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 Abstract 
Missbruket av narkotika har under de senaste åren ökat enligt olika 

undersökningar, i och med det borde rimligtvis också missbruket ha ökat bland 

kvinnor. Vi inriktade oss på den yngre ålderskategorin av kvinnor, 15 – 20 år. Vi 

ansåg att den gruppen var intressant då vi vet att ungdomar i den ålderskategorin 

oftast testar narkotika för första gången. Vi undersökte om problemet med unga 

kvinnors missbruk av narkotika hade ökat under en tio års period, samt hur stort 

problemet var i dagens samhälle. Information inom detta område hittade vi genom 

litteratursökningar och på Internet, samt genom att intervjua personer som på 

olika sätt är insatt i den rådande problematiken. Det vi kom fram till var att det 

under vissa år skett en faktisk ökning av missbruk hos unga kvinnor. Den största 

ökningen låg i antal lagförda unga kvinnor gällande narkotikabrott. De vanligaste 

narkotiska preparaten som missbrukades var Cannabis och Amfetamin.
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Anledningen till att vi valde att skriva om unga kvinnors missbruk av narkotika 

är att det verkar vara ett växande problem i dagens samhälle. Problemet har 

uppmärksammats i och med den jämställdhets utveckling som har skett i vårat 

land, vilket har medfört att vårt intresse har väckts för detta fenomen. 

Med detta arbete ville vi utröna vilka narkotiska preparat som mestadels 

användes av unga kvinnor, och varför just dessa medel var de mest populära. 

Svaret på den frågan försökte vi få genom intervjuer med personer som var 

insatta i ämnet  

Vi tyckte att detta område kunde vara intressant och även intressera andra då 

det sällan förs någon debatt som specifikt tar upp unga kvinnors missbruk. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida problemet med unga 

kvinnors missbruk av narkotika är stort och om det ökar, vi ville också försöka 

utröna den eventuella orsaken till missbruket. I arbetet om unga kvinnors 

missbruk ville vi även ta reda på vilka preparat som är de vanligaste som 

missbrukas. 

1.3  Frågeställningar 

Dessa frågor ville vi besvara genom arbetet: 

• Har unga kvinnors missbruk av narkotika ökat? 

• Vilka droger används? 
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1.4  Avgränsningar 

Vi avgränsade oss till att endast beröra unga kvinnor som är mellan 15 och 20 

år. Den svenska narkotikapolitiken i Sverige kommenterades inte heller. Unga 

kvinnors alkoholkonsumtion är ingenting som vi berörde i det här arbetet. Vi 

begränsade oss till att genomföra 2 stycken intervjuer, och bestämde oss för att 

använda litteratur och statistik som innefattar de senaste 10 åren. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt var att vi tillsammans diskuterade oss fram till vilka 

personer som kunde vara lämpliga att intervjua i och med detta arbete. Vi tog 

också hjälp av personer i vår närhet som gav sina synpunkter på passande 

intervjuobjekt. De personer som intervjuades arbetar inom Polisen och 

Socialtjänsten. 

Vidare gjorde vi litteraturstudier för att hitta lämpliga teorier att stödja oss på. 

Efter inläsning av litteratur kom vi fram till de teorier som vi ansåg lämpligast i 

vårt arbete. Statistiken inhämtades från Brottsförebyggande rådet och 

Centralförbundet för alkohol och narkotika.  
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2 Begreppsförklaringar 

2.1 Narkotika 

Definition av narkotika 

Narkotika definieras i Sverige som: 

”Läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper 

eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor 

med sådana egenskaper eller effekter och som på sådan grund är föremål för 

kontroll enligt internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller av 

regeringen förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen” 

(Narkotikastrafflagen 1968:64). 

Definition av narkotikamissbruk 

”Narkotikamissbruk definieras som all icke läkarordinerad användning av 

narkotikaklassade preparat” (www.boras.se/socialablocket). 

Definition av droger 

Droger är ämnen som påverkar centrala nervsystemet genom att t.ex. framkalla 

rus eller liknande påverkan. 

Till droger räknas utöver narkotika samt vissa läkemedel även narkosmedel, 

flyktiga lösningsmedel, dopningsmedel, alkohol och tobak. 

Avgränsningen av de ämnen som räknas så som droger varierar i olika 

sammanhang (Hartelius 2004). 
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2.2 Drogkategorier 

Centraldepressiva medel: 

Till den centraldepressiva kategorin hör droger som hämmar de rörelser och 

sinnen som styrs av det centrala nervsystemet. Den vanligaste drogen inom 

denna kategori är alkohol. Till den kategorin hör även bensodiazepiner. 

Bensodiazepiner är ett samlingsnamn för en rad läkemedel som har lugnande 

effekt och/eller som är sömnmedel. Några av de vanligaste är Rohypnol, 

Valium och Stesolid. 

Cannabis: 

Denna kategori består av produkter hämtade från växten Cannabis sativa. Den 

vanligaste drogen inom denna kategori i Sverige är hasch, men även marijuana 

och cannabis extrakt (så kallad hascholja) ingår här. Den mest verkningsamma 

ingrediensen i cannabis är delta-9 tetrahydrocannabinol, ofta förkortat THC. 

Centralstimulerande medel: 

Kategorin centralstimulerande medel består av amfetamin, metamfetamin, 

kokain, m.fl. medel som verkar ”uppspeedande” på det centrala nervsystemet. 

Hallucinogenerna: 

Denna kategori inkluderar vissa naturliga, organiska substanser och några 

syntetiska ämnen. Alla hallucinogener påverkar brukarens uppfattning av 

omvärlden. Meskalin (kommer från en speciell kaktus) är en naturligt 

förekommande hallucinogen. LSD är ett exempel på en syntetisk hallucinogen 

(RPS Rapport 1995:7).  
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2.3 Drogtecken & Symptom 

För att föräldrar och närstående lättare ska kunna upptäcka att en person i deras 

närhet missbrukar narkotika finns det vissa tecken och symptom som påvisar att 

en person är narkotikapåverkad. Här tar vi upp de vanligaste kännetecknen som 

är hämtade ur kompendiet ”Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor", 

Hartelius 2004 som bl.a. används på polisutbildningen. 

Direkta symptom hos en påverkad person kan bl.a. vara kroppshållningen och 

beteendemönstret, muskelfastheten kan variera mycket beroende på vilket 

preparat som har intagits. Vid Cannabisbruk blir personen slapp i sina rörelser, 

däremot blir de hårda och ryckiga i musklerna vid intag av centralstimulerande 

medel. Andra symptom som utmärker en narkotikapåverkad person är 

pupillerna som får storleksförändringar. Ögonvitorna kan bli blodsprängda samt 

ögonrörelser och förmågan att följa föremål med ögonen fungerar inte 

tillfredsställande.  

Tilltagande drogmissbruk kan leda till ändringar i vanor och beteende, som 

dock varierar med preparat, missbruksintensitet m.m. Tecken att ta fasta på kan 

vara minskat intresse för arbete, skola, tidigare fritidssysselsättningar och 

idrottsaktiviteter. Samt att umgängeskretsen förändras, d.v.s. att gamla 

kontakter upphör och nya ”udda” tillkommer. Även försämrade relationer till 

föräldrar och syskon kan bli en konsekvens av missbruket. Personer som 

missbrukar narkotika får nedsatt aptit men betydande intag av sötsaker, 

läskedrycker m.m. Humörsvängningar är också vanligt som yttrar sig i 

irritation, aggressivitet och våldsamt beteende (Hartelius 2004). 
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2.4 Fakta 

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, 

tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningar har utförts på 

riksrepresentativa urval i årskurs 9. Undersökningarna har genomförts som 

anonyma gruppenkäter i klassrummen, i 2004 års undersökning deltog 5414 i 

årskurs 9. Vi kommer nedan att presentera resultat av fakta vi fått fram genom 

studier presenterade på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings 

hemsida. De resultat som vi redovisar här passar inte in i vår resultatdel, dock 

anser vi att det är viktig information om unga kvinnors narkotikamissbruk.   

Frågor och svar angående narkotika gällande unga kvinnor 

Vid frågan till unga kvinnor varför de testat narkotika blev svaret att de blivit 

bjudna på narkotika av såväl en kamrat såsom av en vuxen. Det var mer vanligt 

bland flickor än bland pojkar att ha blivit bjudna. Majoriteten av dem som 

använt narkotika debuterade någon gång i 14-15 års ålder (ca 60 % 2004). 

Bland dem som använt narkotika i 2004 års undersökning var det 15 % av 

flickorna som svarade att föräldrarna visste om att de använde narkotika.        

56 % av flickorna uppgav att de kände till någon person i sin egen ålder som de 

säkert vet har använt hasch/marijuana. I undersökningen uppger 36 % av de 

flickor som aldrig använt narkotika att de tror eller vet säkert att någon person 

skulle kunna förse dem med narkotika (CAN, skolelevers drogvanor 2004). 
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3 Teorier 

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi har i sin bok ”Introduktion till 

kriminologi” (2003) tagit upp många olika teorier som analyserar varför vissa 

individer hamnar i kriminalitet och missbruk. 

Vi anser att de olika kontrollteorierna med utgångspunkt i Sarneckis bok är de 

som passar bäst in på unga kvinnors missbruk (Sarnecki, 2003). 

3.1 Kontrollteorier 

Den franske sociologen Émile Durkheim betonade bland annat att en 

normupplösning i ett samhälle är en viktig förklaring till att människor tappar 

fotfästet i tillvaron. Durkheim menade att de band som binder individen till 

samhället är centrala för att förhindra att brott begås och missbruk inleds, det är 

grundtanken i alla kontrollteorier. 

Sarnecki skriver i sin bok att det gemensamma för alla kontrollteoretiker är att 

deras intresse flyttas från brottsligheten/missbruket och dess orsaker till frågan 

om konformiteten och vad som orsakar denna. Att människor i olika 

sammanhang begår kriminella handlingar kan på många sätt vara rationellt, 

resonerar kontrollteoretikerna bl.a. Durkheim, men vad är orsaken till att 

flertalet av oss avstår från den breda vägen och håller oss på den smala? 

Grunduppfattningen hos kontrollteoretikerna är att de flesta av oss avstår från 

kriminella handlingar p.g.a. den kontroll som det omgivande samhället och/eller 

vi själva utövar på vårt beteende (Sarnecki, 2003). 
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3.1.1 Självkontrollteorin 

 Teoretikern Travis Hirschi kom i början av 1990-talet med en delvis ny teori, 

som han kallar för självkontrollteorin. 

Självkontrollteorin går ut på idèn om skillnader i individers benägenhet att begå 

brott och missbruka kan förklaras med olikheter i deras självkontroll. Med låg 

självkontroll menas egenskaper som gör innehavaren impulsiv, okänslig, fysisk, 

risktagande, kortsiktig och icke verbal. Låg självkontroll innebär, hävdar 

självkontrollteoretiker att personen kommer att ägna sig åt kriminella och 

liknande handlingar p.g.a. att hon brister i förmåga att överväga handlingarnas 

konsekvenser (Hirschi i Sarnecki, 2003). 

3.1.2        Sociala band-teorin 

Relationer inom grupper, till vilka individen hör, kallas i Hirschis 

kontrollteoretiska terminologi för sociala band. Om en person saknar dessa 

band ges individen möjligheter att begå handlingar som ligger i hans/hennes 

intresse, men som strider mot det etablerade samhällsnormerna, t.ex. 

narkotikamissbruk (Hirschi i Sarnecki, 2003). 

Hirschi menar att det finns fyra element hos de sociala banden som kan avhålla 

personen från att begå handlingar som inte passar in i samhällets normer: 

1. Anknytning; t.ex. till kamrater, föräldrar, föreningsledare m.m. 

2. Åtaganden; till det etablerade samhället; livsinvesteringar i form av t.ex. 

utbildning, arbete, hederligt liv o.s.v. 

3. Delaktighet; i vanliga aktiviteter; t.ex. engagemang i skola, arbete, 

föreningsaktiviteter. 

4. Övertygelse; om samhällsordningens legitimitet; positiv attityd gentemot 

lagstiftning, myndigheter m.m. Negativa attityder till brottslighet och 

missbruk. 
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Människor med stark anknytning till konventionella institutioner och personer i 

samhället, satsar ofta på att skaffa sig god utbildning för att kunna skaffa bra 

arbete. För detta ändamål engagerar de sig i hårt skolarbete och så småningom 

också i yrkesarbetet, och inte sällan i föreningsliv eller liknande (Sarnecki, 

2003). 

 

3.2 Unga kvinnors avvikelser 

I Stig-Arne Berglunds bok ”I goda möten skapas goda skäl” (2000) intervjuas 

ungdomar varav sex är unga kvinnor. Gemensamt för kvinnorna är att de 

omhändertagits enligt 3 § LVU, ”….utsatt sin hälsa och utveckling för påtaglig 

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende” (Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga 1990:52) 

De drivande faktorerna till kvinnornas första kontakt med droger var 

spänningen och nyfikenheten den främsta. Drogerna var förenade med 

uppbrottet från familjen samt ibland ett kvitto på vuxenlivet. När familjen inte 

längre stod i fokus blev det lättare att stifta nya bekantskaper, framförallt 

kontakter med spännande killar. Frigörelsen från familjen var ofta en 

nödvändighet, familjerelationerna var outhärdliga och den nya chansen till 

gemenskap var en konkret utväg.  

Pojkgängen blev alternativ till de tjejgrupper flickorna aldrig fick plats i, många 

av de unga flickorna började dricka innan de blev tonåringar. Själva 

introduktionen till drogerna skedde på deras eget initiativ men de fick ofta 

”tjata sig till det”. Ingen av flickorna hade introducerats till drogerna via 

flickbekanta, utan det hade alltid skett tillsammans med pojkar eller 

pojkvänner. De tidiga testerna av sniffning och Amfetamin upplevdes som en 

gemenskapsrit, d.v.s. ett gemensamt tema för att träffas och ha roligt. 

Flickornas familjeliv hade likheter bland annat komplicerade relationer med 
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föräldrar, i skolan hade de upplevt mobbning och haft andra svårigheter vilket 

bidragit till bråk och skolk (Stig-Arne Berglund, 2000). 

 

3.3 Inkörsportar 

 Utifrån rapporten ”Unga och droger” (2005) finns det studier som visar att valet 

att använda narkotika i hög grad påverkas av den sociala omgivningen man 

befinner sig i. Även synen på de kulturella föreställningarna om droger och 

droganvändande är förhärskande i de olika grupper man tillhör. Man tolkar och 

reagerar på de budskap som förmedlas av omvärlden i samspel med de 

människor som ingår i ens sociala liv.  

I rapporten framkommer att det vanligen är killarna som skaffar drogerna till 

fester och sammankomster, vilket leder till att unga kvinnor i killarnas umgänge 

testar narkotika för första gången. Ett drag som framskymtar tydligare i 

kvinnors berättelser angående droger är en känsla av osäkerhet, ambivalens och 

kanske också skam inför det egna droganvändandet (Unga och droger, Rapport 

9, 2005). 

Vidare enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning kan det 

också vara så att unga kvinnor känner sig uttråkade och vill testa på något nytt, 

de vet att de brukar stimuleras av nya upplevelser och erfarenheter. Känslan av 

depression eller att de på annat sätt mår dåligt kan vara en annan anledning 

(Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning). 
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4 Resultat 

4.1 Statistik – unga kvinnors missbruk 

Med utgångspunkt i CAN: s undersökning från 2004 om ungas drogvanor har 

vi hämtat den aktuella informationen. På frågan hur många som testat narkotika 

ställd till årskurs 9 svarade 7 % av de tillfrågade flickorna att de testat. 59 % av 

de flickor som testat sa att de brukat Cannabis. På samma fråga ställd till 

gymnasieelever svarade 14 % att de använt narkotika, 57 % av de som testat 

uppgav att de brukar Cannabis (CAN, drogvanor i gymnasiet, 2004). 

CAN gjorde år 2005 en undersökning om ungdomars drogutveckling. 

Undersökningen visade att ca. 60 % av de som prövat narkotika enbart använt 

Cannabis, medan 5-10 % använt annan narkotika än Cannabis. Amfetamin var 

tidigare näst vanligast, men numera delas andraplatsen med Ecstasy.  

Bland gymnasieelever svarade 3 % av kvinnorna att de använt narkotika de 

senaste dagarna, narkotikaerfarenheter är betydligt vanligare i 

storstadsområden, och minst vanlig på mindre orter och i glesbygdsregioner. 

Detta gäller inte minst regelbunden användning (CAN, drogutveckling, 2005). 

Under 1990-talet och fram till år 2001 närmast tredubblades andelen flickor 

som prövat narkotika. 2001 var det 9 % av de tillfrågade flickorna som svarade 

att de använt narkotika, i de två följande undersökningarna minskade dock 

andelen som prövat narkotika åter och år 2004 uppgav 7 % av de tillfrågade 

flickorna att de använt narkotika. I samband med att den totala andelen som 

använt narkotika sjönk, minskade även missbruket av Cannabis. 
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Från CAN: s rapport nr: 84 (2004) har vi hämtat nedanstående diagram, 

diagrammet visar på andelen elever som någon gång använt narkotika. Samt 

andelen elever som använt narkotika senaste månaden. Diagrammet är 

ytterligare ett tecken på att unga kvinnors missbruk ökade fram till 2001 för att 

sedan minska fram till 2004. 

 

I CAN: s rapport nr: 84 (2004) fanns även en undersökning om erfarenheter av 

olika sorters narkotika bland flickor i årskurs 9. Studien påbörjades år 2000 och 

avslutades 2004. De siffror som anges visas i procent, och enligt tabellen är 

Hasch och Marijuana d.v.s. Cannabis de vanligaste sorterna. 

(CAN, rapport nr. 84, 2004) 
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Jerzy Sarnecki gjorde 1996 en undersökning, om ungdomar i Stockholm 

intagna på särskilda ungdomshem. Undersökningen omfattade 814 personer, 

1/3 av dessa var flickor. Huvudfrågeställningen avsåg karaktären på de problem 

som de intagna ungdomarna hade. Data gällande ungdomarnas problem kom 

dels från de sociala myndigheter som hade placerat dem på instutionen, dels 

från instutionspersonalen och från ungdomarna själva. Ungdomarna delades in i 

fem profilgrupper: 

• Brottsprofilgruppen: Innefattar stöld, rån, skadegörelse och misshandel. 

• Missbruksprofilgruppen: Innefattar droger. 

• Psykiska problemprofilgruppen: Innefattar psykoser, hjärnskador och 

emotionella störningar. 

• Sexuella problemprofilgruppen: Innefattar prostitution och sexuella 

övergrepp. 

• Profilgrupp 0: Innefattar ungdomar som inte gick att klassificera i 

någon av de andra grupperna. 

Till missbruksprofilgruppen hörde 28 procent av de undersökta. I 

missbruksprofilgruppen dominerade fyra missbruksvarianter: alkoholmissbruk, 

narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk och sniffning. Det är vanligt 

förekommande att ungdomar ägnar sig åt blandmissbruk. Andelen flickor av 

samtliga i missbruksprofilgruppen är 41 %, den siffran är betydligt högre än i 

t.ex. brottsprofilgruppen (Sarnecki, 2003). 
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4.1.1 Narkotikabrottsstatistik gällande unga kvinnor 

År 2004 lagfördes ungdomar i åldern 18-20 år för flest narkotikabrott per      

100 000 invånare av medel folkmängden. Ökningen av antalet lagföringar per 

100 000 invånare har mellan åren 1995 och 2004 varit störst bland ungdomar 

mellan 18-20 år. 

 

Tabell 2 

 Antal kvinnor lagförda för narkotikabrott efter ålder vid åren 1995-2004 

 Ålder          År 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

                 15-17 65 74 113 114 117 120 145 159 139 149 

 18-20 93 101 180 195 209 247 294 306 339 326 

  

Enlig tabellen ovan har unga kvinnor i åldern 15-17 år som blivit lagförda för 
narkotikabrott ökat med 133 % på 10 år. Det kan jämföras med unga män i 
samma ålder där ökningen är 162 %. 

För kvinnor i åldern 18-20 år är ökningen 250 % som kan jämföras med 
männens ökning på 221 %. 

Andelen personer lagförda för bruk av narkotika i respektive ålderskategori är 
störst bland 15-20 åringar. Nästan 60 % av de personer mellan 15-20 år, som 
lagfördes för narkotikabrott år 2004, lagfördes för enbart bruk av narkotika 
(BRÅ Rapport, 2005:16). 
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4.2 Intervjuer 

För att få en bredare bild av narkotikamissbruket hos unga kvinnor har vi även 

gjort två intervjuer. Den ena intervjun som genomfördes var med en 

socialarbetare, som ofta möter och arbetar med unga kvinnor med 

missbruksproblem. Den andra intervjun genomfördes med en polis som arbetar 

med polisens narkotikautbildning, samt arbetar som narkotikapolis i Örebro.  

4.2.1        Intervju med Maria Lindberg på KRUT i Umeå.  

KRUT är en öppenvårdbehandling med ungdomar i fokus. Med detta menas att 

behandlingen har ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i ungdomens behov. 

Samtal med ungdomen, där även familj och nätverk kan delta, är den vanligaste 

formen av kontakt med KRUT (www.umea.se/stodomsorg). 

Maria menar att det inte finns några faktiska bevis på att missbruket har ökat 

bland unga kvinnor, det som däremot har skett är att färre ungdomar placeras på 

institution och det på grund av sämre ekonomi inom socialtjänsten. Marias 

känsla är att det i dagsläget är fler ungdomar som sitter hemma och drogar, 

killar och tjejer, och som aldrig kommer till myndighetens kännedom. Det 

förändrade normsystemet i samhället, anser Maria, är något som bidrar till den 

allt liberalare synen på droger bland ungdomar. Med förändrat normsystem, 

menar Maria, bland annat medias framtoning av vem som är en lyckad person 

och vad som krävs för att man ska lyckas. T.ex. fotomodellen Kate Moss som 

är en känd fotomodell som också har ertappats flera gånger när hon missbrukat 

narkotika, Vidare finns det ofta droger och missbruk i många av dagen filmer, 

där det ibland också framförs ett drogliberalt budskap. 

Jämställdheten i dagens samhälle är både på gott och ont, gängbildningar blir 

allt mer vanligt bland tjejer, samma sak gäller också droganvändningen. Den 

personliga mognaden är också något som skall uppmärksammas. Maria menar 

att den är förskjuten, till 20-25 års ålder, vilket medför att många ungdomar har 

svårt att hitta ett sammanhang att finnas i, vilket medför att de mår dåligt. Det i 
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sin tur kan leda till missbruk av t.ex. narkotika. Maria tror också att narkotika är 

mer lätt tillgängligt idag jämfört med tidigare. De vanligaste som missbrukas är 

enligt Marias mening 1. Alkohol, 2. Hasch, 3. Amfetamin.  

Maria tror att alkohol är vanligaste p.g.a. att det är lagligt, samt att det är lätt 

tillgängligt. Bland unga människor som Maria och hennes kollegor kommer i 

kontakt med är Hasch populärt, med anledning av att värderingarna kring 

drogen har förändrats, det anses inte lika farligt längre och blir allt mer 

”rumsrent”. Maria påpekar att även där har media en skuld då de bidrar till att 

drogen blir allt mer normaliserad genom exempelvis MTV. Amfetamin är 

populärt att använda både som helg/partydrog men även vid andra 

missbruksammanhang. Amfetamin anses inte lika farlig som Ecstasy, Heroin 

m.m. Även intagningssättet bidrar till att drogen är populär d.v.s. att den kan 

intas t.ex. genom att blandas i en drink eller cocktail (Telefonintervju 2006-03-

20). 

 

 

4.2.2 Intervju med Håkan Larsson polis i Örebro samt lärare i 

drogmomentet på polisutbildningen i Umeå. 

Håkan säger att han inte har märkt av någon ökning av missbruket hos unga 

kvinnor i sin yrkesutövning som polis. Håkan påpekar däremot att polisen 

upptäcker fler påverkade ungdomar i dag jämfört med för fem år sedan. Han 

anser att det beror på att polisen har bättre utbildning i att upptäcka 

drogpåverkade personer. Håkan säger att de vanligaste preparaten bland unga 

kvinnor är Cannabis och Bensodiazepiner. Han tror att de är de vanligaste 

drogerna på grund av att ruset ger en tillfredsställelse och dämpar ångesten. 

Håkans uppfattning är att många unga kvinnor mår dåligt och inte får det stöd 

och hjälp de är i behov av, drogerna är deras sätt att undkomma problemen. Den 

andra orsaken till att Cannabis och Bensodiazepiner är vanligast, är att de är 

lätta att få tag på(Intervju 2006-02-27). 
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4.3 Resultatsammanfattning 

Det material vi tagit del av och tidigare redovisat visar att andelen unga kvinnor 

som använt narkotika någon gång ökade mellan åren 1995 till 1997 från 5 

procent till 7 procent. 1998 var antalet som använt nere i 6 %, därefter blev det 

en markant ökning till 2001 då procentenheten låg på 9 %. Efter 2001 sjönk åter 

igen andelen kvinnor som någon gång använt narkotika till 2003, då 7 % 

svarade att de använt dessa droger. Den sista mätningen var 2004 då procenten 

fortfarande var 7 %, d.v.s. ingen ökning av användandet. 

Det vanligaste narkotikapreparatet som unga kvinnor missbrukar är Hasch, tätt 

följd av Marijuana, d.v.s. Cannabisprodukter. På tredje plats över användandet 

av preparat kommer Amfetamin. Dessa resultat stämmer väl överens med vad 

som sades i intervjuerna med Maria Lindberg på KRUT, och Håkan Larsson 

som arbetar som polis i Örebro. 

Orsakerna till problemet är många, men den största är den normalisering som 

skett i och med det mera drogliberala samhället. I media syns nästan dagligen 

personer som har en liberal inställning till droger 

Unga kvinnor som har blivit lagförda för narkotikabrott har ökat lavinartat de 

senaste tio åren. I åldersintervallet 15-17 år är ökningen 133%, för 18-20 

åringar är ökningen 250% (Tabell 2). 
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5 Diskussion 

Syftet med vårt arbete var att utreda om det skett en ökning av missbruket av 

narkotika hos unga kvinnor i åldern 15-20 år. Slutsatsen vi kom fram till var att 

det skedde en ökning fram till år 2001 till 9 %, för att sedan minska till 7 % 

2003, och sedan stabiliseras. 

Det vanligaste preparatet bland unga kvinnor var överlägset Cannabis där 

Hasch och Marijuana ingår. Cannabis är förhållandevis billig narkotika samt att 

den verkar vara relativt lättillgänglig för dagens ungdomar. Diskussionerna i 

media och, överhuvudtaget i vårt samhälle, har utvecklats så att attityderna 

börjar bli alltmer drogliberala. Droger har blivit mer accepterat bland ungdomar 

och redan i låga åldrar pratas det om narkotiska preparat. Inställningen bland 

ungdomar är att droger inte leder till så allvarliga konsekvenser som det faktiskt 

kan göra. 

Dagligen får ungdomar läsa i tidningar och lyssna på kändisar och för dem 

betydande personer som skämtar och berättar om hur de använt eller använder 

droger. De personerna kan vara allt från artister och skådespelare till 

idrottsutövare och de flesta av signalerna som når ungdomarna har drogliberala 

värderingar. 

Numera har det blivit allt vanligare med att ungdomar missbrukar narkotika 

endast på helgerna, i krogmiljö och inte på vardagarna. Därför ser de sig inte 

själva som missbrukare, de anser att en missbrukare är en utslagen människa 

utan ett fungerande socialt liv. Det bekräftas också av Maria Lindberg, där hon i 

intervjun menar att ungdomar anser att droger är rumsrent. 

Vi ser starka kopplingar mellan kontrollteorierna och de resultat vi fått fram 

genom våra intervjuer, vår åsikt är att med hjälp av teorierna kan man få en 

förklaring till varför vissa unga kvinnor kan hamna i ett narkotikamissbruk. 

Självklart stämmer detta inte in på alla kvinnor med en svår uppväxt, men 

sannolikheten att hamna i ett liv med kriminalitet är övervägande. 
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Enligt självkontrollteorin beror missbruk på om en person har god självkontroll, 

det innebär att en person med låg självdisciplin lättare faller in i ett missbruk. 

Finns det då ingen i kvinnornas närhet, är det ingen som kan upptäcka deras 

missbruk. Hirschi (2003) med sin sociala-band teori menar att det är de sociala 

banden som avhåller individer från brottslig handling, såsom 

narkotikamissbruk. En ung kvinna med dålig självkontroll men med goda 

sociala band löper mindre risk att hamna i ett liv med kriminalitet och missbruk. 

Känner de att de inte har något att förlora, såsom familj, utbildning eller 

kamrater, blir det väldigt lätt att de söker sig till annat som kan förgylla deras 

tillvaro. Det kan bl.a. vara en tillvaro i narkotikamissbruk, de umgängeskretsar 

de oftast hamnar i är grupper som står utanför samhällets normer. 

De sociala banden behöver inte enbart vara till familjemedlemmar, utan kan 

även vara till lärare eller idrottsledare. Kan dessa personer upptäcka de tecken 

och symptom som en narkotikamissbrukande ung kvinna visar, leder det 

förhoppningsvis till en konfrontation och en lösning till problemet. 

Det vi ansåg vara extra oroande var att narkotikabrottsstatistiken för unga 

kvinnor hade ökat kraftigt. Vi tycker inte att de överensstämmer med den 

statistik som visar hur många som prövat narkotika. I undersökningarna som 

gjorts är ökningen för de som använt narkotika enbart 2 procentenheter på tio 

år, medan narkotikabrotten för unga kvinnor ökade med långt över 100 

procentenheter. 

Vi tror att anledningen till ökningen beror på att dagens poliser har en bättre 

utbildning och större kunskap om vad en narkotikapåverkad person uppvisar för 

tecken och symptom. Kompetensen hos polisen har ökat, vilket medfört att de 

lagför fler personer för narkotikabrott. Detta resonemang stämmer också 

överens om vad som kom fram i intervjun med Håkan Larsson.  

En del av ökningen kan man härröra till Hirschis fyra element som ska avhålla 

personer från att begå brottsliga handlingar. Ett av elementen är övertygelse, 

d.v.s. tron på myndigheter, samhället och lagstiftning. Den övertygelsen anser 
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vi ha minskat bland ungdomar i dag, ibland finns det en känsla av hopplöshet 

och att samhället inte finns till hands när ungdomar behöver hjälp och stöd. Det 

medför att ungdomarna känner att de inte behöver följa samhällets regler och 

normer. 

5.1 Slutsatser och förslag 

Missbruket hos unga kvinnor är ett problem, som enligt statistiken, de senare 

åren har stagnerat. Problemet är troligen större än vad statistiken visar, men det 

kommer inte till myndigheters och statistikens kännedom. Det medför att de 

unga kvinnorna inte får den hjälp och stöd från samhället som de behöver, och 

att missbruket med tiden blir grövre. Får de ingen hjälp söker de sig till andra 

personer med liknande problem, följden blir att de hamnar utanför samhället 

och dess normer. Har man väl hamnat utanför är det mycket svårt att etablera 

sig i samhället igen utan professionell hjälp. Som ung kvinna kan det vara svårt 

att få uppmärksamhet. Det innebär att en blyg ung kvinna med uppenbara 

problem ignoreras för att hon inte uppvisar de egenskaper som behövs för att 

synas. Däremot en individ med självförtroende och framåtanda har de 

egenskaper som behövs för att uppmärksammas i dagens samhälle. I princip 

menar vi att många unga kvinnor som mår dåligt aldrig upptäcks och att de 

aldrig får en möjlighet att reda ut sina problem. 

Synen på missbrukande kvinnor är väldigt nervärderande, de anses fulare att 

vara kvinnlig missbrukare än manlig missbrukare. Det medför att skammen för 

en ung kvinna som missbrukar är enorm och kan bidra till att hon inte söker den 

hjälp och behandling hon behöver. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

Frågor till Håkan Larsson och Maria Lindberg.  

1. Anser du att missbruket har ökat? 

2. Vad är, om så är fallet, anledningen till ökningen? 

3. Vanligaste narkotikapreparaten? 

4. Varför just dessa preparat? 

 


