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Abstract 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur konsekvenserna av Khatmissbruk ser ut i familjer med 

missbruksproblem och vad som görs åt det. För att ta reda på detta har vi intervjuat 

representanter från polisen, skolan, socialtjänsten samt nätverket ”Kvinnor mot Khat”. 

Khatplantan odlas i Kenya och flygs därifrån till Holland eller Storbritannien där växten anses 

laglig. Drogen körs sedan med bil till Sverige över Öresundsbron. Drogen måste brukas inom 

två dygn eftersom det amfetaminliknande ämnet snabbt bryts ner och inte ger samma 

ruseffekt. Gränsen för grovt narkotikabrott går vid 200 kg. Det låga straffvärdet innebär att 

Khat har låg prioritet hos svensk tull och polis. Att bruka Khat är en social aktivitet som tar 

lång tid, i vissa fall upp till 12-14 timmar. Missbruket leder till minskad sömn, arbetslöshet, 

hög frånvaro av mannen och alla pengar som familjen får in går till missbruket. Socialtjänsten 

upplever att familjerna har okunskap om vad socialtjänsten gör och kan hjälpa till med. 

Resultatet visar dock att familjerna vet att de kan få hjälp men att det är tabu i deras religion 

att lämna ut sin man, problem ska lösas inom familjen. I skolan vi besökte görs inte mycket 

mot droger då de upplever att de inte har något problem med konsekvenser av missbruk. För 

oss känns det som att det enda sättet att få bukt på problemet är att gränsvärdet för Khat sänks 

rejält så att alla inblandade kan arbeta mot det på ett bättre sätt. 
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1   Inledning 

Tänk dig att flera tusen människor i din hemort använder en förbjuden amfetaminliknande 

drog. Det här missbruket splittrar familjerna och gör dem arbetslösa och fattiga och tänk att 

polisen och myndigheter inte gör allt för att stoppa drogen. Det handlar om drogen Khat, 

som smugglas i tonvis över gränserna och som används av en minoritet. Vi har valt att 

skriva om drogen Khat för att det tycks vara en accepterad och bortglömd drog i vårt 

samhälle. Under vårt narkotikamoment på Polishögskolan pratades det inte något nämnvärt 

om drogen Khat utan mera om de tyngre drogerna. Tanken med vårt arbete är att få en 

inblick i hur en familj med Khatmissbruk påverkas och hur samverkan sker mellan polis, 

myndighet och skola för att hjälpa familjer som har problem med missbruket. Vi gjorde ett 

”studiebesök” i Rinkeby under några timmar då vi skulle göra våra intervjuer. Det vi möttes 

av förargade oss ordentligt. Under de få timmar vi befann oss runt torget hann vi se tre 

”knarkaffärer” som gjordes upp. Detta trots att flera Securitas vakter och medborgarvärdar 

befann sig i närheten. Efter att ha sett Uppdrag Gransknings inslag om drogen Khat uppstod 

hos oss en stor frustration av hur lite som görs mot Khat.  

Sverige skall vara ett narkotikafritt samhälle. Vi som poliser har en viktig roll i strävan att 

nå målet om ett narkotikafritt samhälle. Polisen har främst att göra med insatser för att 

bekämpa narkotikabrottsligheten. Detta görs bl.a. genom att förebygga, spana, utreda, göra 

riktade insatser och samverka med andra myndigheter och organisationer1.  

Tuggandet av Khat sägs vara en social tradition i länder i Afrikas horn som Etiopien, 

Somalia och även i Jemen. Bladen och de fina grenarna tuggas, och saliven nedsväljs.  

Missbruket spred sig till Europa genom vissa etniska grupper under 1980-talet då dessa 

flydde landet på grund av inbördeskrig. Khatmissbruket är ett växande problem som främst 

är aktuellt bland människor från Afrikas horn2. Förr i tiden användes Khat i Somalia 

sparsamt för att försätta sig i religiös extas. På senare år när landet har fallit sönder av krig 

har användandet ökat för att förtränga de traumatiska upplevelserna som de drabbats av. 

Idag tros ca 80 % av männen i Somalia missbruka Khat. Många flyktingar som kom till 

                                                
1 Regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol och narkotikahandlingsplaner. 
2 Narkotika. Dopningsmedel och hälsofarliga ämnen. Jonas Hartelius. Svenska Carnegie Institutet 2007. 
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Sverige brukade inte Khat innan de kom till hit. Nu tuggas Khat för att användaren ska 

kunna fly från ångesten i ett samhälle som de känner sig ha misslyckats i.3  

I en artikel i DN berättar Ibrahim att missbruket beror på att många var före kriget aktade 

samhällsmedborgare i hemlandet - här i Sverige lever de på socialbidrag. De kan inte 

försörja sina familjer. De känner sig förödmjukade, diskriminerade och utstötta. Deras 

självförtroende krymper, liksom tilltron till det svenska samhället. Till sist är ingenting 

viktigt längre - utom kompisarna och khat. I artikeln skrivs även att till Rinkeby levereras 

drogen i partier om tiotals eller hundratals kilo minst fyra gånger i veckan och kommersen 

pågår varje dag.4 Idag beräknas det finnas ca 3000 missbrukare av Khat i Sverige men detta 

är bara en uppskattad siffra då missbruket ofta sker inom familjen i hemmet.5 

1.1  Bakgrund 

Khatplantan odlas i Kenya och flygs därifrån till Holland eller Storbritannien där växten 

anses laglig. För att drogen ska hållas färsk lindas den in i bananblad. Drogen körs sedan 

med bil till Sverige över Öresundsbron. Det är bråttom att få fram drogen till missbrukarna 

då växten måste brukas inom två dygn eftersom det amfetaminliknande ämnet bryts ner och 

inte ger samma ruseffekt.6 De stora partierna smugglas företrädesvis in med hjälp av 

kyllastbilar för blommor eller grönsaker. Då Khat är en färskvara tyder de stora partierna på 

att importörerna har utökat sin kundbas. Tendensen att använda kurirer med icke-afrikanskt 

ursprung ökar. Dessa agerar dock ofta övervakare när sådana kurirer används. Smugglingen 

i fordonstrafiken har minskat med cirka tio procent till förmån för smuggling i tågtrafiken 

som ökat i motsvarande grad. Partierna som smugglas i tågtrafiken är något mindre än i 

fordonstrafiken. Organisationerna som använder detta tillvägagångssätt värvar många 

kurirer, gärna ungdomar, som under en och samma dag smugglar uppdelade partier i 

mindre mängder i skytteltrafik på tågen.7 Statistik hos Tullverket visar på att det årligen 

beslagtas mellan fem och åtta ton Khat av tullen. Jämfört med t.ex. Kokain som tullen tar 

runt 25 kg i beslag av/år eller Cannabis, 500-600kg/år, som är den drog tullen tar mest utav 

efter Khat.8 Enligt Lars Hansson, (Nationell tullspecialist inom narkotika, doping samt 

hälsofarliga varor) på Tullverket som gjort en grov bedömning uppskattar att tullen tar ca 

                                                
3 Khat – det dolda missbruket. Internationell konferens. Botkyrka 2007. 
4 ”Män som tuggar Khat slutar att kämpa”. Dagens Nyheter 20020616.  
5 Uppdrag granskning  - tugga utan risk. 20070928. 
6 Narkotika. Dopningsmedel och hälsofarliga ämnen. Jonas Hartelius. Svenska Carnegie Institutet 2007. 
7 Smuggelvägar – Khat. Information Polisens hemsida.  
8 Statistik Tullverket.  
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10-25% utav den totala mängd av drogen som förs in olagligt till Sverige. Det krävs mer än 

200 kilo Khat för att det ska räknas som grovt narkotikabrott. Det låga straffvärdet har 

inneburit att Khat har låg prioritet hos den svenska tullen och polisen. Hos 

Rikskriminalpolisen har drogen inte heller någon hög prioritet eftersom de inte anser att det 

är någon grov organiserad brottslighet och spridningsrisken till andra folkgrupper anses 

vara liten.9 

 

I takt med att antalet Khatmissbrukare i Sverige ökar, ökar även samhällsproblemen till 

följd av missbruket: kriminalitet, familjeproblem och arbetslöshet. Missbruket sprider även 

sjukdomar såsom leverskador, magkatarr och psykoser och leder till en växande 

passivisering av brukarna och deras närstående, vilket är mycket hämmande för deras 

personliga utveckling och för integreringen i samhället.10 Att bruka Khat är en social 

aktivitet som tar många timmar där personerna pratar och umgås. I vissa fall kan tuggandet 

pågå i 12-14 timmar vilket leder till minskad sömn och att de inte orkar arbeta. Missbruket 

kostar familjen stora mängder av pengar då en dos/knippe (200g) en s.k. Marduuf, kostar ca 

200 kronor.11 

 

Värdet på försäljningen av Khat i Sverige uppskattas ligga omkring 140 miljoner kronor/år. 

En missbrukare använder allt från två till fem knippen om dagen, det beror helt på hur den 

enskildes missbruk ser ut. Männen arbetar inte och får stora abstinensbesvär vilket leder till 

att de stjäl pengar och använder studiebidrag, barnbidrag och andra bidrag till att försörja 

sitt missbruk med.12  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur konsekvenserna av Khatmissbruk ser ut i familjer 

med missbruksproblem och vad som görs åt det.  

                                                
9 Uppdrag granskning  - tugga utan risk. 20070928 
10 Uppdrag granskning  - tugga utan risk. 20070928 
11 Intervju med Amina från ”Kvinnor mot Khat” 
12 Uppdrag granskning  - tugga utan risk. 20070928 
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1.3  Frågeställningar 

• Hur kan konsekvenserna av Khatmissbruk se ut i familjen som drabbats? 

• Märks konsekvenserna av missbruket även i samhället? 

• Vad gör man åt problemet från skola, polis och socialtjänstens håll och vad kan 

göras bättre? 

1.4  Avgränsningar 

Det finns mycket intressant att skriva om angående drogen Khat men vi har valt att 

avgränsa vårt arbete genom att genomföra alla intervjuer och undersökningar inom ett och 

samma område, Rinkeby. Vi valde Rinkeby efter att ha pratat med polisens 

informationsansvarige i narkotikafrågor som berättade att de har problem med just 

Khatmissbruk i det området.  

1.5 Tillvägagångssätt 

För att få in information till vårt arbete har vi intervjuat olika myndigheter så som polis, 

socialtjänst och skola i det aktuella området där stora problem med Khat finns. Vi har även 

låtit en person från nätverket ”Kvinnor mot Khat” berätta om sina livserfarenheter från sitt 

förhållande där mannen missbrukat Khat. Vi har även använt oss utav tidigare rapporter och 

litteratur som skrivits i ämnet.  

2  Teori 

2.1   Plantan och dess biverkningar 

Khat plantan växer vilt kring Afrikas horn och på arabiska halvön. Den varierar i storlek 

från en mindre buske till ett litet träd. Från växten skördas de färska skotten som sedan 

missbrukas. Khat innehåller de två rusframkallande ämnena Katin och Katinon, som båda 

liknar amfetamin. Bladen och de finare växtgrenarna tuggas och saliven sväljs medan 

fibrerna hålls kvar som en klump i kinden och sedan spottas ut. Drogen är en färskvara som 

tappar mycket av sin rusgivande förmåga vid intorkning, redan efter 2 dygn bryts de 

amfetaminliknande ämnena i växten ner. För att hålla växtdelarna fuktiga packar de in dem 
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i bananlöv innan transporten. Khat transporteras med flyg till antingen Storbritannien eller 

Holland, där införseln av växten är laglig. Därifrån fraktas den med bil till Sverige.13 

 

En eller flera av nedan beskrivna effekter kan uppträda vid påverkan av Khat: 

• Uppiggande, pratsamhet. 

• Eufori, förhöjd självuppfattning. 

• Retlighet, förvirring och förföljelsetankar. 

• Aggressivitet, oro. 

 

Skador:  

• Magkatarr, förstoppning, tarmskador, avmagring. 

• Leverskador, hjärtklappning. 

• Sexuella störningar, i svårare fall impotens. 

• Sömnsvårigheter, depressioner, ångestattacker. 

• Retlighet, nervsammanbrott. 

• Psykoser, hallucinationer. 

 

Ruset av drogen sätter in efter 10 minuter vid nedsväljning och varar från 30 minuter till 6 

timmar. Hos nybörjare kan ruset sitta i så länge som upp till 24 timmar. 14 

2.2  Lagstiftning 

Växtdrogen Khat är inte kontrollerad som internationell narkotika. Många länder, bland 

dem Sverige, har dock ställt Khat under nationell narkotikakontroll. Katin och Katinon 

regleras internationellt som narkotika.15 

 

Narkotikastrafflagen reglerar den olovliga hanteringen av narkotika i Sverige.  

1 § omfattar sex förbudspunkter. För att kunna ställas till ansvar krävs att hanteringen av 

narkotika har skett olovligen och med uppsåt. De sex punkterna är följande: 

1. Överlåtelse av narkotika. Det vill säga försäljning, byte, gåva eller annat förfarande 

varigenom äganderätten överförs till någon annan. 

                                                
13 Narkotika. Dopningsmedel och hälsofarliga ämnen. Jonas Hartelius. Svenska Carnegie Institutet 2007. 
14 Narkotika. En grundläggande handledning för Polisen inkl drogtecken och symptom. RPS rapport 2007:1.  
15  Narkotika. Dopningsmedel och hälsofarliga ämnen. Jonas Hartelius. Svenska Carnegie Institutet 2007. 
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2. Framställer narkotika som är avsedd för missbruk. 

3. Förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte.  

4. Anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan 

befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk. 

5. Bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag (betalning) för 

narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan 

sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel. Detta ska ske 

vanemässigt eller yrkesässig verksamhet.  

6. Innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika.  

Straffsatsen för narkotikabrott är fängelse i högst tre år. 

 

2 § Reglerar när narkotikabrott är att anse som ringa brott med lägre straffsats (böter eller 

fängelse i högst sex månader) som följd.  

Det ringa brottet reserveras i huvudsak för gärningar som endast innefattat brukande och 

innehav av narkotika avsett för eget bruk. 

Den viktigaste omständigheten huruvida ett narkotikabrott skall anses vara ringa, av 

normalgraden eller grovt, är mängden narkotika i det enskilda fallet.  

Omständigheterna i det enskilda fallet kan också ha stor betydelse t.ex. kan överlåtelse av 

en förhållandevis liten mängd narkotika till ungdomar leda till strängare straff eftersom det 

beaktas som en försvårande omständighet.  

 

3 § Reglerar när ett narkotikabrott skall anses som grovt. Vid bedömandet skall det särskilt 

beaktas om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller 

yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös 

art. Bedömningen av detta skall grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det 

särskilda fallet. 

Straffsatsen för grovt narkotikabrott är fängelse, lägst två år och högst tio år.16 

 

Gränsvärden för narkotikabrott Khat 
Ringa: 0-4kg  Normal: 4kg  Grov: 200kg17 
 

                                                
16 Sveriges Lagar 2006,  Narkotikastrafflagen  (1968:64) 
17 Studier rörande påföljdspraxis med mera. Georg Sterzel & Stefan Reimer. 
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2.3  Vad innebär ett beroende och vad menas med missbruk?  

När en person är beroende av t ex alkohol, droger, cigaretter, sex eller spel, är personen 

(fysiskt eller psykiskt) beroende av substansen eller beteendet. Detta leder till 

abstinensbesvär om kroppen inte får i sig den mängd som den är van vid. Toleransnivån 

ökar i samband med bruket, vilket innebär att missbrukaren allt efter tiden går behöver 

högre doser av substansen för att uppnå samma effekt.  Abstinensbesvär är obehagliga 

fysiska reaktioner som uppstår när kroppen inte tillför drogen eller då den går ur kroppen. 

Exempel på symtom är illamående, muskelvärk, feber, koncentrationsproblem, 

sömnproblem, ångest och mardrömmar. Även människor som inte känner av en ökad 

toleransnivå eller får abstinensbesvär, kan bli beroende av substansen. Dessa försöker hela 

tiden kontrollera sitt användande av drogen, men lyckas inte utan använder istället 

substansen oftare eller i större mängd än de planerat. Att återhämta sig och rensa kroppen 

ifrån ett beroende tar lång tid. Individer som utvecklat ett beroende kan strunta i viktiga 

aktiviteter såsom arbete, skola eller andra sociala kontakter. Ett kännetecken på om en 

person utvecklat ett beroende är att han/hon inte kan sluta använda substansen eller att 

brukaren inte kan kontrollera användandet. Det finns ett starkt sug efter substansen som är 

mycket svårt att stå emot.  

 

Det finns vissa kriterier som, bland andra, World Health Organisation (WHO) listat för att 

kunna avgöra om en individ är beroende. Följande tillstånd är kännetecken för 

beroendeproblematiken; även om personen bara har några av symtomen nedan, kan han ha 

utvecklat ett beroende:  

- Psykologiskt beroende (begäret kan variera från att vara svagt till mycket starkt).  

- Abstinensbesvär. 

- Kan inte kontrollera användandet av drogen eller beteendet.  

- Ägnar mycket tid åt missbruket / ägnar mycket tid åt att återhämta sig efter användandet.  

- Skadeeffekter på sig själv eller sin omgivning (problem på arbetet, ägnar mindre tid åt 

tidigare intressen).  

- Fortsätter att använda substansen eller fortsätter med beteendet trots att personen vet att 

det är skadligt.18 

                                                
18 Beroende/missbruk - Beskrivning, Symptom.  Moelker W. 
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2.4  Sociala konsekvenser 

Narkotikabrukarna står antingen utanför arbetssamhället från början eller hamnar utanför, 

som en konsekvens av det fortsatta drogbruket. De saknar därmed det för vårt samhälle 

normala möjligheterna till sysselsättning och försörjning och hänvisas för att kunna 

fortsätta med drogbruket till andra oftast kriminella sätt att överleva. Vissa finansierar även 

bruket genom bidragssystem. Många av de som missbrukar narkotika hamnar i varaktig 

arbetslöshet och kriminalitet till följd av sitt missbruk. Missbruket leder även i många fall 

till skilsmässor eller på andra sätt uppbrutna familjeförhållanden. De mister i de flesta fall 

vårdnaden om sina barn. I takt med att missbruket blir mer omfattande och dyrbart, och 

försörjningsmöjligheterna samtidigt minskar övergår många från relativt småskalig 

narkotikahandel till stölder, bedrägerier och annan traditionell kriminalitet. Till 

konsekvenserna hör ofta att man samlar på sig både privata ”knarkskulder” och krav på sig 

för stora låne- eller hyresskulder. En annan konsekvens är reaktionerna från omgivningen, 

både i form av avståndstagande och förakt, och i form av press, hot och ibland våld. 

Reaktionerna kommer från såväl närstående som grannar, arbetskamrater och 

myndighetsföreträdare. Missbruket leder till konfliktfyllda relationer eller till social 

isolering. En vanlig konsekvens av missbruk är att personen undviker situationer och 

relationer där han/hon riskerar att bli angripen för en kortare eller längre tid. Känslor av 

skuld och skam är fundamentala för all samlevnad, och att skydda ”jaget” genom att bryta 

kontakten med omgivningen och hindra insyn är en elementär socialpsykologisk reaktion.            

Samvaron med knarkgänget eller med den partner i drogbruket kan också bli ett varaktigt 

undandragande. Tillsammans vänder missbrukaren ryggen åt resten av världen och 

upprättar en egen värld. Det gemensamma drogbruket kommer att fungera som en tillflykt 

undan påträngande krav från omvärlden.19                                                                                                                  

Narkotika skadar personen på flera olika sätt: 

• Narkotikamissbruk har skadliga följder för individen; både när det gäller arbete, 

skola, vilja, ställning i samhället och förtroende hos andra människor. Missbruket 

gör människan lat, ytlig i sitt tänkande, slarvig, lätt irriterad över det minsta och 

avvikande i umgänge och relationer med andra människor. Narkotikan gör också att 

missbrukaren ignorerar sina arbetsuppgifter, tappar i sin yrkeskompetens och blir 

oengagerad och mindre motiverad.  

                                                
19 Att förstå drogmissbruk, praktiken, situationen, processen. Andersson Berit, Studentlitteratur, Lund, 1991. 
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• När en människa blir tvungen till att missbruka narkotika, det vill säga är beroende 

av det, och samtidigt saknar pengar till det blir missbrukaren desperat och måste göra 

vad som helst för att införskaffa de nödvändiga pengarna. Han försöker låna eller till 

och med att begå brott för ändamålet. De kan ta emot mutor, snatta, stjäla, prostituera 

sig eller begå ännu grövre brott. I detta läge säljer de sig själv och sin familj för 

narkotika.  

• Missbrukaren tappar fotfäste och får sinnesstörningar och kan därför inte 

upprätthålla goda relationer till andra människor, eller ens till sig själv. Detta leder 

till ännu svårare och allvarligare problem. Personen har svårt att anpassa sig till 

samhället och kommer så småningom tröttna på livet och försöka fly verkligheten. 

• Narkotikan får människan att hata samhället och alla dess värderingar. I protest mot 

samhällets normer bryter missbrukaren mot alla dess moraliska värderingar och 

dygder.20 

 

Narkotikamissbruk påverkar familjen och familjelivet på många olika sätt: 

• Ju mer missbrukaren betalar för narkotikan han/hon missbrukar desto mindre pengar 

blir kvar i familjens hushållskassa. Detta leder i sin tur till att familjens hälsa står i 

fara. Familjemedlemmarna får sämre mat, mindre näring och mår därför sämre. Är 

de sedan inte friska, fungerar de inte bra i umgängen med andra människor heller. 

Därmed blir även familjemedlemmarna sämre sociala individer. Det påverkar deras 

skolgång, utbildning och moraliska värderingar. Allt detta för att familjen har 

prioriterat sitt narkotikamissbruk före uppfostran. Barn i missbruksfamiljer blir 

avvikande på grund av två skäl; de tar efter sina främsta förebilder, det vill säga 

föräldrar och vårdnadshavare, och behovet driver barnen att göra vad som helst för 

att kompensera frånvaron av föräldrar eller försörjare.  

• Narkotikamissbruk skapar problem, inte bara med ekonomi och hälsa, utan det 

påverkar hela familjelivet. Luften mellan familjemedlemmarna blir het och 

spänningen ökar på grund av konflikten. Inte nog med att missbrukare spenderar en 

stor del av familjens pengar på narkotika, utan missbrukaren skapar också irritation 

och oro hos familjemedlemmarna. Missbrukaren beter sig på ett sätt som familjen 

inte kan godta. Missbrukaren samlar kring sig många missbrukande vänner i 

                                                
20 En bok om droger, beskrivning, verkningar och skador samt metoder för behandling. Chamon Bashar. 
Assyriska tryckeriet i Jönköping. Trollhättan oktober 2003. 
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familjens bostad till sent på nätterna, vilket väcker barnens nyfikenhet på narkotika 

eller rädsla för att bostaden blir stormad av polisen i syfte att gripa de 

missbrukande.21 

 

I familjer med missbruk är det vanligt att partnern tar på sig ett stort ansvar för att hjälpa 

och kontrollera den som missbrukar, i hopp om att vanor och konsekvenser ska ändras. 

Hjälpen från den anhörige ges alltså utifrån förutsättningen att det ska bli en förändring till 

det bättre. Oftast delar inte missbrukaren denna målsättning utan ser hjälpen som en 

möjlighet att undgå obehagliga konsekvenser, det vill säga som ett sätt att skydda sig och 

kunna fortsätta som förut. Undersökningar visar att kvinnor har svårare än män att ge upp 

hoppet om en positiv förändring hos sin partner och stannar hos dem i flera år än vad 

männen till missbrukande kvinnor gör.  

 

Dessa är några av ansträngningarna som ofta får motsatta verkningar än vad som är avsett. 

Det gäller fall där partnern: 

• Tar ansvar för att hålla missbrukaren nykter t ex. genom att gömma eller hälla ut 

sprit. Avkräver löften om mindre förbrukning. 

• Försöker undvika konflikter genom att anpassa sig till missbrukarens krav, täcka 

hans behov, tar på sig skulden och ansvaret. Ger oklara besked för att slippa hålla 

fast vid något. Partnern blir rädd för att fatta beslut och tassar omkring på tå. 

• Försöker dölja missbruket både inåt i familjen och utåt för andra, de pratar inte i 

familjen om det som händer under missbruket och vad det betyder för varje enskild. 

Nämner inte svåra saker vid deras rätta namn. 

• Ljuger om missbrukarens skäl till att vara borta från jobbet, får tacka nej på dennes 

vägnar. Hindrar insyn genom att isolera sig. Ber inte någon om hjälp, anförtror sig 

inte till någon.22 

 

De som lever ihop med missbrukare tar ofta för lite hänsyn till sig själva. De har blivit 

främmande för egna behov och får svårt att ta till vara sitt eget sociala liv och sina egna 

intressen. De har också en tendens att hamna i en passiv och defensiv position där de inte 

klarar av att sätta gränser för andra. De har starka upplevelser av nedslagenhet och hyser 
                                                
21 En bok om droger, beskrivning, verkningar och skador samt metoder för behandling. Chamon Bashar. 
Assyriska tryckeriet i Jönköping. Trollhättan oktober 2003. 
22 Barn i familjer med missbruksproblem. Frid A. Hansen. Studentlitteratur. Lund, 1995. 
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också intensiva skuld- och skamkänslor. Till slut väntar de sig inte heller särskilt mycket 

positivt. De känner stor hjälplöshet och är rädda för katastrofer. Efter flera år med en 

missbrukare har de utnyttjat alla lösningar och tror inte längre att det finns några. Dessutom 

brottas de med sömnproblem och fysiska plågor som migrän, muskelspänningar, 

ryggproblem och underlivsbesvär. Även om kvinnor stannar kvar hos sina missbrukande 

män och inte ser någon lösning på problemet, inser de på ett plan att de kan välja att 

upphöra med samlivet. De som emellertid inte kan välja utan måste bli kvar i familjen är 

barnen. Som tidigare nämnts är missbruket ett tabubelagt område. Det drabbar inte minst de 

barn som upplever missbruk hos sina föräldrar. Det är svårt för vuxna att tala om sina 

föräldrars missbruk, och det är ännu svårare för barn att berätta om föräldrars missbruk för 

utomstående. Ätstörningar, depressioner, psykosomatiska symtom, ångest, sömnproblem, 

missbruk, kriminalitet, personlighetsstörningar, skolproblem, svårighet med vänner och 

social tillhörighet och känslomässig labilitet är symtom som kan sättas i samband med 

uppväxt i ett hem präglat av missbruk.23 

1.6 Familjehemlighet  

Att ha missbruksproblem är kulturellt förbundet med skam. Missbrukare associeras oftast 

med de synliga ”fyllon” ute på stan; de som människor ser ner på och fördömer. Denna 

sociala tabuering av missbruksproblem gör att också familjen till missbrukaren upplever 

problemet som skamligt. En vanlig reaktion hos människor som skäms är att de försöker 

dölja vad de skäms för – alltså hindra andra människor att få insyn i och kunskap om det 

som de skäms för. Så är det också i missbrukarfamiljer, och det går särskilt ut över barnen. 

De går ständigt och är rädda för att någon ska upptäcka något – att någon ska ringa i 

telefonen eller att någon ska komma överraskande på besök. Det blir ett liv i hög beredskap 

för att vara först att öppna dörren, först att svara i telefonen och så vidare, så att ingen ska 

lägga märke till något.24 En grundläggande ingrediens i ett friskt familjeliv är ärlighet. För 

att kunna bygga upp tillit behöver barnet lita på att föräldern är sanningsenlig i det hon gör 

och säger. Samtidigt finns det i alla familjer familjehemligheter. Vissa saker talas det inte 

om, t ex. konflikter i släkten eller andra pinsamheter. I familjer med narkotikamissbruk är 

narkotikan den störta hemligheten som ofta för med sig andra, t ex. våld, otrohet, 

obearbetade sorger. Inom familjen kan hemligheten beskrivas som att det finns en elefant i 

                                                
23 Barn i familjer med missbruksproblem. Frid A. Hansen. Studentlitteratur. Lund, 1995. 
24 Barn i familjer med missbruksproblem. Frid A. Hansen. Studentlitteratur. Lund, 1995. 
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vardagsrummet, alla ser och hör den, men utan att röra vid den eller utan att kalla den vid 

namn. Alla går runt den, och den hindrar alla från att se på tv. Det är vanligt att syskon 

sinsemellan inte talar om det som händer. I denna familjesituation är det nödvändigt att 

ljuga – för släkt och lärare och inte minst för kamrater. Det sägs att missbrukare ljuger. 

Men deras familjer ljuger i lika hög grad. De inblandade ljuger från början för att skydda 

men tappar med tiden bort vad som är sanning och lögn och ljuger automatiskt.25 

2.6  Tidigare studier 
Tidigare svenska studier som har gjorts om Khat och somalier är bland annat ”Knark kontra 

kultur” och ”Innerst inne har dem sorg”. 

 

I ”Knark kontra kultur” var syftet att få en bild av hur Khatmissbruket såg ut i Göteborg år 

2004 samt vilka insatser som behövdes för att förhindra det. Löst strukturerade intervjuer 

med 30-talet aktörer som på olika sätt arbetade och kom i kontakt med drogen Khat 

utgjorde underlag för studien. Även en Khatmissbrukare deltog i intervjuerna. Av studien 

framkom att Khatmissbruket ledde till ekonomiska och sociala problem för den somaliska 

gruppen i Göteborg. Missbruket kunde även leda till fattigdom och splittringar inom 

familjen. Enligt polis och tull fanns ett omfattande missbruk bland de somaliska männen. 

Inga större kraftansträngningar för att lösa problemet gjordes dock, då narkotikahandeln 

endast berörde en begränsad grupp och för att den bristfälliga lagstiftningen med låga 

straffskalor ansågs försvåra deras arbete. Missbrukets omfattning uppskattades röra allt 

ifrån hälften till majoriteten av de somaliska männen. Uppgifter om att Khatanvändandet 

även spridits till de somaliska kvinnorna gjordes gällande. Detta skulle kunna få ödesdigra 

konsekvenser för familjen då kvinnan anses vara ansvarig för barn och hushåll. Statistik 

från arbetsförmedlingen visade dock att kvinnor lättare skaffade arbete än männen, då de 

verkade vara mer förändringsbenägna och positivt inställda till att ta del av det svenska 

samhället. Detta kunde vara ett av skälen till varför Khatanvändning bland de somaliska 

kvinnorna inte var lika vanligt förekommande. Av studien framkom även att unga somalier 

med missbruksproblem valde bort Khat för andra droger. Detta gjorde att författaren 

                                                
25 Familjer och missbruk, om glömda barn och glömda föräldrar. Bengtsson Anna-Bodil, Gavelin Ingegerd, 
books – on – demand, Visby 2004 
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uppmanade till vidare forskning kring Khatmissbruk; om det kunde leda till annat 

drogmissbruk och hur barnen i så fall påverkades av detta.26 

 

”Innerst inne har dem sorg” har utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv undersökt hur 

användandet av Khat påverkade den somaliska mannen och kvinnans position i familjen 

och samhället. Undersökningen baserades på intervjuer och visar en bild av att 

informanterna upplever att hela den somaliska familjen blir påverkad då mannen använder 

Khat. Missbruket påverkar hur dessa familjer organiserar sin vardag. När mannen använder 

Khat blir han passiv och frånvarande och kvinnan står då ensam med arbetsbördan hemma. 

Undersökningen visar också att män som missbrukar Khat har svårt att arbeta. Detta, 

utifrån en traditionell norm, betyder att han förlorar sin auktoritära roll som 

familjeförsörjare. Khatmissbruket orsakar således också ekonomiska svårigheter för 

familjen. Bruket av Khat påverkar parrelationen på flera olika sätt. Missbruket kan leda till 

en ostabil relation och i förhållande där kvinnan inte kan acceptera mannens missbruk blir 

ofta resultatet skilsmässa. Kvinnans egna resurser och huruvida hon har tillgång till ett 

socialt nätverk påverkar kvinnans livsmöjligheter. I studien framträder en bild av att ett 

Khatmissbruk upprätthåller det utanförskap många somalier i exil känner i Sverige. Den 

somaliske mannen som använder Khat, blir utifrån sitt missbruk, ”den etniska positionen”, 

samt avsaknad av arbete förpassad till en underordnad position i det svenska samhället. 

Informanterna upplever att myndigheterna inte bryr sig beträffande Khat och att detta bidrar 

till avsaknad av tillhörighet, inte bara för den som använder Khat utan också för gruppen 

somalier som helhet.27 

2.7  Skolans riktlinjer 

Skolans miljö ska vara drogfri. Skolan har också en viktig roll i arbetet med att bekämpa 

och informera om riskerna med droger. 

Av avsnitt 2.2 i förordningen om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) framgår att skolan ansvarar för att varje elev 

som gått ut grundskolan har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god 

hälsa och har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan. Enligt avsnitt 2.8 i 
                                                
26 Moberg U-C. Knark kontra kultur – en studie av kat-missbruket i Göteborg och vad som görs för att 
förhindra det. Avdelningen för socialmedicin: Göteborgs universitet; 2004 
27 Gonzague L, Svedberg E. Innerst inne har dem sorg. En undersökning om somaliska kvinnors upplevelser 
av somaliska mäns katmissbruk. Institutionen för Socialt arbete:Göteborgs universitet; 2005 
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samma förordning har rektorn ett särskilt ansvar för att kontakt upprättas mellan skola och 

hem om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan. Vidare har rektorn ett 

särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden som exempelvis riskerna med 

tobak, alkohol och andra droger integreras i undervisningen i olika ämnen.  

Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) är rektorer, lärare, skolsköterskor och annan 

skolpersonal skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i skolverksamheten får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd. Anmälningsskyldigheten förutsätter inte att det är klarlagt att socialnämnden 

behöver ingripa utan även svårbedömda och obestyrkta uppgifter som tyder på detta ska 

anmälas. Som ett förtydligande finns i 1 kap. 2 a § skollagen en bestämmelse som hänvisar 

till socialtjänstlagens regler om anmälningsskyldighet. Någon skyldighet för skolans 

personal eller någon annan att polisanmäla en person som redan begått ett brott finns inte. 

Däremot kan man under vissa förutsättningar vara skyldig att anmäla om någon har för 

avsikt att begå ett allvarligt brott. (23 kap. 6 § brottsbalken.)28  

2.8  Socialtjänstens riktlinjer 

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden ”arbeta för att förebygga och motverka 

missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel”. Samma grundtanke uttrycks i 

hälso- och sjukvårdslagens § 2 c, där det heter att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska när det är lämpligt ges 

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada”. Enligt socialtjänstlagens 

3 kap. 2 § ska socialtjänsten ”genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja 

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden”. Utifrån bl.a. denna paragraf bedriver 

socialtjänsten i olika kommuner ett uppsökande arbete för att så tidigt som möjligt upptäcka 

missbruks- och beroendeproblem. Detta resulterar t.ex. i att man söker upp riskgrupper i 

speciella riskmiljöer. I socialtjänstlagen står också: ”Socialnämnden ska aktivt sörja för att 

den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma 

ifrån sitt missbruk.”  

 

 

 

                                                
28 Skolverkets bestämmelser om skolans arbete mot droger.  
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Modell för upptäckt och åtgärder av alkohol och narkotikaproblem 

En genomgående tanke i lagstiftningen är alltså att man ska verka för tidig upptäckt. Det 

innebär att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska försöka upptäcka och 

motverka ett riskfyllt bruk av alkohol och/eller narkotika så tidigt som möjligt, dvs. innan 

bruket har blivit hälsovådligt eller gett upphov till andra negativa konsekvenser. Alkohol- 

och narkotikaproblem kan upptäckas på en del olika sätt. Det mest uppenbara är att 

personen själv söker för problemen. En annan möjlighet är att man vid uppsökande 

verksamhet identifierar riskmiljöer och riskgrupper och då får kontakt med personer som 

behöver hjälp. Slutligen kan det röra sig om personer som söker socialtjänst eller hälso- och 

sjukvården för helt andra orsaker men där man kan misstänka att ett alkohol- eller 

narkotikaproblem bidrar till den totala problemsituationen. Uppsökande verksamhet inom 

socialtjänsten är t.ex. fältarbete, medan screening är den närmaste motsvarigheten inom 

sjukvården. Screening innebär att man undersöker hela befolkningsgrupper eller ”speciella 

riskgrupper” när det gäller förekomsten av vissa symtom eller riskfaktorer, för att sedan 

rikta insatserna till de individer som behöver hjälp. Det är viktigt att identifiera vilka 

personer och vilket socialt stöd i den enskildes omgivning som kan vara ett stöd i 

rehabiliteringen. Det är också viktigt att stärka dessa personers betydelse och de insatser de 

kan göra. Familj och vänner identifieras i vissa studier och under vissa förutsättningar 

framför allt som ett stöd. Det har även visat sig att patienter med dubbeldiagnos som fått 

ekonomisk hjälp av sin familj eller omvårdnad från familjemedlemmarnas sida oftare 

slutade missbruka eller minskade sitt missbruk. Det har också märkts att en större andel 

kvinnliga kokainbrukare bland dem som var i behandling hade stöd i sin närmiljö för att 

söka behandling eller hjälp i vardagssituationer. Att få behålla sina barn hemma kan också 

vara ett viktigt motiv för kvinnor att ändra sitt riskbeteende. Familjen och närstående kan 

spela en viktig roll för att en person med missbruks- eller beroendeproblem ska upprätthålla 

drogfrihet, ta kontakt med vården eller behålla en sådan kontakt. 29 

2.9  Polisens riktlinjer 

Polisens arbete styrs genom Regleringsbrevet 2008. Regleringsbrevet hänvisar till 

proposition 2005/06:30 där det står beskrivet hur polisen skall arbeta mot narkotika. 

                                                
29 Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg. Socialstyrelsen 2007. 
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Det övergripande målet för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. 

Narkotikapolitiska insatser skall riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika, i syfte 

att;  

− minska nyrekryteringen till missbruk,  

− förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk,   

− minska tillgången på narkotika.  

 

Narkotikapolitiken bygger på att människor har rätt till ett värdigt liv i ett samhälle som slår 

vakt om enskildas behov av trygghet och säkerhet. Narkotikan får aldrig tillåtas hota 

individers hälsa, livskvalitet och trygghet eller den allmänna välfärden och demokratins 

utveckling. Målet är ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiska insatser skall riktas mot 

tillgången och efterfrågan på narkotika i syfte att minska nyrekryteringen till missbruk, 

förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk samt att minska 

tillgången på narkotika. Det är viktigt att balansen mellan olika insatser för att minska 

efterfrågan och tillgången på narkotika upprätthålls och att narkotikapolitikens tydliga 

socialpolitiska och folkhälsopolitiska profil bibehålls. Förebyggande insatser, vård och 

behandling och begränsning av utbudet är åtgärder som ömsesidigt förstärker varandra. Att 

satsa på en effektiv vård är också en viktig förebyggande insats. Framgångsrik vård, som 

leder till att personer med missbruksproblem slutar använda narkotika, innebär att 

narkotikamarknaden begränsas och utbudet minskar eftersom missbrukare inte bara är 

konsumenter av narkotika utan också ofta själva handlar med narkotika. Framgångsrika 

vårdinsatser har också en direkt positiv effekt för bland annat anhöriga till personer med 

missbruksproblem och särskilt deras barn. Effektiva kontrollinsatser, slutligen, leder inte 

bara till en minskad tillgång på narkotika utan har även för många en avhållande effekt.30 

3  Resultat 

Inledning.                                                                                                                         

Under våren genomfördes intervjuer med personer som vi trodde skulle kunna ge 

intressanta svar på våra frågeställningar. Vi vände oss till Amina, (namnet är fingerat) som 

är med i nätverket ”Kvinnor mot Khat” som bedrivs av kvinnor som själva har levt i 

förhållanden med män som missbrukar Khat. Vi genomförde en intervju med Ulf Carlsson 

                                                
30 Regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol och narkotikahandlingsplaner. 
 



Rapport nr. 509 

 17 

 

som är rektor på en skola i Rinkeby och även med Elin Mattson som arbetar med 

missbrukare på Socialtjänsten i Rinkeby. Polisens representant i arbetet blev Stefan Kalman 

på Rikskriminalpolisen eftersom han är den polis i landet som har bäst koll på det aktuella 

ämnet.  

- Hur ser konsekvenserna av Khatmissbruk ut i familjen som drabbats? 

Amina kom till Sverige för 13 år sedan då hennes man hämtade henne i Etiopien och tog 

med henne till Göteborg där de bodde ihop ett tag. Innan Aminas man flydde till Sverige 

missbrukade han Khat men slutade när han kom hit. Amina blev gravid och de flyttade då 

till Rinkeby där Aminas syster bodde som kunde hjälpa henne med barnet. Amina och 

hennes man hade ett bra förhållande tills det att deras son blev 1.5 år. Då började Aminas 

man komma hem mitt i natten och när Amina frågade vart han befunnit sig, svarade att han 

att han bara hade varit på en förening i Rinkeby och pratat och druckit te med bekanta. När 

hennes son var två år förstod Amina att hennes man hade börjat missbruka Khat igen. De 

bråkade ofta och han kom inte hem förens väldigt sent, ibland hade han inte ens kommit 

hem när Amina skulle åka till jobbet klockan fem på morgonen. Amina fick då lämna 

barnen till släktingar som fick ta hand om dem tills mannen kom hem. Aminas man var 

aldrig hemma och Amina fick ta hand om hushållet och familjen på egen hand. Han ljög 

om sitt beroende och alla pengar gick till Khat och till att betala de skulder som han dragit 

på sig av missbruket. Till följd av de sena nätterna orkade han inte gå upp till jobbet på 

morgonen vilket ledde till att han fick sparken. När sonen var 3.5 år gammal bestämde sig 

Amina för att skilja sig.  Dock var de inte skilda enligt islamsk lag, då det enbart är 

mannens ord som kan befria kvinnan. Aminas släktingar övertalade henne att ge honom en 

chans till eftersom de enligt islamsk lag inte var skilda. Amina gick med på detta med ett 

villkor, mannen skulle åka iväg ett tag för att försöka ändra sitt beteende. Hennes man åkte 

då till London, som är ”Europas Mekka” för somalier. Efter ett par månader ringde Aminas 

släktingar och bad Amina att hämta hem sin man eftersom han var helt förstörd av 

Khatmissbruk. (Som tidigare sagt är Khat lagligt i England.) Amina åkte till London och 

mannen lovade att han skulle ändra sig och fick ett nytt jobb i Sverige men fick snart 

sparken på grund av sitt missbruk. Amina blev med barn igen och sparkade ut honom ur 

huset och efter ett tag så ringde mannen till en Imam, en islamsk präst, och sa att Amina 

inte längre var hans kvinna. Idag har Amina varit fri från sin man i sex år.  
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Amina upplevde att ekonomin var det största problemet. Hon fick betala allt och mannen 

hjälpte inte till på något sätt. Att Amina bara har två barn är ovanligt och det är troligtvis ett 

ännu större problem för de familjer som har sju till åtta barn, som är det mer normala i den 

del av världen där Amina härstammar ifrån. Amina vet att en av konsekvenserna i familjer 

med Khatmissbruk är att barnens murar för brott och droger rivs och gör att många ser det 

som ”acceptabelt” att missbruka droger.  

 

Enligt Stefan Kalman på Rikskriminalpolisen som tidigare har arbetat i Rinkeby med just 

Khatmissbruk märks problemen tydligt i familjen. Dels genom att mannen blir väldigt 

frånvarande då han väntar halva dagen på leverans av Khat på torget i Rinkeby för att sedan 

försvinna upp i någon lägenhet och tugga i fem till sex timmar. Mannen har då inte tid eller 

ork att arbeta. Ett annat stort problem är familjens ekonomi eftersom alla pengar går till att 

finansiera missbruket och betala skulder. När männen missbrukar påverkar drogen dem på 

ett sätt så att de upplever att de alltid har rätt och de kan känna sig som en ”kung”, detta 

leder till många konflikter och sociala problem. Även Stefan tror att den moraliska 

barriären mot narkotika kan bli nedbruten då pappa missbrukar, vilket kan leda till att 

barnen i en sådan familj lättare testar droger.  

 

Elin Mattson på socialtjänstens missbruksenhet säger att följderna av ett Khatmissbruk 

märks precis som vilket missbruk som helst. Det vill säga hög frånvaro då männen sitter 

och tuggar i många timmar och att alla pengar som familjen får in går till att finansiera 

missbruket. Det förekommer även många konflikter i hemmet vilket tillsammans med de 

andra följderna kan leda till skilsmässa.  

 

-Märks konsekvenserna av missbruket även i samhället? 

Amina från ”kvinnor mot Khat” och de övriga intervjuade tycker att den största 

konsekvensen av missbruket är att männen inte arbetar alls utan befinner sig flera timmar 

på torget i väntan på att drogen skall komma. När affären sedan är avslutad sitter de i en 

lägenhet tillsammans med andra missbrukare och tuggar Khat hela kvällen och långt in på 

natten. All lön och de bidrag som familjen får in går till att betala männens missbruk och 

skulder. Inte allt för sällan blir männen kriminella för att kunna finansiera drogerna. Barnen 

har lättare att börja missbruka droger då deras förebilder varierar eftersom de har föräldrar 

som missbrukar och att det tuggas öppet på gator och torg. Även försäljningarna sker helt 
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öppet vilket gör att det är svårt att inte påträffa narkotika, barnen upplever det som legalt 

eftersom de som missbrukar Khat inte får några märkbara straff. Det är få personer med 

Khatmissbruk som är aktuella inom socialtjänstens missbruksenhet. Av dessa förekommer 

ofta ett blandmissbruk, dvs. utöver Khat används t.ex. även alkohol, amfetamin eller 

cannabis. Polisen hävdar dock att männen enbart missbrukar Khat och alkohol men Amina 

håller inte med om detta utan utifrån hennes erfarenheter missbrukar de enbart Khat och 

ingen annan drog. Enligt tf bitr. rektor Ulf Carlsson märks missbruk i familjen i skolan 

genom att barnen äter dåligt, har hög frånvaro, är deprimerade och halvsover på 

lektionerna.  

 

-Vad gör man åt problemet från polis, socialtjänst och skolans håll och vad kan göras 

bättre? 

Stefan uppger att polisens roll är att upptäcka och beivra brott. När polisen upptäcker ett 

Khatmissbruk lämnar de en anmälan till Socialtjänsten, de har inga egna hjälpinsatser för 

familjerna med missbruk. Khatmissbruk är inget nationellt problem och är därför inte 

prioriterat av Rikskriminalpolisen. Det är ett lokalt problem och får lösas på lokal nivå. 

Närpolisen i Rinkeby har god kunskap om Khat och arbetar mot problemet, de har 

exempelvis haft projekt mot Khat tillsammans med bl.a. Socialtjänsten. Ibland kan arbetet 

mot drogen kännas lite hopplöst eftersom straffvärdet är så pass lågt. Stefan berättar att om 

polisen upptäcker någon som köpt Khat men som slänger påsen och springer därifrån, 

springer polisen inte alltid efter utan nöjer sig med att ha fått tag i drogen. Stefan tror att 

arbetet mot drogen skulle vara mer prioriterat om det hade rört en annan folkgrupp, nu 

berör det inte särskilt många. Varg Gyllander (pressekreterare på Rikskriminalpolisen) 

hävdar att Khathandeln inte är en grov organiserad brottslighet.31 Detta håller inte Stefan 

med om, han tycker att det är en mycket välorganiserad brottslighet då drogen på ett par 

dagar tar sig från bonden i Kenya till torget i Rinkeby. Enligt Stefan är det ett och samma 

nätverk som förser hela Skandinavien med drogen. 

När socialtjänsten får in en anmälan från polis eller annat håll där en person misstänks 

använda droger kallas alltid personen i fråga till ett samtal. Socialtjänsten utreder personens 

missbruksförhållanden och sociala situation. Utredningen kan pågå under tre månader. Att 

kunna skapa en relation till klienten och ett förtroende är viktigt. Socialtjänsten har 

                                                
31 Uppdrag granskning – Tugga utan risk. (20070928) 
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samarbetat med flera föreningar i Rinkeby för att på så sätt kunna sprida information om 

sitt arbete och vilken hjälp de kan erbjuda. Socialtjänsten vill få fram att de är till för att 

hjälpa och inte för att straffa, vilket är en vanlig missuppfattning bland invandrar grupper 

enligt Elin Mattsson. Tidigare har socialtjänsten haft möten ihop med polisen där de blev 

informerade om hur det såg ut och vad som hände i området, t ex. om polisen planerade 

särskilda insatser någonstans. Elin skulle önska ett tätare samarbete men tid och resurser 

räcker inte riktigt till. Hon skulle vilja ha fältassistenter riktade mot vuxna som kan prata 

med männen när de befinner sig på torget och väntar på sin leverans. Elin tror även att det 

är viktigt att alla som i sitt yrke kan tänkas möta personer med Khatmissbruk också blir mer 

uppmärksamma och ställer frågor för att bättre kunna förebygga och upptäcka missbruk. 

Socialtjänsten upplever att det största problemet för dem i kampen mot att bekämpa 

Khatmissbruket är att personerna med de problemen inte kommer till dem. Elin tror att det 

kan bero på okunskap om vad socialtjänsten gör. Enligt Amina är dock problemet ett annat, 

inom deras religion är det tabu att lämna ut sin man och om hon skulle göra det skulle hon 

inte bli accepterad av vänner och släktingar. De ska lösa sina problem inom familjen eller i 

sista hand kontakta en imam. Amina tycker att socialtjänsten borde fråga mer om 

Khatmissbruk när personer från den folkgruppen är där men risken finns att de inte kommer 

att säg något eftersom att det är starkt kulturellt bundet. Amina skulle önska mer samarbete 

mellan polis, medborgarvärdar och ”Kvinnor mot Khat”. När de har haft projekt mot Khat 

har problemen med drogen minskat, men en tid efter har problemen återigen ökat.  

När skolan får indikationer om att ett barn far illa på något sätt, exempelvis genom hög 

frånvaro eller strul, kallar de föräldrarna till skolan där de håller en elevvårdskonferens om 

barnet. De försöker lösa problemen tillsammans, går inte det eller om problemen är för 

allvarliga anmäler skolan detta till socialtjänsten. De anmäler även om föräldrarna inte 

kommer till skolans möte trots upprepade kallelser. De har förebyggande kill- och tjejsnack 

med kuratorn, dessa är inte enbart inriktade på missbruk utan tar även upp exempelvis sex 

och samlevnad. Ulf säger att de inte vill prata för mycket om missbruk med de allra yngsta 

eleverna på hans skola för att de inte vill riskera att ”väcka den björn som sover”. Självklart 

pratas det med de äldre eleverna om olika missbruk, alkohol, narkotika, rökning etc. och 

olika följder av detta. Förut hade skolan ett samarbete med den lokala polisen, de kom dit 

och visade upp sig och pratade med barnen. Ulf tycker att det var väldigt bra för då lärde 
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sig barnen att polisen inte var en fiende utan någon man kan lita på och få hjälp av. Han 

önskar mer av detta samarbete men förstår att resurserna och tiden sätter stopp för det.  

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Polisen som vi pratade med arbetar nu på Rikskriminalpolisen med narkotikaärenden på 

nationell nivå och det var ett par år sedan han arbetade i närpolisområdet Rinkeby. Stefan är 

insatt i drogproblematiken och skriver just nu en rapport om drogen Khat. Eftersom det var 

ett par år sedan han jobbade i området hade vi kanske fått andra svar om vi intervjuat någon 

som arbetar i Rinkeby nu. Vi gjorde ett medvetet val av att intervjua just Stefan Kalman 

eftersom vi fått höra att han är den inom polisen som har mest kunskap om ämnet.  

Vi hade hoppats på att få lite mer information av skolan, men rektorn Ulf Carlsson uppgav 

att de knappt märker av missbruksproblem över huvudtaget. Skolan vi besökte har ca 350 

elever varav tre eller fyra stycken har svenska föräldrar. Det största problemet på skolan är 

språk- och religionskrockar och all deras tid och resurser går åt till att lösa dessa problem. 

Det kan hända att skolan har fullt upp med de problemen och kanske därför inte märker av 

andra. Det kan även vara så att skolan inte vill gå ut med alla problem som de har, då detta 

kan vara till nackdel när de skall rekrytera elever. 

Vi har under vårt arbete intervjuat Elin Mattson på missbrukarenheten hos Socialtjänsten. 

Elin hade inte den insyn i familjeproblematiken som vi hade hoppats på eftersom hon mera 

arbetade med missbrukaren och inte de närstående. Personen vi blev hänvisade till har vi 

inte kunnat nå, det kan hända att vi hade fått en annan information av henne.   

4   Diskussion 

Sverige ska vara ett narkotikafritt samhälle där alla parter skall jobba mot droger. Vid våra 

studiebesök i Rinkeby upptäckte vi att så var inte fallet. Vid upprepade tillfällen såg vi hur 

drogen Khat bytte ägare, trots att medborgarvärdar, väktare och polis befann sig i området. 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur konsekvenserna av Khatmissbruk ser ut i familjer 

med missbruksproblem och vad som görs åt det. Under intervjun med Amina berättade hon 

att missbruket ledde till stora problem inom familjen. Hennes man var ofta frånvarande och 

ljög om vart han hade varit och vad han höll på med, alla familjens pengar gick åt till 

missbruket och han var sällan hemma och hjälpte till med hushållet och barnen. Följden 
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blev stora konflikter och spänningar dem emellan och som tillslut resulterade i skilsmässa.   

Aminas erfarenheter stämmer bra överrens med de som blivit intervjuade i studien ”Innerst 

inne har dem sorg. En undersökning om somaliska kvinnors upplevelser av somaliska mäns 

missbruk”.  Kvinnorna i den studien berättar att när mannen använder Khat blir han 

frånvarande och passiv och kvinnan står då ensam med arbetsbördan hemma. Männen har 

svårt att arbeta och Khatmissbruket orsakar således också ekonomiska svårigheter för 

familjen. Med arbetet har vi kommit fram till att Khatmissbruk påverkar familjen och 

samhället på samma sätt som vilket annat missbruk som helst. C. Bashar beskriver i sin bok 

”En bok om droger, beskrivning, verkningar och skador samt metoder för behandling”, hur 

missbrukaren ljuger inför familjen, det gör personen lat och ignorerar sina arbetsuppgifter. 

Han beskriver även hur narkotikamissbruk skapar problem inte bara med ekonomi och 

hälsa, utan det påverkar hela familjelivet. Luften mellan familjemedlemmarna blir het och 

spänningen på grund av konflikten dem emellan ökar.   

Polisen är oenig om hur de skall arbeta mot problemet då det från högre nivåer inte anses 

vara grov organiserad brottslighet. Detta leder till att närpolisen får sköta problemet på egen 

hand men de har väldigt svårt att jobba mot det då gränsvärdena är alldeles för höga. De 

höga gränsvärdena leder till att poliserna tycker att det känns hopplöst. När de tar en 

missbrukare med ett par kilo, hålls ett förhör på gatan och sedan släpps de. Detta leder till 

att missbrukaren snart har köpt sig ett nytt parti. Socialtjänstens problem är att familjerna 

inte kommer till dem, de tror att det beror på okunskap om vad socialtjänsten gör och kan 

hjälpa till med. Amina menar däremot att de visst vet att de kan få hjälp men att det är tabu 

i deras religion att lämna ut sin man, problem skall lösas inom familjen. Inom den skola vi 

besökte görs inte så mycket mot droger då de upplever att de inte har något problem med 

konsekvenser av missbruk. Frågan är om detta bortprioriteras på grund av andra problem 

eller om det saknas kunskap hos lärare och andra anställda på skolan.  

En gemensam sak som vi har uppmärksammat är att de som vi har intervjuat skyller på 

resurs- och tidsbrist när det gäller vad de skulle kunna göra för att få bukt med 

Khatmissbruket. Detta tror vi kan ha att göra med att det inte är ett prioriterat problem och 

att det inte finns någon som vill ta tag i det. Att handeln med Khat sker så pass öppet i 

Rinkeby som det gör leder till att många anser det som legalt. Ett Khatmissbruk får stora 

konsekvenser för familjen; det kostar mycket pengar, männen blir frånvarande och orkar 

inte arbeta m.m. Detta i sin tur leder till att det uppstår många konflikter och skilsmässor. 
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Handeln med droger drabbar inte bara familjerna utan även andra som agerar kurirer. 

Ungdomarna som växer upp med missbruk riskerar att själva bli kriminella och det är de 

som är Sveriges framtid.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Vi tycker att vi har fått svar på våra frågeställningar och vi har lärt oss otroligt mycket av 

detta arbete, framförallt har det varit väldigt intressant. Alla som vi har pratat med har varit 

väldigt trevliga och hjälpsamma.  

Vi har blivit frustrerade när vi gjort detta arbete. Polisen kan inte göra mer eftersom 

straffvärdet är så lågt satt och att problemen med Khat inte är prioriterat då det inte är något 

nationellt problem. Socialtjänsten kan inte heller göra mer än vad de redan gör eftersom de 

inte får dit personerna som missbrukar Khat. Socialtjänsten tror att det beror på att 

missbrukarna och deras familjer inte har kunskap om vad de kan få för hjälp, men i själva 

verket är det på grund av deras religion som gör att de inte kan söka hjälp. För oss känns 

det som att det enda sättet att få bukt på problemet är att gränsvärdet för Khat sänks rejält 

och att polisen då kan arbeta mot det på ett bättre sätt. Detta i sin tur kommer leda till att 

socialtjänsten får fler missbrukare till sig från polisen. Det är ett narkotikaklassat ämne och 

skall tas på lika stort allvar som vilken annan drog som helst.  

Vi har förstått av personer i vår närhet att det inte är många som vet vad Khatmissbruk 

innebär. Vi skulle önska mer forskning om drogen och att det uppmärksammas mer i media 

hur missbruket ser ut. Dels som en väckarklocka för de som missbrukar och deras familjer 

dels  även för andra i samhället. Det behövs mer information bland de som missbukar Khat 

så de inser konsekvenserna innan det är försent. Vi skulle även vilja se fler projekt mot 

problemet med Khat eftersom det visat sig att under dessa har missbruket minskat. En av de 

saker som försvårar arbetet mot Khat är att drogen är laglig i Storbritannien och i Holland, 

där drogen smugglas in ifrån. Sveriges regering måste kraftfullt verka för att samtliga EU-

länder kriminaliserar produktion, handel och konsumtion av Khat i hela unionen. Sverige 

måste i sin tur se över straffvärdena för olika typer av smuggling, försäljning och 

överlåtelse så att det blir meningsfullt för polisen och tullen att arbeta mot Khat. Som det är 

nu har många utav de som åker fast för narkotikabrott det bättre i fängelset än vad de 

kanske har det ute i samhället. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Skolan: 

- Har ni några problem med Khat? 

- Märker ni av det, hur märks det? 

- Vad har ungdomarna för inställning till drogen?  

- Har ni någon utbildning om droger? 

- Vad har ni för hjälpinsatser mot familjer där Khat /droger förekommer? 

- Hur ser de ut? 

- Tycker ni att det kan göras på annat sätt? 

- Har ni något samarbete med övriga aktörer i samhället? 

- Hur fungerar samarbetet? 

- Kan något förbättras? 

 

Polisen: 

- Har ni något problem med Khat? 

- Hur märks det? 

- Tuggas det öppet på stan?  

- Hur arbetar ni mot drogen?  

- Vad har arbetet mot Khat för prioritering – direktiv osv.?  

- Är det en inkörsport till andra droger eller grövre kriminalitet?  

- Vilken ålder har de som missbrukar? 

 - Hur ser ni att familjer påverkas där missbruket förekommer? 

- Vad har ni för hjälpinsatser mot familjer där Khat förekommer? 

- Kan det göras annorlunda?  

- Har ni något samarbete med övriga aktörer i samhället? 

- Hur fungerar det?  

- Kan något förbättras?  

- Hur vanligt är det att somaliska kvinnor tuggar Khat? 

- Finns det någon spridningsrisk till andra nationaliteter?  

- Hade det varit skillnad om det varit en svensk grupp som missbrukat Khat?  

- Vet ni vad ungdomar har för inställning till Khat? 
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- Tycker ni att ni sköter erat arbete mot Khat? 

- Tar ni ”larm” på allvar eller finns det skillnad mot andra droger?  

 

Socialtjänsten:  

- Vad ser ni för problem i familjer med Khat missbruk?  

- Hur skall man komma åt problemet?  

- Vad har ni för hjälpinsatser mot familjer där Khat förekommer?  

- Har ni något samarbete med övriga aktörer i samhället? 

- Hur går det till?  

- Hur fungerar det?  

- Kan något förbättras?  

- Vilken inställning märker ni att ungdomarna har mot Khat? 

- Har ni någon uppföljning med de familjer där missbruket förekommer? 

- Hur vanligt är det att somaliska kvinnor tuggar Khat? 

 

Föreningen kvinnor mot kath 

- Kan du berätta hur ditt liv ser ut i Sverige? 

- Hur ser arbetsfördelningen ut i familjen? 

- Hur lever andra somaliska kvinnor respektive män i ditt närmsta nätverk här i Sverige? 

- Hur ser du på användandet av Khat i Sverige?  

- Varför tror du man använder Khat i Sverige? 

- Vilka konsekvenser upplever du att Khat får för kvinnor respektive män i Sverige? 

- Vilka problem uppstår? 

- Hur förändras familjen?  

- Hur reagerar barn i familjen?  

- Hur mycket brukar en missbrukare/dag och vad kostar det? 

- Hur finansieras missbruket? 

- Vilken hjälp har familjen fått? 

- Vad gjordes från social, skola? 

- Hur upplever du att allmänheten ser på Khat? 

- Hur upplever du att myndigheter ser på Khat? 

- Hur vanligt är det att somaliska kvinnor tuggar Khat? 

 


