningsmedel är lim, thinner, bensin och färg. 

Aerosoler är även de lättåtkomliga och vanliga i missbrukssammanhang31. De 

är kemikalier som förvaras i tryckbehållare och används som drivgaser32. 

Aerosoler finns t.ex. i hårspray, deodoranter och insektsmedel. Dessa produkter 

innehåller olika kolväten som ger en ”ruseffekt”33. Aerosolerna anses vara 

bland de farligaste medlen att sniffa34. Den tredje gruppen anestetiska gaser 

används som smärtstillande i medicinskt syfte. Exempel på anestetiska gaser 

som missbrukas är eter, kloroform och lustgas. Det är inte lika vanligt att 

anestetiska gaser missbrukas som aerosoler och flyktiga lösningsmedel, detta 
                                                
27 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s2,14 
28 Wrangsjö, Björn, Tampas med tonåringar, 1998, s25 
29 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s9 
30 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-28 
31  RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s14-15 
32 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-28 
33 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s14 
34 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-28 
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beror till stor del på att det inte är lika lätt att komma över anestetisk gas som de 

andra medlen35.  

 

2.5 Tecken på att en person sniffat!  

Den som har sniffat ser vid första anblicken ut att ha druckit alkohol. Det som 

skiljer en person som tänt på genom att sniffa från en som är berusad är lukten. 

En person som sniffat luktar ofta av medlet i ansiktet och på händer och kläder. 

Har man tänt på genom att sniffa har man normal pupillstorlek, förutom när 

man inandats anestetiska gaser då pupillen kan vara något vidgad. Pupillen 

reagerar långsamt på ljus och den påverkade uppvisar nystagmus, (ofrivilliga 

ryckningar i ögat). Dessutom förlorar man förmågan att korsa ögonen. Andra 

tecken på att en person sniffat är desorientering, sluddrigt tal, hög puls, slappa 

muskler, blodsprängda och vattniga ögon36. När ”ruseffekten” har avtagit är det 

svårt att upptäcka att personen har sniffat. Det tecken som tydligast dröjer sig 

kvar är lukten av det medel som missbrukats37.  

 

2.6 Lagstiftning kring sniffning 

De flesta medel som en sniffare använder sig av kan köpas i en vanlig affär. Att 

förhindra missbruk av produkter som finns i varje hem och i nästan alla affärer 

är svårt. Försäljning av dessa produkter kan inte förbjudas, men man kan 

motverka att de säljs för att användas till sniffning. Genom att butikerna t.ex. 

förvarar vanliga ”berusningsmedel” bakom disk blir det svårare för 

missbrukaren att kunna handla dem dagligen utan att någon märker något38.. 

 

Enligt Förordning (977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga 

lösningsmedel mm, 2 § skall en vara som avses i 1 § skall förvaras på sådant 

sätt att dess användning i berusningssyfte hindras eller motverkas. Varan får 

inte säljas, när det kan antas att den förvärvas för att användas som 

                                                
35 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s14 
36 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s16 
37 Nord, Malin, Aftonbladet, Luktspray –nya dödsdrogen, 2005-09-28 s10, (även bilaga 3) 
38 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-28 
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berusningsmedel. I 1 § tar man upp vilka varor som avses i 2 §. Det är flyktiga 

lösningsmedel som vid inandning medför eller kan befaras medföra berusning 

eller annan vara som innehåller flyktigt lösningsmedel, som vid inandning 

medför eller kan befaras medföra berusning39.  

 

I denna förordning föreskrivs hur varor som kan sniffas skall förvaras vid 

försäljningen samt att försäljning inte får ske om det kan misstänkas att varan 

kommer att användas i berusningssyfte40. Hårspray, luftrenare, 

nagellacksbortagning och kontaktlim är exempel på vanliga produkter som inte 

förvaras bakom disk och som ofta missbrukas i berusningssyfte41. Det är svårt 

att veta vilka produkter som är populära för tillfället då uppfinningsrikedomen 

bland ungdomar är stor42. 

 

Upptäcks missbruk av inhalerade medel av polisen eller någon annan skall i 

första hand sociala myndigheten och eventuellt även föräldrarna till omyndiga 

personer informeras43. De som sniffar kan bli omhändertagna enligt Lagen om 

vård av unga44 eller Lagen om vård av missbrukare45,46.  

 

2.7 Vilka är effekterna av sniffning? 

Att sniffa är en lek med döden47. Gränsen mellan en dödlig dos och en 

rusgivande dos är hårfin48. En engelsk undersökning visar att av 398 dödfall 

orsakade av sniffning av butangas mellan åren 1988-1990 var en tredjedel 

ungdomar som provade att sniffa gasen för första gången49. Sniffning kan 

jämföras med droger och den som sniffar kan blir beroende. Utvecklar en 

sniffare ett beroende krävs större och större doser av inhalerade medel för att 
                                                
39 Förordning (977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel mm 
40 Förordning (977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel mm 
41 Nord Malin, Aftonbladet. Luktspray –nya dödsdrogen,  2005-09-28 s10, (även bilaga 3) 
42 http://www.apoteket.se/rd/d/4125, 2005-10-31 
43 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s9 
44 Lag (1990:52) med särskild bestämmelse om vård av unga. 
45 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-28 
46 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 
47 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s1 
48 http://www.sttv.fi/kemo/Markkina/sniffn.pdf, 2005-09-13. 
49 http://www.ens2000.nu/drogfakta/sniffning.php, 2005-10-31 
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sniffaren skall få ett rus50. Detta innebär att sniffaren tar större och större risker 

i och med att dosen närmar sig en dödlig dos. Hur stora risker och vilka effekter 

sniffning får beror givetvis på vilka medel som används, hur ofta de används 

och om de kombineras med andra droger51. En kombination av sniffning och 

alkohol kan t.ex. leda till så kraftig berusning att andningsförlamning uppstår52. 

 

Sniffning har ungefär samma fysiologiska effekt som alkohol, muskelkontrollen 

minskar, reaktionstiden förlängs och reflexerna dämpas53. Det är därför som en 

påtänd sniffare ser full ut54. Den som fortsätter att sniffa mer efter att det första 

ruset uppkommit kan uppnå ett stadium som innebär att personen inte längre 

känner någon smärta. Fortsätter personen att sniffa efter att detta stadium 

uppnåtts kan en sorts berusning som liknar medvetslöshet uppnås. Uppnår en 

sniffare denna typ av berusning har personen ett långt gånget missbruk55. De 

olika stadierna av berusning beror på att en van sniffare kan berusa en större del 

av hjärnan. Vid berusning drabbas först storhjärnan, sen lillhjärnan och sist 

förlängda märgen. Når berusningen förlängda märgen blir sniffaren i normala 

fall illamående och kräks. En van sniffare utvecklar tolerans, så att det tar allt 

längre tid innan illamåendet och kräkningarna kommer56.  

 

En sniffare påverkas inte enbart fysiskt utan även psykiskt. Vid ett rus orsakat 

av sniffning dämpas den psykiska kontrollen, följden blir att hallucinationer 

med syn- och hörselförändringar uppkommer57. Färger, ljus och ljud kan 

förstärkas. Sniffaren kan uppleva en fantasivärld och få en känsla av 

upprymdhet och av att sväva omkring. Sniffning ger dock inte enbart positiva 

upplevelser, utan kan framkalla skräckbilder, självmordstankar, ångest och 

panik58.  

 
                                                
50 http://www.drogportalen.se/CANTemplates/Page____471.aspx, 2005-09-13 
51 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s7 
52 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-31 
53 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-31 
54 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s5 
55 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s5-6 
56 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s4-5 
57 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-31 
58 http://www.ens2000.nu/drogfakta/sniffning.php, 2005-10-31 
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Sniffning kan få mycket allvarliga fysiska konsekvenser. En del av de 

inhalerade medlen dämpar det centrala nervsystemets funktion så kraftigt att 

andningen kan upphöra59. S.k. andningsförlamning inträffar när berusningen 

når den förlängda märgen i hjärnan60. Andra medel framkallar kraftigt 

illamående i kombination med medvetslöshet. Konsekvensen kan bli att 

missbrukaren kvävs av sina egna spyor. En annan vanlig dödorsak bland 

sniffare är kvävning orsakad av en plastpåse. Sniffaren har inandats 

berusningsmedel ur en påse och sedan svimmat med den över huvudet61.  

 

Butangas orsakar dödsfall bland sniffare. Att sniffaren kan dö av gasen beror på 

flera faktorer. Butangas är en mycket kall och komprimerad gas. När den 

kommer ner i lungorna och utvidgar sig tränger den undan alla luft och kroppen 

får inget syre att tillgå. Syrebristen kan orsaka hjärnskador och det är den som 

gör att sniffaren upplever ett rus. Kylan från gasen ger förfrysningsskador på 

luftvägarna. När butangasen når lungorna reagerar kroppen med att skicka ut 

vätska i lungorna. Vätskan kan göra att sniffaren dör på samma sätt som om han 

skulle ha drunknat. Gasen påverkar inte enbart kroppens syresättning utan även 

hjärtat. Detta sker genom att butangasen får kroppen att producera en stor 

mängd av stresshormonet adrenalin. Adrenalinet påverkar hjärtrytmen och kan 

orsaka ett hjärtstillestånd genom att hjärtrusningar uppkommer62.  

 

Det är inte enbart butangas som får hjärtat att rusa. Även andra preparat kan 

orsaka hjärtstillestånd p.g.a. att kroppen utsöndrar stora mängder stresshormon. 

Effekten kan förstärkas om en person utsätts för fysisk eller psykisk stress. Det 

är därför viktigt att alltid bemöta en påtänd sniffare lugnt, så att inte stressnivån 

hos sniffaren ökar63.  

 

                                                
59 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s15 
60 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s4-5 
61 RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och Symptom, 2002, s15 
62 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-10-31 
63 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s10 
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Många av de medel som sniffas är mycket brandfarliga. Det är ett flertal 

sniffare som fått allvarliga brännskador p.g.a. att rökning och sniffning har 

kombinerats. När sniffaren försökt tända en cigarett har medlet som tidigare 

sniffats och finns kvar i andedräkten och på huden fattat eld och orsakat 

brännskador64. Brännskador är inte den enda typ av olycka som en sniffare 

råkar utför. Under ett rus försämras omdömet och de fysiska funktionerna hos 

sniffaren till den grad att det lätt händer olyckor, t.ex. fallskador och 

trafikolyckor. En sniffare kan dessutom få hallucinationer som leder till 

allvarliga missbedömningar. Det finns exempel på påtända ungdomar som 

försökt flyga från balkonger eller stoppa lastbilar med händerna65.  

 

Sniffning skadar det centrala nervsystemet, hjärnan, njurarna och levern. 

Skador på dessa organ blir oftast bestående66. Hjärnskador orsakade av syrebrist 

ger bestående men. Syrebrist i hjärnan uppstår då man andas in så mycket gas 

eller ångor att det inte ryms tillräckligt med luft i lungorna67. Fettlösliga medel 

som sniffas t.ex. olika lösningsmedel orsakar även de bestående skador på 

hjärnan och nervsystemet. Ämnena tas upp och lagras av kroppens 

fettvävnader. Det tar sedan mycket lång tid för kroppen att göra sig av med 

kemikalierna68. 

 

Levern och njurarna är de organ som skall ta hand om de kemikalier som blir 

kvar i kroppen efter ett sniffnings rus. Många av medlen är giftiga eller bryts 

ner till giftiga substanser, det är det som skadar de inre organen och på lång sikt 

kan gifterna orsaka sjukdomar t.ex. cancer69. Det är inte enbart de organ som 

tidigare nämnts som drabbas av sniffning. Bensen skadar t.ex. benmärgen och 

förstör därmed produktionen av blodkroppar, vilket får tillföljd att 

immunförsvaret kraftigt försämras70. Andra fysiska symtom som sniffning ger 

är stark trötthet, ofta återkommande huvudvärk, retlighet, rinnande näsa, hosta 

                                                
64 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s8 
65 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s8 
66 http://www.ens2000.nu/drogfakta/sniffning.php, 2005-10-31 
67 http://www.apoteket.se/rd/d/4125, 2005-10-31 
68 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s4 
69 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s4 
70 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-11-01 
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och irriterad hals71,72. Personer som utsätts för lösningsmedel på sina 

arbetsplatser får permanenta hjärnskador med psykisk avtrubbning som följd, 

t.ex. koncentrationssvårigheter, dåligt närminne, nedsatt intelligens och 

försämrad känslokontroll73. Att sniffare som inandas samma lösningsmedel 

drabbas av liknande skador kan därför ses som högst troligt74.  

 

Sniffning ger inte enbart psykiska och fysiska skador, utan framkallar även ett 

beroende. Vanliga abstinenssymtom som drabbar en sniffare är sömnlöshet, 

frysningar, huvudvärk, retlighet och i allvarliga fall kramper75. En sniffare får 

även ett psykiskt beroende som är nära förknippat med miljön som man sniffar i 

och de kompisar man sniffar med76. Sniffningen blir en livsstil och styr 

tillvaron alltmer. Många sniffare förändras som personer när de blir beroende 

av att sniffa. Delvis beror detta på de psykiska effekterna som sniffning har t.ex. 

retlighet, ångest och depressioner. Till största delen beror dock 

personlighetsförändringarna på att alltmer av sniffarens verklighet kretsar kring 

missbruket. Personer i sniffarens närhet börjar undra vad sniffaren egentligen 

håller på med, kompisar drar sig undan, skolan blir lidande och tillvaron fylls 

av konflikter, undanflykter, lögner o.s.v. 77. 

 

2.8 Hur många dör av sniffning? 

Vi har utan större framgång försökt att ta reda på hur många dokumenterade 

dödsfall det finns i Sverige som orsakats av sniffning. Vi vände oss till Thomas 

Hvitfeldt78 på CAN som arbetat väldigt mycket med ungdomar och missbruk av 

narkotika och andra medel. Thomas sade att statistiken är väldigt dålig och 

sniffning orsakar så många olika skador på kroppen som inte enbar går att 

koppla direkt till sniffning. Thomas nämnde ett exempel malingt hjärtarytmi, 

                                                
71 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-11-01 
72 http://www.ur.se/beroendet/280, 2005-11-01 
73 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s11 
74 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-11-01 
75 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-11-01 
76 http://www.can.se/sida.asp?subId=22&navId=1, 2005-11-01 
77 Holmberg Barbro, Sniffning, 2000 s11  
78 Hvitfeldt Thomas, forskarsekreterare CAN, 2005-11-01 
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(allvarliga hjärtrusningar), som orsakar plötslig död hos sniffare. Problemet är 

att bevisa att hjärtrusningarna uppkommit p.g.a. sniffning och inte av andra 

orsaker. Thomas hade hittat två dokumenterade dödsfall till följd av sniffning 

på 90-talet i Sverige och dessa två personer hade inte enbart sniffat, utan även 

varit påverkad av narkotika. Nämnda fall hade han hittat hos socialstyrelsen då 

det är deras uppgift att dokumentera orsaker till dödsfall. Vidare nämner 

Thomas att han med lätthet hade hittat 5st dödsfall orsakade av sniffning genom 

att leta i dagstidningar.  

 

Thomas nämner att sniffning verkar vara en ”fattigmans” berusning. I Ryssland 

finns många fattiga människor och där är problemet med sniffning stort. Varje 

år inträffar ett antal dödsfall direkt orsakade av sniffning. Fattiga människor 

berusar sig med vad som finns att tillgå och försöker hitta så billiga alternativ 

som möjligt. Berusningsmedel för sniffning är både billiga och lättillgängliga. 

Thomas avslutar med att säga att han inte tror att sniffning orsakar så många 

dödsfall i Sverige, eftersom problemet med sniffning inte är så stort som i 

många andra länder. Han påpekar att jämfört med till exempel England där 

problemet med sniffning är mycket större och statistiken är väldigt mycket 

bättre, så tror han att det inträffar få dödsfall i Sverige. 
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3 Resultat 

 

I denna del redovisas statistik för hur vanligt det är med sniffning i Sverige. 

Statistiken visar på skillnader mellan olika geografiska områden, samt 

skillnader mellan pojkar och flickor. I undersökningen som är gjord i Umeå 

redovisas även skillnader mellan olika årskurser på högstadiet. I denna del av 

rapporten finns även sammanfattningar av intervjuer med personal från 

Bräntbergsskolan, socialtjänsten i Umeå och Mariehemsgården. 

 

3.1 Hur många sniffar i Umeå jämfört med riksgenomsnittet? 

 

Diagram 1 

I diagram 1 kan vi utläsa sniffningsutveckling i Sverige för pojkar och flickor, 

mellan åren 1983-2004. I Sverige har andelen elever i åk 9 som har 

sniffningserfarenhet legat stabilt mellan 5 -10 % för killar, förutom några år i 

mitten på 90-talet då andelen var över 10 %. Ett tydligt mönster i diagrammet är 

att andelen tjejer som sniffar är någon eller några procentenheter lägre än för 

killar, förutom 1989 då det var lika stor andel av båda könen som hade 

sniffningserfarenhet. 

 

Andel flickor och pojkar, årskurs 9 i Sverige som sniffar 
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Geografiskt är det väldigt små skillnader av erfarenheten på sniffning hos 

ungdomar79, detta redovisas i diagram 2 nedan.  

Andel flickor och pojkar som sniffat fördelat på regioner 
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Diagram 2 

I diagram 2 kan det utläsas skillnader i sniffnings frekvens fördelat på regioner 

och flickor och pojkar. Diagrammet visar genomsnittsvärden för åren 2002-

2004. 

 

Regionerna är uppdelade som följer: ”Södra Sverige” utgörs av Jönköping, 

Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge och Halland, ”Mellersta Sverige” av 

Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, 

Dalarna och Gävleborg samt ”Norra Sverige” av Västernorrland, Jämtland, 

Västerbotten och Norrbotten80. 

 

Variationerna mellan regionerna är väldigt små som tidigare nämnts. Det finns 

inget tydligt mönster. Det som kan utläsas är att i Stockholms län, Västra 

Götaland och Skånelän har eleverna en något större erfarenhet av sniffning. I 

dessa regioner är andelen som sniffat några procentenheter över 

riksgenomsnittet. Det som kännetecknar dessa regioner är att de har en eller 
                                                
79 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_75.pdf, 2005-11-02, s82 
80 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_82.pdf, 2005-11-09, s181 
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flera stora städer. I regionen Södra är erfarenheten som för riksgenomsnittet.  I 

de norra och mellersta delarna av Sverige är sniffnings erfarenhet något under 

riksgenomsnittet. Norra och mellersta Sverige skiljer sig något ifrån 

riksgenomsnittet på grund av att tjejerna har en större sniffningserfarenhet än 

killarna. 

 

Socialtjänsten i Umeå och utveckling och fältforskningsenheten har gjort en 

levnadsundersökning i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Umeå, Vindeln och Vännäs. Undersökningen är gjord 2004 och syfte med 

undersökningen är att ta reda på vilka levnadsvanor elever i åk 7-9 har.  

Undersökningen har gjorts i form av enkäter.  

 

Resultatet av frågan ”Har du sniffat någon gång?” redovisas i följande diagram. 

Svarsalternativen var: ”ja, en gång”, ”ja, flera gånger” eller ”nej”.  

Andel pojkar och flickor i Umeå som har sniffat
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Källa: Levnadsundersökning för grundskolan  åk 7-9 i Umeå kommun, 2004. Utveckling och 

fältforskningsenheten, Umeå Socialtjänst, Karina Nygren

 

Diagram 3 

I diagram 3 kan andelen pojkar och flickor som provat att sniffa eller sniffat 

flera gånger utläsas. Diagrammet redovisar tjejer och killar var för sig samt de 

olika årskurserna. Hos tjejer som prövat att sniffat flera gånger kan tydligt 

utläsas i diagrammet att ju äldre de blir desto fler är det som har provat att 

sniffa flera gånger. Samma mönster kan ses bland killarna dock inte lika tydligt 
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som för tjejerna. Andelen elever som bara provat att sniffa en gång är ungefär 

lika stor för tjejer och killar. Det finns inget tydligt mönster som visar att ju 

äldre man är desto vanligare är det att man provat att sniffa.  

 

3.2 Sammanfattningar av intervjuer 

3.2.1 Telefonintervju med kurator, Ulla Thinderfjäll81, Bräntbergsskolan 

Problemet med sniffning upptäcktes av fritidsgården, Mariehemsgården, skolan 

lät därför fritidsgården ta huvudansvaret för att åtgärda problemet. De åtgärder 

som skolan vidtog var att de informerade lärarna om att sniffning förekom 

bland elever på skolan, de informerade även föräldrarna på föräldramöten. 

Berörda lärare tog upp effekterna och riskerna med sniffning och hade en 

allmän diskussion om problemet med framförallt mentorerna, (lärare som var 

ansvarig för de berörda eleverna). I No-ämnen, (naturorienterade ämnen), så 

gav lärarna lite extra undervisning om sniffning, förutom 

berusningsinformationen inom ramen för skolplanen. Efter att de hade fått reda 

på att sniffning förekom var de extra observanta på frånvaro från skolan. Ulla 

berättar att det var bensin som sniffades. 

 

3.2.2 Skriftligt svar från Ulf Norberg82, områdeschef socialtjänsten Umeå 

Enligt Ulf fick socialtjänsten i Umeå kännedom om att elever sniffade på 

Bräntbergsskolan av föräldrar som uppmärksammat att deras barn sniffade. De 

fall som socialtjänsten fick kännedom om utreddes och lämpliga stöd- och 

hjälpåtgärder vidtogs. I ett fall placerades en ungdom. Skolan och fritidsgården 

underrättades om den information som socialtjänsten fått. En socialsekreterare 

utsågs som ansvarig för den specifika ”sniffningsvågen”. Även massmedia 

kontaktades för att information om att ungdomar sniffade skulle sprida sig till 

butikerna i området. Ulf säger att det är relativt ovanligt med sniffning i Umeå. 

Emellanåt kan 6-10 ungdomar uppmärksammas, men det kan vara så långt som 

flera år mellan tillfällena. Sniffning är enligt Ulf ovanligt på Bräntbergsskolan. 

                                                
81 Thinderfjäll Ulla, kurator Bräntbergsskolan, 2005-11-04 
82 Norberg Ulf, områdeschef för barn och unga syd, 2005-11-09 



 

20 

 

Ulf säger att sniffning kan medföra stora risker för hjärnskador och att viljan att 

testa andra droger ökar samt att ungdomarna får kontakter i ”fel kretsar”. 

Socialtjänsten känner bara till att det förekommit sniffning av butangas. De har 

kännedom om att det var 5-6 elever som sniffade på Bräntbergsskolan. 

Föräldrarna till samtliga ungdomar kontaktades. Socialtjänsten i Umeå försöker 

att agera snabbt när de får kännedom om att någon sniffar. De samarbetar med 

skola och fritidsgårdar för att kunna åtgärda problemet.  

 

3.2.3 Intervju med ungdomsassistenten Per-Erik Söderström83 på 

Mariehemsgården 

Mariehemsgården ligger i Mariehems centrum. De som arbetar på fritidsgården 

försöker ”fånga upp” alla ungdomar i området. Varje kväll kommer mellan 20-

60 ungdomar i åldern 13 år och uppåt. På fritidsgården erbjuds en mängd olika 

aktiviteter, det finns t.ex. replokal, spelrum, gym, snickeri m.m.  

 

Problemet med sniffning bland ungdomar på Mariehemsgården upptäcktes i 

februari 2005. Sniffningen upptäcktes av Per-Erik som arbetar både på 

Bräntbergsskolan och fritidsgården. Han berättar att de fixat en verkstad i 

anslutning till fritidsgården för att ge ungdomarna möjlighet att meka med sina 

mopeder samt för att kunna bedriva extra undervisning i ämnet teknik i 

samarbete med Bräntbergsskolan. Till en början var inte intresset för verkstaden 

så stort, men efter en tid började det samlas allt fler ungdomar i lokalen. Även 

tjejer började vistas i verkstaden.  

 

En kväll kommer Per-Erik in verkstaden. Han får då se en pojke som snabbt 

ställer undan en bensindunk och ser skyldig ut. Per-Erik tänker inte mer på det, 

men när han kommer hem efter jobbet börjar han fundera på varför pojken såg 

så skyldig ut. Plötsligt kommer han ihåg att en annan pojke alldeles nyligen sagt 

till honom: ”att eleverna gör så mycket annat än att meka i verkstaden”. De två 

incidenterna får Per-Erik att börja misstänka att eleverna sniffar i verkstaden. 
                                                
83 Per-Erik Söderström, ungdomsassistent Mariehemsgården, 2005-11-08 
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Nästa dag går han ut i verkstaden och ger ungdomarna några pikar om att det 

luktar bensin där inne och om han inte visste bättre så skulle han tro att de höll 

på och sniffade. Pikarna får effekt och en morgon kommer tre ungdomar till 

honom för att berätta något. Ungdomarna har svårt att komma till saken, men 

Per-Erik känner på sig att det är något viktigt och tror att de kan ha samröre 

med misstankarna om att ungdomarna sniffar. Han säger därför rakt ut att jag 

vet att ni sniffar ute i verkstaden. Han visste egentligen inte att de sniffade, utan 

han säger att ”jag drog en chansning”.  

 

Ungdomarna bekräftar att det är så och berättar att det är 11 stycken som håller 

på varav 3-4 är tjejer. De har sniffat bensin och började för ungefär 1-1½ månad 

sedan. Per-Erik får namnen på alla inblandade ungdomar. Han kallar genast 

sina kollegor till ett möte och de bestämmer att de skall agera direkt. De 

kontaktar rektorn på Bräntbergsskolan och berättar om problemet och att de 

kommer att samla alla berörda elever till ett möte. Rektorn informeras även om 

vilka de inblandade eleverna är. De samlar ihop alla ungdomar som sniffat till 

fritidsgården och berättar att de vet om att de sniffar bensin. Alla ungdomar 

uppmanas att de skall berätta för sina föräldrar och sen skall föräldrarna ringa 

till fritidsgården så att personalen på fritidsgården vet att barnen verkligen har 

berättat för sina föräldrar. När föräldrarna ringer upp eller blir uppringda 

informeras de om problemet och får ställa frågor. Det visar sig att en del av 

föräldrarna inte vet vad sniffning är.  

 

Fritidsgårdens personal skickade omgående ut en inbjudan till ett möte om 

sniffning till alla som föräldrar med barn på Bräntbergsskolan. Två veckor 

senare håller Bräntbergsskolan ett liknande informationsmöte med föräldrarna 

till alla elever på skolan. Andra åtgärder som vidtogs av Fritidsgården var att de 

i samråd med de inblandade eleverna kom överens om att verkstaden skulle 

stängas, att de som sniffat inte skulle få följa med på några läger under den 

terminen och att de skulle samlas och åka iväg någonstans inom två veckor och 

ta med sig en extern föreläsare som kunde informera om sniffning. Alla 

åtgärder vidtogs förutom den sista. Anledningen till det var att ingen extern 
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föreläsare hade tid att ställa upp och informera ungdomarna trots att 

fritidsgården kontaktade både resurscentrum för drogfrågor i Västerbotten, 

polisen och beroende psykiatrin. 

 

Numera är personalen på fritidsgården mer uppmärksam på tecken att 

ungdomar sniffar. Innan trodde de att sniffning knappt existerade längre, utan 

var ett 70-tals problem. Efter problemet med sniffning har en del av föräldrarna 

blivit rädda för att låta sina barn gå till fritidsgården. De tror att det förekommer 

en massa droger på fritidsgården.  

 

Fritidsgården kontaktade socialtjänsten i de fall där de visste att ungdomarna 

var under utredning eller hade genomgått en utredning. Namnen på de 

ungdomar som aldrig varit i kontakt med socialtjänsten lämnades aldrig ut. 

Fritidsgårdens personal gjorde bedömningen att sniffningen var en 

engångsföreteelse, som föräldrarna fick ta ansvaret för.  

 

Ungdomarna som sniffade har berättat för Per-Erik att de inte vet varför de 

började. Det började bara som en kul grej för att sedan trappas upp. I början 

sniffade de inte så mycket, men sen blev det allt oftare och innan slutet kunde 

de sniffa bensin ett par gånger om dan. Det var några få elever som började. 

Dessa elever har haft problem i skolan och därför placerats i en special klass där 

de får extra mycket stöd och resurser. Många av de elever som började sniffa 

har dessutom bristande stöd hemifrån. Efter ett tag började allt fler ungdomar 

att sniffa. Många av ungdomarna trodde att sniffning inte var farligt, eftersom 

det inte är olagligt att sniffa. Per-Erik berättar att gruppen av sniffande 

ungdomar inte var någon homogen grupp utan ungdomar som är väldigt olika 

som individer och som i vanliga fall inte alls umgås med varandra.  

 

Ungdomarna har i samtal med Per-Erik sagt att sniffningen varit det dummaste 

de gjort och att det p.g.a. grupptryck varit svårt att sluta innan problemet 

uppmärksammades av de vuxna på fritidsgården. Många av ungdomarna har 
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sagt att det var skönt att sniffningen upptäcktes, så att de kunde sluta utan att 

utsättas för grupptryck. De flesta av ungdomarna som inte sniffade visste att 

deras kamrater sniffade i verkstaden. 

 

Per-Erik berättar att efter att sniffningsproblemet uppmärksammats slutade 

ungdomarna att sniffa. Ingen har vad Per-Erik vet fått några men av 

sniffningen. Men öppenheten för andra droger har ökat. Några av de som 

sniffade har senare rökt hasch . Per-Erik tror att detta kan bero på att när man 

testat en drog så flyttas gränsen för vad som är att anses som tillåtet lite grann 

och man vågar prova andra droger. Per-Erik menar att idag börjar ungdomar 

dricka alkohol allt tidigare, de vet vilka tabletter eller svampar man skall äta för 

att få ett rus och de har full koll på droger.  

 

Per-Erik berättar att de har ett mycket bra samarbete med Bräntbergsskolan. 

Han tror att den kontakten underlättas mycket av att han jobbar som lärare på 

deltid för elever med problem. Mariehemsgården har även ett bra samarbete 

med andra fritidsgårdar i Umeå och med polisen. Fritidsgårdens personal finns 

ute på stan under kvällar och helger och då är ett bra samarbete med polisen 

viktigt. De utbyter information om fester och annat som händer i stan. Per-Erik 

berättar att det förekommer sniffning av butangas och drivgas till grädde på 

Ersboda och Haga bland ungdomar. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Åtgärder när sniffning upptäcktes 

Sniffningsproblematiken på Mariehemsgården är ett tydligt exempel på att 

sniffning är ett fenomen som kommer och går. Det bildas ett gäng av ungdomar 

som sniffar tillsammans och när gänget upptäcks försvinner problemet, för att 

sedan återkomma i form av nya gäng. Detta kan bero på att när en 

”sniffningsvåg” är aktuell ökar informationen och uppmärksamheten på 

sniffning, som den gjorde på Mariehemsgården. När problemet sedan är 

bortglömt uppstår nya gäng av ungdomar som inte vet att sniffning kan vara 

mycket farligt trots att det inte är olagligt. På Mariehemsgården rådde denna 

uppfattning bland ungdomarna. 

 

Åtgärderna som vidtogs av Mariehemsgården var att all personal informerades 

och alla berörda elever underrättades om att de var upptäckta. De fick en chans 

att berätta för föräldrarna, tog de inte den chansen så berättade fritidsgårdens 

personal. Rektorn på Bräntbergsskolan informerades om problemet och vilka 

elever som berördes. Personalen på Mariehemsgården samlade alla inblandade 

elever och diskuterade vilka åtgärder som skulle vidtas. Följande bestämdes: 

verkstaden skulle stängas, de inblandade eleverna fick inte följa med på några 

läger den terminen och en extern föreläsare skulle hyras in för att föreläsa om 

sniffning. Föräldrarna till alla ungdomar på Mariehemsgården samlades till ett 

informationsmöte. Personalen höll extra koll på de inblandade eleverna.  

 

Bräntbergsskolan informerade alla lärare och mentorer om problemet och vilka 

elever som var inblandade. Skolan ökade drogundervisningen, höll ett 

informationsmöte med föräldrar till eleverna på skolan och var extra observanta 

på hur de elever som varit inblandade skötte sig och mådde. Socialtjänsten 

tillsatte en ansvarig socialsekreterare och informerade media om problemet för 

att öka butikernas uppmärksamhet på att ungdomar sniffade. De ungdomar som 
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socialtjänsten fick namnen på fick genomgå en utredning. Lämpliga stöd och 

hjälpinsatser vidtogs.  

 

Ett nära samarbete mellan skola, fritidsgård och socialtjänst möjliggjorde en 

snabb insats då sniffning upptäcktes på Mariehemsgården. En stor fördel i detta 

fall är att fritidsassistenten Per-Erik arbetar deltid på skolan. Han har därför 

mycket goda kontakter på skolan. Samarbetet och en öppen kommunikation 

mellan de olika aktörerna gav möjligheten till ett snabbt agerande. De har öppet 

kunnat prata om vilka elever som varit inblandade och kunnat se elevernas 

behov ur mer än ett perspektiv.  

 

Händelsen på Mariehemsgården visar betydelsen av att det finns vuxna där 

ungdomar uppehåller sig. Finns det ingen insyn i vad ungdomar gör kan inte 

användning av droger upptäckas. Sniffning är särskilt svårt att upptäcka, 

eftersom ett rus ofta är över på en timme och det är dessutom lätt för 

ungdomarna att få tag på berusningsmedel. I fallet på Mariehemsgården var det 

förtroende för personalen och de vuxnas närvaro som gjorde att sniffningen 

kunde upptäckas och åtgärdas effektivt. Det fördes en dialog mellan 

ungdomarna och de vuxna. Ungdomarna fick vara med själva och bestämma 

vilka åtgärder som skulle vidtas och de fick förtroendet att själva kontakta sina 

föräldrar och berätta vad som hänt. Problemet diskuterades öppet mellan 

ungdomarna, deras föräldrar och de tre aktörerna.  

 

Både Per-Erik, Ulf och den litteraturstudie som vi gjort pekar på att det farliga 

med sniffning är att gränsen för vad som är okej att berusa sig med flyttas. Har 

en person sniffat så är steget till att pröva droger inte så stort. Detta kan ses som 

ett av de största problemen med sniffning. Att upptäcka sniffning är av stor 

betydelse för att kunna förhindra ett framtida drogmissbruk. Resultatet av 

insatserna på Mariehemsgården är framför allt en ökad uppmärksamhet på de 

inblandade ungdomarna. Skolan, socialtjänsten och fritidsgården håller extra 

koll på varningstecken från alla ungdomar, men framför allt på dem som 

sniffade. 
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Rapporten visar att sniffning är starkt sammankopplat med gängtillhörighet. För 

ungdomar som har börjat sniffa kan det vara otroligt svårt att sluta, eftersom de 

byggt upp en stor del av sin identitet och grupptillhörighet kring sniffningen. 

Därför kan det vara viktigt att ta i tu med hela gänget på en gång, precis som de 

gjorde i fallet på Mariehemsgården. Då finns det inget gäng kvar att gå tillbaka 

till. I litteraturen beskrivs sniffning bland ungdomar som en verksamhet som 

alla unga i det område där det sniffas vet om. Det var precis så på 

Mariehemsgården. Alla som inte sniffade visste vad som försiggick i 

verkstaden och det samlades allt fler nyfikna ungdomar där för att prova och få 

vara en del av gänget. 

 

Ungdomarna på Mariehemsgården sniffade bensin enligt fritidsgårdens och 

skolans personal. Enligt socialtjänsten sniffade de butangas. Detta är 

anmärkningsvärt. Hur stor koll hade egentligen socialtjänsten om vad som 

skedde på fritidsgården? Har socialtjänsten tagit sitt ansvar när de inte ens vet 

vilket preparat som ungdomar missbrukar? Det som talar för att socialtjänsten 

har större koll på ärendet än vad som framgår är att det skall finnas en ansvarig 

socialsekreterare som borde veta allt om fallet. Ulf Norberg nämner 

socialsekreteraren i intervjun, men när vi frågar om det är någon fler berörd 

personal som vi kan prata med så hänvisar han enbart vidare till fritidsgården. 

 

Fritidsgården valde ut vilka som namn som socialtjänsten skulle få kännedom 

om. Det kan ifrågasättas om de skall göra denna bedömning. Hur kan de veta 

vilka ungdomar som är i riskzonen? Om ungdomen har haft kontakt tidigare 

med socialtjänsten saknar betydelse för om en anmälan skall göras. För att en 

ungdom inte tidigare varit föremål för några åtgärder behöver det inte betyda att 

det är en engångsföreteelse att de använder berusningsmedel och att de inte är i 

riskzonen för att råka illa ut. Om ungdomen i framtiden kommer i kontakt med 

socialtjänsten kan det ha stor betydelse för den sammanlagda bedömningen att 

sniffning har förekommit. Vad händer om någon av de sniffande ungdomar som 

inte socialtjänsten känner till hamnar i ett missbruk i ett senare sked av livet och 
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det upptäcks att ingen anmälan gjordes till socialtjänsten?  Risken är rätt stor 

för att det kan bli så, eftersom sniffning kan vara en inkörsport till droger.  

 

4.2 Hur vanligt är det med sniffning i Umeå  

Studien visar att sniffning inte är vanligare i Umeå än i övriga Sverige. Detta är 

positivt ur ett perspektiv, eftersom Umeå håller på att växa och bli en storstad 

och sniffning är vanligare i storstadsregioner. En annan syn på det hela är att 

sniffningen förmodligen kommer att öka i och med att Umeå växer. Frågan är 

då hur problemet med ökad sniffning skall hanteras i framtiden. Detta har vi 

inget direkt svar på, men vi hoppas att redovisningen av den modell av 

problemhantering som vi belyser i vårt arbete skall vara till hjälp.  

 

4.3 Slutsatser och förslag 

De slutsatser vi kan dra av vår studie är att sniffning inte är vanligare i Umeå än 

på andra ställen i Sverige.  

 

Vi kan inte dra några direkta slutsatser av händelsen på Mariehemsgården. Det 

vi kan säga är att de verkar ha satt in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, eftersom 

problemet med sniffning bland ungdomarna inte verkar vara lika stort som 

under den ”våg” som kom i februari 2005. Det skulle vara intressant att se vilka 

effekter samma åtgärder skulle få på en annan plats med liknade problem vid en 

annan tidpunkt. Först då anser vi att det blir möjligt att säga lite mer om 

effekterna av åtgärderna. Det kan ha varit helt andra faktorer än de vi tittat på 

som gett den egentliga effekten t.ex. föräldrarnas insatser. Det skulle vara 

intressant att göra ytterligare en studie och belysa vad föräldrarna haft för roll i 

sammanhanget, samt hur ungdomarna upplevt det hela.  

 

Litteraturen belyser att steget från att ha sniffat till att testa droger blir mindre. 

Den som har sniffat tycker att det är ”mer okej” att testa droger, jämfört med en 

som inte har provat att sniffa. I intervjun med Per-Erik berättar han att flera av 
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de som sniffade har senare provat att röka hasch. Det skulle vara intressant att 

göra en undersökning bland eleverna om hur många av dem som har provat att 

sniffa och sedan titta på om det är fler av de elever som sniffat som testat 

droger. Vi skulle även tycka att det var intressant att göra en undersökning 

bland ungdomar som sniffar om varför de sniffar. Eftersom detta skulle kunna 

underlätta i det förebyggande arbetet mot sniffning. 

 

I samband med att sniffningen upptäcktes ökade informationen till elever och 

föräldrar både från skolan och fritidsgården. Vi tycker att alla ungdomar och 

föräldrar borde få information regelbundet och inte bara när ett problem 

uppdagas. Ökas information till föräldrar och andra vuxna i ungdomars närhet 

skulle chansen och möjligheten att upptäcka ett riskbeteende öka.  

 

Vi anser att det förtroende som ungdomarna fick när problemet med sniffningen 

upptäcktes är betydelse fullt för dem. Förhoppningsvis känner de att de sviker 

ett förtroende som de fått om de sniffar igen eller använder andra droger. Vi 

anser att ungdomarna fick stöd och inte blev ”dömda” för att de sniffat. De fick 

helt enkelt en andra chans. 

 

Fritidsgårdarna i Umeå samarbetar med polisen. Information om ungdomar och 

deras kvällsaktiviteter utbyts. Ett väl fungerande samarbete med polisen anser 

vi är ett bra sätt att upptäcka ungdomar ”på glid” i tid. Chansen att upptäcka att 

ungdomar som sniffar ökar ju fler vuxna som finns i de miljöer där de vistas. 

Hänger ungdomarna på stan under kvällarna är polisen många gånger de enda 

vuxna som tar kontakt med ungdomarna. Vi anser att samarbetet med polisen 

skulle kunna bli ännu bättre om polisen regelbundet besökte Umeås 

fritidsgårdar. Liknande effekt skulle kunna uppnås genom att polisstudenter 

besökte fritidsgårdar och skolor. Detta anser vi skulle leda till positiva effekter, 

eftersom ungdomarna skulle få träffa personerna bakom uniformerna och 

”avdramatisera” polisen roll i samhället. En annan positiv effekt skulle vara att 

vi polisstuderande skulle få möjlighet att träffa ungdomar och skapa en relation 
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med dem, samt kunna förmedla information. Informationen skulle kunna beröra 

flera olika aktuella områden t.ex. droger och trafik.   

 

Avslutningsvis förvånas vi över att ingen extern föreläsare hade tid att komma 

och informera ungdomarna om sniffning och dess effekter. När de som arbetar 

mot droger inte har tid att komma och möta ungdomar med ”drogproblem” 

undrar vi vad de egentligen gör?  
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2005-11-30 

Frågemall som använts vid intervjuerna 

Frågor: 

 Hur fick ni reda på att elever på Mariehemsgården/Bräntbergsskolan 

sniffade? 

 Vad gjorde ni åt problemet?  – åtgärder 

 Hur vanligt upplever du att sniffning är i Umeå? 

 Hur vanligt upplever du att det är med sniffning på 

Mariehemsgården/Bräntbergsskolan? – idag, tidigare 

 Vilka problem medförde sniffningen för eleverna som höll på? 

 Vet ni vilka ämnen som eleverna sniffade? 

 Hur många elever var inblandade?  

 Kontaktades föräldrarna? – information, samarbete o.s.v.  

 Berörd personal –är det någon fler som vi kan prata med? 

 Hur jobbar ni mot sniffning? 

 Något annat som du vill tillägga? 
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 Utdrag ur VK 2005-08-31 
Larmar om missbruk av tändargas84  
Socialtjänsten i Umeå slår larm om en ökning av antalet ungdomar som sniffar tändargas.På kort tid har de upptäckt en 

handfull ungdomar, i några fall så unga som 11-12 år, som snattar cigarettändare för att berusa sig på dem.  

Det kallas för att boffa, att sniffa butangas från vanliga cigarettändare. Ett snabbt och farligt sätt att berusa sig på. Ulf 

Norberg, myndighetschef på socialtjänsten, är oroad över utvecklingen. 

 

- Vi vet rätt så lite om det här ännu, men vi har fått tydliga signaler på att det här förekommer just nu bland unga 

tonåringar. Ibland även ner i mellanstadieåldern, säger han. 

 

Det är därför viktigt att föräldrar och butiksägare är uppmärksamma på att en vanlig cigarettändare kan användas som 

berusningsmedel. Butikerna kan till exempel försvåra för ungdomarna genom att flytta på tändarna så de är svåra att få 

tag på, till exempel förvara dem bakom disk. 

 

-!Vi har fått rapporter om ungdomar som snattar tändare just för att berusa sig på dem, säger Ulf Norberg. 

 

Enligt lag är det tillåtet att sälja cigarettändare till barn och ungdomar. Däremot säger lagen att de ska förvaras så att 

"användning i berusningssyfte" försvåras. 

 

-!Men många tänker nog inte på att cigarettändare används på det sättet. Därför är det viktigt att vi når ut med 

informationen. 

 

Att sniffa butangas är också ett farligt sätt att berusa sig på. Förutom att det finns en explosionsrisk så kan gasen ge 

allvarliga skador. 

 

-!Det finns exempel på ungdomar som får bestående hjärnskador efter bara en kort tids missbruk, berättar Ulf Norberg. 

 

Sniffning är också en vanlig inkörsport till andra droger. Redan nu har socialtjänsten sett en koppling mellan 

sniffningen och cannabis. 

 

Det är svårt att se på en ungdom om den har sniffat tändargas. Själva ruset går över på någon timme, men föräldrar kan 

vara uppmärksamma på olika tecken på förändrat beteende hos sina ungdomar. 

 

Framför allt handlar det om att våga fråga och prata om det. Och om man får någon misstanke ska man inte vara rädd 

för att ta kontakt med oss på socialtjänsten, eller kuratorn på skolan, för att få råd och stöd, säger han. 

 

I nuläget misstänker socialtjänsten att det handlar om ett tio-tal ungdomar som håller på med sniffningen. Men det finns 

ett mörkertal. De flesta kända fallen är kopplade till Mariehem där socialtjänsten, skolan och fritidsgården nu arbetar 

tillsammans med information och insatser för att hindra att missbruket sprider sig. 

- Men det kan finnas i andra områden också. Det vet vi inte. Vi försöker nu kartlägga hur det ser ut.  

KARIN HÖRNFELDT 

                                                
84 Artikel hämtat från VK nätbilaga, http://www.vk.se/Article.jsp?article=22650, 2005-11-10 
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Luktspray - nya 

dödsdrogen 
Sniffningsepidemi bland 11-
åringar chockar Borlänge 
BORLÄNGE.  
De sniffar vanlig deodorant och doftspray för 
att bli fulla. 
  -Gaserna är livsfarliga, hjärnan påverkas på 
en gång, säger Ulrica Granberg, chef för 
polisens ungdomsgrupp. 
  -Jag tänker inte på att det är farligt, det säljs 
ju i affären. 
   Elvaåringar riskerar livet med nya innedrogen. 
  Förra helgen hittade två av kommunens 
fältarbetare stora mängder med övergivna 
sprayflaskor och plastpåsar vid en gångväg i en 
skogsdunge. 
  Även polisen gör återkommande beslag runtom i 
samhället. 
  Sniffningen har spridit sig som en löpeld i 
Borlänge. Fältarbetaren John Haglund har jobbat 
med ungdomar i tio år. Han bedömer läget just nu 
som extremt. 
   
Lär sig av äldre  
  -Det har blivit ett slags lärlingssystem, de yngre 
umgås med de äldre. Det är inget ovanligt att 
elever i sexan och sjuan sniffar, säger han. 
  Rektorn slog larm. Fem poliser arbetar heltid för att bekämpa drogerna bland de unga. 
  -När det poppar upp ett nytt sätt att berusa sig sprider det sig snabbt. De köper sprayflaskorna 
på vanliga matbutiker, det verkar inte spela någon roll vad det är, säger Ulrica Granberg. 
  Mjälgaskolans rektor Inger Fontin har slagit larm hos föräldrarna och även haft flera samtal med 
polisen. 
  -Vi vet att sniffning förekommer i sjuan, åttan och nian. Vi märker det på en ändrad attityd hos 
eleverna och att frånvaron har ökat, säger hon. 
  I går eftermiddag dröjde några tjejer kvar utanför Jakobsgård-skolan i väntan på att 
fritidsgården skulle öppna. 
  Elina Lundström, 17, säger att alla känner någon som tar droger. 
  - Varje gång det är fest spårar någon ur. Det är otäckt när en kompis börjar prata om 
fantasifigurer rakt ut i tomma intet, säger hon. 
   
Flera burkar om dan  
  Vissa de känner sniffar upp flera sprayburkar om dagen. Kompisarna har beskrivit hur alla 
allvarliga tankar försvann. Men också att gasen frätte sig ner genom halsen till lungorna när de 
andades in. 
  -En tjej sa att det var en sån härlig känsla hon inte kunde beskriva. Samtidigt som det lät 
frestande är det väldigt otäckt om man skulle bli fast, säger Sanna Skogsby, 15. 
  Eftersom berusningen går över relativt snabbt är det svårt för de vuxna att se om deras barn 
sniffar. 
  Ulrica Granberg vill uppmana dem att vara vaksamma. 
  - Lukten från luftfräscharna är väldigt stark. Om ens barn är illamående och samtidigt luktar 
lavendel om kläder och hud ska man bli misstänksam. 

Malin Nord 

 
"EN DEL SVIMMAR" Jessica Nashef, 15, Sanna 
Skogsby, 15, Elina Lundström, 17, och Louise 
Rådman, 16, säger att droger förekommer på i 
stort sett varje fest. En del som sniffar svimmar 
eller börjar prata rakt ut i tomma luften. 

Foto: ULF HÖJER 

 

 
Vanliga luftsprayer används som droger.  
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Detta händer när du sniffar 

Gasen går rakt upp i hjärnan och attackerar hjärncellerna på ett effektivt sätt. 
Yrsel. 
Hallucinationer. 
Försämrad synnerv. 
Kräkningar. 
Plötsliga dödsfall i hjärt- eller andningsstillestånd har även förekommit. Skillnaden 

mellan en berusande och en dödlig dos kan vara mycket liten. 
Långsiktiga skador: 
Hjärt-, njur- och leverskador. 
Centrala nervsystemet kan påverkas och ge personlighetsförändringar, försämrat 

minne och koncentrationssvårigheter. 
 
 
  Källa: Maria Ungdom i Stockholm och Nationalencyklopedin.  

 


	243.pdf
	243.2.pdf

