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Abstract

The purpose of the essay was to describe the use of drugs among adolescents in Sweden. Special emphasis
has been laid on the differences between boys and girls. Central questions were:

• How to define drug abuse among adolescents?
• In what way has the use of drugs changed over time?
• Does the use of drugs differ between boys and girls? In what ways?

The study was based entirely on secondary data.

Although the problem of adolescent drug abuse has been a well-known problem since the 1960’s there still
does not exist any systems for diagnosis and no guidelines for standardized classifications.

The results, based mainly on three different studies carried out in Stockholm 1967, 1979/80 and 1988,
showed that the age of first use of drugs has decreased since 1967. The use of injecting drugs has become
more uncommon. Cannabis has, over the years, been the most frequently used drug but it has also been
very common to use several different substances simultaneously.

All studies showed differences between girls and boys. Girls more often injected drugs and also used
heavier drugs then boys. Differences were found in the way girls and boys were brought up. Boys were
allowed more freedom and girls were more supervised. Criminality was more common and graver among
boys.
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Förord

Detta är en C-uppsats inom ramen för kursen Socialt arbete med Barn och Ungdomar på

Socionomprogrammet vid Socialhögskolan i Lund. Genom att välja denna kurs på den sjätte

terminen valde jag samtidigt bort kursen om missbruk. Ämnet för denna uppsats kan till viss

del ses som ett litet försök att kompensera detta.

På grund av hälsoskäl har det varit omöjligt för mig att göra egna fältstudier, uppsatsen

bygger därför helt på sekundärdata. Detta har naturligtvis begränsat utformningen av

uppsatsen till de aspekter som tas upp i tillgängligt forskningsmaterial.

Ett varmt tack till min handledare Hans Swärd för handledning, goda råd och uppmuntran

under skrivandets gång.

Många tack Jörgen för synpunkter, idéer samt genomläsning och rättningar av uppsatsen och

tack Lena för hjälp med engelskan.

Helsingborg 2001                         Maria Johansson
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 1 Inledning

Problemformulering

Att besparingar och nedskärningar inom den offentliga sektorn under 1990-talet bidragit till

att ytterligare försämra förhållandena för de mest utsatta barnen och ungdomarna är ett

allmänt känt och debatterat faktum (Barnombudsmannen, 1997. Barnpsykiatrikommittén,

1997. Korpi, 1996). Mindre diskuterat är bristen på kunskap om ungdomsproblemens art, om

dess grundorsaker och om lämpliga motåtgärder. I boken ”Ungdom som samhällsproblem”

skriver Ohlsson & Swärd (1994) om Sven-Axel Månssons forskningsrön som bland annat

visar att det förekommer ”schablonkunskap” bland ungdomsarbetare. En ytlig kunskap som

bygger på schabloner och myter, och som han menar förs vidare från en yrkesgrupp till en

annan och blir giltig genom den ständiga upprepningen. Ohlsson och Swärd refererar också

till Ola Stafseng som i boken ”Ungdomsforskningen i Sverige” hävdar att bristen på kunskap

inom den svenska ungdomsforskningen får konsekvenser på det praktiska ungdomsarbetet.

När jag skulle välja ämne för min C-uppsats påverkade detta mitt val. Inte så att jag ville

undersöka om det verkligen rådde brist på kunskap. Istället var min ambition att förbättra och

bygga på min egen kunskap och då speciellt den typ av kunskap som kunde vara av betydelse

för mig som färdig socionom. En uppsats på 10-poäng kan av naturliga skäl inte täcka in

speciellt mycket och behovet av precisering var stor. Det som här bland annat påverkade valet

var den, under senare år, allt vanligare förekomsten av tidningsartiklar som talar om ett ökat

narkotikamissbruk bland ungdomar.

”Droger allt vanligare bland unga”, löd en rubrik i Helsingborgs Dagblad den 18 november

2000. Artikeln bygger på intervjuer med personer som jobbar med ungdomar i Helsingborg.

De menar sig kunna konstatera att missbruket av narkotika nu krupit allt längre ner i åldrarna.

Ann Arleklo jobbar på ungdomsmottagningen Blå Kamelen. Hon anser att ungdomarna ofta

inte är medvetna om vad de egentligen använder för medel. Droger som hasch, rohypnol,

ecstasy och LSD blandas friskt. Arleko påpekar att detta inte är barn från problemfamiljer;

Det är helt vanliga ungar som tar ecstasy, säger hon. De ser det inte som att de använder

narkotika. I artikeln intervjuades också 21-åriga Emma, en före detta missbrukare. Trots att

hon tidigare alltid tagit avstånd från narkotika testade hon ecstasy en gång då hon var

alkoholpåverkad. Snabbt blev Emma en i ravegänget. Hon kände det som att tillhöra en stor
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familj och snart handlade allt om fester och droger. Efter ecstasy tog hon också amfetamin

och kokain. Att använda kokain betraktas som hög status i dessa kretsar och bruket sker ofta

ute på krogar. Efter några år började Emma få allt fler snedtändningar. Hon tyckte inte längre

att drogen gav henne det hon ville ha och beslöt sig för att sluta. Något som också innebar att

hon måste bryta med hela sin gamla livsstil och detta var inte lätt. Men Emma lyckades.

(Sörensson, 2000)

Att det under senare år också varit allt fler så kallade vanliga ungdomar som börjat använda

narkotika är en av orsakerna till att man talar om likheter med 60-talets flower power tid

(Svensson, Svensson & Tops, 1998). Att göra jämförelse mellan ungdomars narkotika-

missbruk vid olika tidpunkter kändes därför angeläget. En annan intressant faktor var

skillnaden mellan flickor och pojkar när det gällde arten av problem, problemförlopp och

dylikt. Dessa skillnader har under senare tid uppmärksammats allt mer inom forskningen

(Andersson, 1993 och 1996. Edgardh, 1998). Andersson (1993) har till exempel utifrån sina

studier på Maria ungdomsenhet i Stockholm funnit att det är stora skillnader på flickor och

pojkars väg in i missbruk och andra avvikande beteende. Därför har också skillnaden mellan

könen fått ligga till grund för syftet med uppsatsen.

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att utifrån olika forskningsrapporter beskriva narkotika-

bruket/missbruket bland svenska ungdomar och visa hur detta har förändrats över tiden.

Studien kommer att begränsas till följande aspekter; missbruksmönster, missbruksförlopp och

könsskillnader.

Frågeställningarna är främst följande:

• Hur definieras ungdomars narkotikamissbruk?

• Hur ser missbruksmönster och förlopp ut bland ungdomarna och hur har dessa

förändrats över tiden?

• Vilka är likheterna och skillnaderna i missbrukande flickors och pojkars situation?
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Metod

Uppsatsen bygger helt på sekundärdata. Antalet studier utförda på narkotikamissbrukande

ungdomar i Sverige är få (Söderholm Carpelan, 1992). Det har dock funnits tillräckligt med

material för att göra det möjligt att utföra den tänkta jämförelsen både över tid och mellan

könen.

Resultat från de sedan 1971 årligen genomförda enkätundersökningarna om ungdomars

droganvändning kommer att användas för att visa hur bruket av narkotika har växlat över

tiden. Dessa undersökningar har utförts i årskurs nio på grundskolan och bygger på

ungdomarnas egen självrapportering. Uppgifterna har hämtats från Andersson, Hibell &

Sandbergs (2000) rapport ”Skolelevers drogvanor 1999”.

De narkotikamissbrukande ungdomarnas situation kommer att belysas med material från tre

olika forskningsrapporter. Studierna har valts ut för att de är utförda på ungefär samma

åldersgrupp (12-22 år), vid olika tidpunkter samt har ett material uppdelat efter kön.

Dessutom är alla undersökningarna gjorda i stockholmsområdet. Att studierna är utförda av

olika forskare medför att ungdomarnas situation beskrivs och analyseras utifrån det perspektiv

respektive forskare valt att anlägga. Vidare har undersökningspopulationerna tagits ut på olika

sätt och olika metoder har valts för insamlandet av material. Att göra direkta jämförelser med

avseende på andelar och siffror är därför omöjligt. Materialet kommer istället att användas för

att visa på tendenser vilka närmare kommer att analyseras längre fram i uppsatsen.

De tre undersökningarna är:

• Herulfs (1972) ”Ungdomar och narkotika. En social-psykiatrisk studie i Stockholm.”.
En intervjuundersökning på narkotikamissbrukande ungdomar i Stockholm, utförd
1967.

• Söderholm Carpelan (1992) “Unga narkotikamissbrukare i en vårdkedja – en studie av
208 ungdomar vid Maria ungdomsenhet i Stockholm“. En undersökning utförd
1979/80 på narkotikamissbrukande ungdomar inskrivna vid Maria ungdomsenhet i
Stockholm.

• Anderssons (1993 och 1995) “The Children of Maria. Adolescent Substance Abusers,
their families and Schooling“ och “Marias barn – om ungdomars väg in i missbruk av
alkohol och andra droger”. En studie utförd på missbrukande ungdomar vid Maria
Norra1 ungdomsenhet i Stockholm 1988.

                                                                
1 Maria Norra ungdomsenhet är en del av Maria ungdomsenhet. Den andra delen är Maria Östra. Maria Norras
upptagningsområde är norra delen av Stockholms stad och län och Maria Östras upptagningsområde är samma
delar i öster (Andersson, 1993).
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Undersökningarna visar situationen åren 1967, 1979/80 och 1988. Önskvärt vore att också

belysa hur situationen utvecklats under 1990-talet, men någon studie liknande de tre övriga

har tyvärr inte hittats. Istället har uppgifter ur Guttormssons, Helling, & Olsson (1999) studie

”Vad händer på narkotikaområdet?” använts. I denna bok har material hämtats från många

olika håll. Bland annat har personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med

narkotikamissbrukare blivit intervjuade.

Perspektiv. Resultaten i de olika undersökningarna har naturligtvis påverkats av vilket

perspektiv som forskarna valt att arbetat utifrån. Något som i sin tur avspeglar sig på denna

uppsats. Nedan kommer därför en kort diskussion om de huvudkällor som använts.

Både enkätundersökningen om skolelevernas drogvanor (Andersson, Hibell & Sandbergs,

2000) och undersökningen om narkotikasituationen på 1990-talet (Guttormssons, Helling, &

Olsson, 1999) har kommit till på myndigheternas initiativ. Enkätundersökningen startades

1971 av Skolverket. Under de första åren skedde undersökningen i samarbete med

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. 1985 överfördes uppdraget till

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)2. Enkäten som skall besvaras

av skoleleverna består av fasta frågor och svarsalternativ. CAN står också bakom

genomförandet av undersökningen om narkotikasituationen på 1990-talet. Uppdraget kom

från Socialdepartementet som kände sig frågande och orolig över vad som egentligen hänt

inom området. Rapporten består av information från olika register och undersökningar.

Information har också samlats genom intervjuer med personer, som i sitt arbete kommit i

kontakt med narkotikamissbrukare samt några före detta missbrukare. Intervjuerna skedde

utifrån fastställda nyckelfrågor. I båda rapporterna påpekas att CAN’s styrelse inte varit med

och diskuterat rapporten utan att det är författarna som själva bär ansvaret för de tolkningar

och slutsatser som dras.

De tre rapporterna om narkotikamissbrukande ungdomarnas situation är alla

doktorsavhandlingar. Herulf (1972) lade fram sin avhandling, ”Ungdomar och narkotika. En

social-psykiatrisk studie i Stockholm.”, vid Karolinska institutets barn- och ungdoms-

                                                                
2 CAN grundades 1971 av nykterhetsrörelsen  för att sprida saklig information om alkoholfrågor. Riksdagen gav
i slutet av 80-talet CAN i uppdrag att följa alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Organisationens
verksamhet finansieras idag till stor del av stadsbidrag och dess ordförande utses av regeringen. Men CAN har
också en stark förankring i folkrörelserna med ett drygt 40-tal medlemsorganisationer. (National Encyklopedin,
1990)
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psykiatriska klinik på St Görans sjukhus i Stockholm. Inledningsvis diskuterar Herulf hur

teorier till stor del präglas av den enskilde forskarens utbildning och yrkeserfarenhet. Medan

sociologer oftast lägger tyngdpunkt på samhällets och gruppens betydelse talar psykologer

och psykiatriker om faktorer som har att göra med individens egen personlighet. Under 50-

talet då Herulf utbildade sig i psykoterapi var hans intresse inriktat på just personlighets-

faktorer. Sedan påverkades han av sitt arbete med ”socialt missanpassade” och blev medveten

om de sociala faktorernas betydelse. Detta har färgat av sig på studien och faktorer inom båda

fälten har undersökts. Avhandlingen består av flera olika undersökningar. Materialet som

kommer att användas nedan har hämtats från en intervjuundersökning utförd 1967. Målet med

denna studie var att studera en representativ grupp av unga narkotikamissbrukare. Herulf

valde ut en grupp av aktivt missbrukande ungdomar som intervjuades utifrån fast

strukturerade frågor.

Söderholm Carpelans (1992) doktorsavhandling, “Unga narkotikamissbrukare i en vårdkedja

– en studie av 208 ungdomar vid Maria ungdomsenhet i Stockholm“, lades fram vid

institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Syftet med avhandlingen var att

beskriva narkotikamissbrukande ungdomars väg genom vårdkedjan. I syftet framgår att hon

vill studera verksamheten ur ungdomarnas perspektiv. I avhandlingen beskrivs också

ungdomarnas sociala situation och hur deras missbruk ser ut. Det är ur denna beskrivning

uppgifter till uppsatsen har hämtats. Söderholm Carpelan har genomfört studien på

narkotikamissbrukande ungdomar som besökt Maria ungdomsenhet i Stockholm. Hon har

hämtat sitt material från klinikens journaler och från olika myndighetsregister. Dessutom har

vissa kompletteringar skett genom frågor ställda till personalen vid Maria ungdomsenhet eller

aktuella behandlingshem.

“The Children of Maria. Adolescent Substance Abusers, their families and Schooling“ från

1993 är Anderssons doktorsavhandling och den är framlagd vid pedagogiska institutionen vid

Uppsala universitet. Skriften “Marias barn – om ungdomars väg in i missbruk av alkohol och

andra droger” från 1995 bygger på samma studie. Med mål att studera hur ungdomar

utvecklar drogmissbruk utförde Andersson sin undersökning på Maria Norra ungdomsenhet i

Stockholm. Andersson tar upp följande aspekter; ungdomarnas bakgrund, missbruksmönster

och missbruksutveckling. I underökningen finns fokus på ungdomarnas familjesituation och

på deras förhållande till skola och kamrater. Informationen har enbart hämtats från journaler

förda på Maria Norra ungdomsklinik.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att källorna har ett forskar- och myndighetsperspektiv.

Även om man i vissa av studierna har intervjuat ungdomarna själva, har i alla studier både

definierandet av problemen och formulerandet av frågorna skett av forskarna och de

initierande myndigheterna. Huruvida Söderholm Carpelan (1992) intar ett ungdoms

perspektiv kan diskuteras då frågorna ställs av henne själv och materialet till svaren har

plockats ur journaler och myndighetsregister.

Det är inte bara perspektivet bakom de använda källorna som påverkat uppsatsen utan även

vad jag själv som författare har valt att lyfta fram och använda i min studie. Ni, som läsare,

hade fått en annan bild av utvecklingen om jag valt andra faktorer och/eller gjort andra

jämförelser etc. Det finns flera aspekter från ungdomarnas liv som jag valt bort, som till

exempel deras skolsituation, sysselsättning och hälsosituation.

Felkällor. Här kommer endast en kort diskussion om olika felkällor. För en utförligare

diskussion hänvisas till de olika studierna.

Andersson, Hibell & Sandberg (2000) menar att faktorer som kan ge mätfel i enkät-

undersökningarna på grundskolan, är såväl under- som överrapportering när det gäller

droganvändning. De menar att svaren till exempel påverkas av de attityder till droger som

råder i samhället i stort. Idag råder enligt författarna en mindre restriktiv attityd till

droganvändning bland ungdomar än tidigare. Ett faktum som skulle kunna innebära att

somliga personer nu medger en konsumtionsmängd av droger, de annars inte skulle gjort.

Herulfs (1972) undersökning bygger på intervjuer med ungdomarna. Trots att de försäkrats

om sekretess har de egentligen inte fått någon garanti för detta. Därför antar Herulf att det kan

ha funnits en misstro bland ungdomarna som påverkat deras svar. Han skriver: Därför måste

vi anta att många förnekar eller utelämnar vissa ”realiteter” som de tror skulle kunna skada

dem. (1972:18).

Söderholm Carpelan (1992) har använt sig av material från journaler och olika register. Hon

gör bedömningen att personalen har gjort noggranna missbruksanamneser och utredningar av

ungdomarnas sociala situation. Skillnader kan dock ha uppkommit på grund av att personalen

kan ha varit olika noggranna. Söderholm Carpelan pekar vidare på att det kan finnas en

underrapportering angående uppgifter om ungdomarnas uppväxtförhållande och de insatser
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som myndigheter har satt in. Detta eftersom socialregistret inte har varit tillgängligt förrän

1983 och därefter.

Andersson (1993, 1995) har enbart hämtat information från journaler förda på Maria Norra

ungdomsenhet. Hon är medveten om att materialet inte alltid gett en fullständig bild av

ungdomarnas situation utan snarare måste ses som toppen av ett isberg. Hon menar dock att

genom journalanteckningarna har hon fått tillgång till ett material som visar på olika aspekter

av ungdomars utvecklande av drogmissbruk. I journalerna framkom att flickorna berättat mer

om sig själv än vad pojkarna gjort. Personalen menar att detta visar på de sätt med vilka

kontakt etablerats med ungdomarna. Flickorna får de kontakt med genom att ställa personliga

frågor. Pojkar når de istället genom att först tala om deras intresse, t ex sport och musik, för

att så småningom närma sig på det personliga planet.

Att det finns brister med de olika metoderna för informationssamlande som använts är

uppenbart. Det är viktigt att vara medveten om skillnaderna och att dessa kan ha påverkat

utfall och resultat.

Fortsatt framställning

I nästa kapitel, nummer två, ges en beskrivning av hur narkotikamissbruket har utvecklats till

att bli ett ungdomsproblem i Sverige. Vidare visas här hur bruket av narkotika har varit olika

stort vid olika tider. I kapitel tre belyses de narkotikamissbrukande ungdomarnas situation

utifrån de tre doktorsavhandlingarna. Studierna som utfördes under åren 1967, 1978/80 och

1988 är att betrakta som uppsatsens empiri. Materialet redovisas under följande punkter;

missbruksmönster, missbruksförlopp, familjeförhållande och brottslighet. Narkotikautveck-

lingen på 1990-talet behandlas i det nästföljande kapitlet, nummer fyra. Materialet i kapitel

två och fyra kommer att användas som referensmaterial.

Det presenterade materialet sammanfattas, jämförs och analyseras i kapitel fem. Analysen

görs även med hjälp av andra forskningsresultat som berör narkotikamissbruk. Den sker under

följande tema: definition av narkotikamissbruk hos ungdomar, missbruksförlopp,

missbruksmönster och könsskillnader i missbruket. Uppsatsen avslutas sedan med en kort

slutdiskussion
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2 Utveckling av narkotikamissbruk bland ungdomar i Sverige

Missbruk av opium och morfinpreparat har förekommit i Sverige under lång tid. Länge var

spridningen ytterst begränsad och förekom främst bland sjukvårdspersonal och bland personer

som börjat ta preparaten av smärtstillande syfte och sen utvecklat ett beroende.

Amfetaminpreparat introducerades i Sverige under senare delen av 1930-talet, då de bland

annat skrevs ut som bantningsmedel. Relativt snabbt efter introduktionen började amfetamin

att missbrukas. Det dröjde dock till 1950-talet innan detta skedde i någon större utsträckning.

Vid denna tid började också bruket att injicera narkotika. (Herulf, 1972. SOU, 1969)

Ett missbruk av amfetamin och morfin förekom vid mitten av 1950-talet bland artister och

andra på klubbar i Gamla Stan i Stockholm. Missbruket spreds vidare till skolungdomar och

kriminella. Bland de sistnämnda blev det vanligt att injicera centralstimulantia. På

medicinalstyrelsens initiativ gjordes 1955 en inventering över antalet narkomaner som vårdats

på sinnessjukhus/lasarett under 1954. Det var 147 personer, 91 män och 56 kvinnor. Enbart 2

av dessa var under 21 år. Några beräkningar på antalet narkotikamissbrukare fanns inte i

Sverige vid denna tiden3. (Lindgren, 1993)

Cannabispreparat, som hasch och marijuana röktes i begränsad utsträckning fram till mitten

av 1960-talet. Därefter skedde en snabb spridning och då framför allt bland skolungdomar

(SOU 1969:52). I barnavårdslagen som trädde i kraft 1960 var problemet med

narkotikamissbruk bland ungdomar uppmärksammat. Det sågs som ett riskbeteende där

barnavårdsnämnden hade skyldighet att ingripa (Andersson, 1995). Narkotikamissbruk som

tidigare varit mycket ovanligt bland svenska ungdomar steg kraftigt under 1960-talets senare

del. 1964 anmäldes 40 fall av narkotikamissbruk till barnavårdsnämnden i Stockholm och

under de tio första månaderna av 1969 var antalet anmälningar 564. Vid slutet av 1970-talet

introducerades heroinet i Sverige vilket ledde till att opiatmissbruket fick större spridning.

(Söderholm Carpelan, 1992)

För att undersöka omfattningen av narkotikamissbruket tillsatte medicinalstyrelsen 1965 en

expertgrupp. Gruppen fick 1966 namnet narkomanvårdskommittén. Under våren 1967

                                                                

3Lindgren (1993) anger att Danmark 1956 beräknades ha 800-900 narkotikamissbrukare och i Norge
uppskattades antalet 1954 till 300.
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genomfördes på kommitténs initiativ en undersökning bland elever i årskurs nio på

Stockholms skolor. Eleverna fick svara på en rad frågor i en anonym enkät. Denna studie fick

fram att 22% av pojkarna och 16% av flickorna någon gång hade använt narkotika. (Herulf,

1972) (Se tabell 1 och 2)

Tabell 1: Andelen pojkar i grundskolans årskurs nio på Stockholms skolor, som uppger att de
använt respektive inte använt narkotika 1967, 1969, 1970 resp. 1971.
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Tabell 2: Andelen flickor i grundskolans årskurs nio på Stockholms skolor, som uppger att de
använt respektive inte använt narkotika 1967, 1969, 1970 resp. 1971.
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Samma typ av undersökning genomfördes också 1969, 1970 och 1971. Det visade sig att

andelen som använt narkotika ökade varje år. 1971 hade andelen pojkar som någon gång

använt narkotika ökat till 35% och andelen flickor till 31%. Skillnaden mellan könen låg på

6% fram till 1971 då den var 4%. (ibid.)

I resultatet från 1969 års skolenkät finns användningen av olika droger redovisad. Så gott som

alla som uppgav att de använt narkotika hade använt cannabis. Användningen av opium och

centralstimulantia var vanligare hos flickor än pojkar och andelen som hade injicerat droger

var något högre hos flickorna. (ibid.) (Se tabell 3)

Tabell 3: Den procentuella andelen droganvändare som använt en viss drog, bland eleverna i
årskurs nio på Stockholms skolor 1969.

Drog Flickor Pojkar
% %

Cannabis 98 99
Opium (rökt) 33 24
Opium/morfin iv   2   2
Centralstimulantia 25 17
Centralstimulantia iv   6   4
LSD   4   4
(Herulf, 1972:49)

På skolverkets initiativ startades från och med 1971 en årlig enkätundersökning om

narkotikaanvändning bland ungdomar från årskurs sex och nio. Urvalet skulle göras på ett

sådant sätt att resultatet skulle kunna anses vara representativt för åldersgruppen i hela

Sverige. Undersökningen för årskurs nio, som redovisas nedan, har återupprepats varje år sen

dess4.

Narkotikaanvändning bland eleverna i årskurs nio, 1971-1999

I 1971 års enkätundersökning bland elever i årskurs nio angav 14 % av pojkarna och 16 % av

flickorna att de någon gång använt narkotika (Se diagram 1). Detta visar att 1971 var

skillnaden stor mellan Stockholmsområdet (35 % pojkar och 31 % flickor), och medeltalet för

hela landet. Vidare var andelen flickor något större än andelen pojkar för landet som helhet.

Efter 1973 började andelen ungdomar som anger att de använt narkotika att sjunka. Under

                                                                
4Ansvaret för undersökningarnas genomförande överfördes 1985 till Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (Andersson, Hibell & Sandberg, 2000).
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åren 1974 - 1983 låg den i intervallet 5-9 %. Sedan sjönk andelen ytterligare och var som

lägst 1987-1991 då den var 3-4 %. Därefter inträffade en ökning och 1999 var det 9 % av

pojkarna och 7 % av flickorna som hade använt narkotika någon gång. Skillnaden mellan

könen har hela tiden varit liten, oftast har andelen pojkar dock varit högst. (Andersson, Hibell

& Sandberg, 2000)

Diagram 1: Andelen elever i årskurs nio som använt narkotika, 1971-1999.
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(Andersson, Hibell & Sandberg, 2000:143)

I skolenkäterna finns en speciell redovisning för storstadsområdena. I 1999 års undersökning

var det 13 % av pojkarna och 9 % av flickorna i Stockholm/Södertälje regionen som uppgav

att de någon gång använt narkotika (ibid.). Siffrorna kan inte anses helt jämförbara med

mätningarna på Stockholms skolor 1967-71, eftersom Södertäljeområdet då inte var inräknat.

Trots detta visar de stora skillnaderna att andelen som prövat narkotika i Stockholmsområdet

var betydligt lägre än åren kring 1970 och att skillnaden mot övriga landet nu är mindre.

I skolenkäten för årskurs nio har man under åren 1989 - 99 frågat vid vilken ålder

ungdomarna första gången använt narkotika. Den stora majoriteten av både pojkar och flickor
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anger att de debuterat vid 14-15 års ålder. Eleverna frågades nu också om vilken drog de

använde vid första missbrukstillfället. Svarsalternativen har varit uppdelade i cannabis-

preparat och annat. De allra flesta angav cannabispreparat. 1999 var det 87% av pojkarna och

80% av flickorna som använt cannabispreparat som debutdrog. (ibid.)

Att en eller några få gånger ha använt narkotika behöver inte innebära att en person blir fast i

ett missbruk. Andelen som fastnar i ett tungt missbruk är betydligt färre än andelen som i

skolenkäten angett att de någon gång använt narkotika. 1968 beräknades det totala antalet

tunga narkotikamissbrukare i Sverige till ca 10 000 (Janols, 1984). Elva år senare, 1979,

beräknades antalet vara mellan 10 000-14 000 och 1992 uppskattades antalet ha ökat till 14

000-20 0000. Som tungt missbruk räknades vid 1979 och 1992 års undersökning allt

intravenöst missbruk samt missbrukare som hade ett daglig eller nästintill daglig användning

av narkotika (Olsson, Byqvist & Gomér, 1993). Vid de båda undersökningarna 1979 och 1992

utgjorde andelen kvinnor bland tunga narkotikamissbrukare ca 24 % (Byqvist & Gomér,

1996).

3 Forskarnas bild av de narkotikamissbrukande ungdomarna

I detta avsnitt kommer narkotikamissbrukande ungdomars situation att belysas utifrån

följande tre studier: Herulfs (1972) intervjuundersökning på narkotikamissbrukande

ungdomar i Stockholm 1967, Söderholm Carpelans (1992) undersökning av narkotika-

missbrukande ungdomar på Maria ungdomsenhet i Stockholm 1979/80 samt Anderssons

(1993, 1995) studie på missbrukande ungdomar på Maria Norra ungdomsenhet i Stockholm

1988.

1967 års undersökning: Med målet att studera en representativ grupp av unga narkotika-

missbrukare utförde Herluf (1972) en intervjuundersökning på alla minderåriga ungdomar

som blev kända som narkotikamissbrukare av myndigheter och/eller behandlande instanser i

Stockholm under perioden juli till och med december 1967. Under denna tid rapporterades

204 missbrukande ungdomar. Av olika anledningar föll 25 bort ur studien5. Undersökningen

kom att bestå av 179 ungdomar, 73 % (130) pojkar och 27 % (49) flickor, i åldern 12 – 21 år.

                                                                
5 6 vägrade att medverka, 3 var på rymmen, 3 var på sjön och 3 lämnade oanvändbara svar.
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Undersökningen genomfördes med ett formaliserat intervjumaterial. Missbruksgruppen

jämfördes med en grupp ungdomar med motsvarande ålder och könsfördelning från

normalbefolkningen i Stockholm.

Herulf (1972) använder följande definition på missbruk:

Med “narkotikamissbruk“ avses i denna studie all användning utan läkares
ordination av medel som sorterar under narkotikastadgan, samt även bruk utan
läkares ordination av psykofarmaka, som ej lyder under narkotikastadgan.
(1972:2)

1979/80 års undersökning: Med syftet att beskriva narkotikamissbrukande ungdomars väg

genom vårdkedjan genomförde Söderholm Carpelan (1992) en undersökning på förstagångs-

besökare på Maria ungdomsenhet i Stockholm under åren 1979 och 1980. Det totala antalet

besökare var 565 personer. Till studien utvaldes enbart narkotikamissbrukande ungdomar i

åldern 13-20 år6. Totalt utgjorde denna grupp 208 personer, 46 % ( 94) flickor och 54 % (114)

pojkar. Söderholm Carpelan använde sig av journal- och registersökning. Dessutom skedde

vissa kompletteringar genom att frågor ställdes till personalen vid Maria ungdomsenhet eller

aktuella behandlingshem.

Narkotikamissbruk definierade Söderholm Carpelan (1992) så här:

Med narkotikamissbruk avses i denna undersökning allt icke-medicinskt bruk av
narkotiska preparat enligt Socialstyrelsens förteckning samt även användning av
lösningsmedel i berusningssyfte. (1992:19)

1988 års undersökning: Med mål att studera hur ungdomar utvecklar drogmissbruk utförde

Andersson (1993, 1995) en undersökning på Maria Norra ungdomsenhet i Stockholm.

Underlag för studien utgjorde de ungdomar som under året 1988 besökt kliniken, oavsett när

kontakten inletts. Totalt var detta 272 personer. 12 ärende tvingades utgå då ingen journal

kunde hittas. Från gruppen särskildes missbrukare från icke-missbrukare enligt definitionen

nedan. Kvar blev 155 personer, 58 % (90) pojkar och 42 % (65) flickor, i åldern 14-22 år.

Gruppen innehöll både de som missbrukade narkotika och alkohol, och många var bland-

missbrukare. 11 pojkar och 1 flicka använde dock enbart alkohol. Informationen har enbart

                                                                
6 Som kriterier sattes följande begränsningar upp; Personen skulle vara under 20 år och ha ett komplett
personnummer. En journal skulle finnas upprättad. En behandlingskontakt skulle ha startats och personen skulle
ha ett dokumenterat narkotikamissbruk.
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hämtats från journaler förda på Maria Norra ungdomsklinik. Andersson (1993, 1995)

definierar missbruk så här:

I detta arbete betecknas all konsumtion av droger som är så stor att någon form
av ingripande är nödvändigt för missbruk (Andersson 1995:83).

Några sidor längre fram ställer hon upp följande kriterier för att bedöma vem som skall
klassas som missbrukare:

• Ha varit rejält berusad mer än två gånger och/eller regelbundet ha konsumerat
mer än enstaka glas vin eller öl före 18 års ålder.

• Ha använt lösningsmedel, cannabis, heroin, amfetamin, kokain eller
motsvarande droger mer än en gång. (1995:86).

Missbruksmönster

Den grupp ungdomar med narkotikamissbruk, som fångats upp i Herulfs undersökning 1967,

visade sig ha ett avancerat missbruk. Ca 75 % hade tagit droger mer än 100 ggr och 74 % av

dem hade injicerat drogen intravenöst. Andelen som injicerade drogen var högst bland

flickorna. De flesta ungdomar hade ett blandmissbruk, det var enbart 18 % som bara använt

en drog. 87 % av ungdomarna hade använt cannabis vilken var den vanligaste drogen.

(Herulf, 1972)

I Söderholm Carpelans (1992) undersökning av narkotikamissbrukande ungdomar 12 år

senare, 1979/80, var blandmissbruket fortfarande vanligt. 80 % av ungdomarna använde mer

än en drog. En kartläggning utifrån den dominerande drogen visade stora könsskillnader (se

tabell 4).

Tabell 4: Dominerande preparat för narkotikamissbrukande ungdomar i undersökningen
1979/80.

Flickor Pojkar
  %   %

Alkohol   7 12
Cannabis 30 49
Amfetamin, icke intravenöst 10   8
Amfetamin, intravenöst 32 17
Heroin, intravenöst 20 11
Lösningsmedel   1   3
(Söderholm Carpelan 1992: 62)

Medan cannabis var vanligast bland pojkar, var de tyngre drogerna vanligast bland flickor.

Vidare var det en större andel flickor som hade ett intravenöst missbruk. 60 % av flickorna

injicerade jämfört med 39 % av pojkarna. Pojkarna visade sig dock ha en högre
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missbruksintensitet. Läkemedel fanns registrerade som tilläggsdrog till det dominerande

preparatet för 16 % av ungdomarna och hallucinogener i 2 % av fallen. Att flickor snabbare

utvecklar ett tungt missbruk menar Söderholm Carpelan beror på flickornas livsstil, de lever

med äldre injektionsmissbrukande män och det är vanligt att de prostituerar sig.

I Anderssons (1993, 1995) studie 1988 varierade omfattningen av ungdomarnas missbruk

kraftigt. För 72 % av flickorna och 62 % av pojkarna bedömde Andersson att missbruket var

intensivt. I undersökningen angavs inte vilken drog som dominerade i ungdomarnas missbruk

utan alla droger de hade använt registrerades. Utifrån detta visade det sig att andelen som

använde cannabis såväl som amfetamin var något större bland flickorna. Dessutom visade det

sig att flickorna injicerade droger oftare än pojkarna. En större andel av pojkarna än av

flickorna använde heroin (Se tabell 5).

Tabell 5: Den procentuella andelen ungdomar i undersökningen 1988 som använt en viss
drog7.

Drog Flickor Pojkar
% %

Cannabis 77 61
Amfetamin 47 28
Lösningsmedel 17 22
Lugnande medel 19 14
Heroin 11 15
Kokain 11   9
(Andersson, 1995:161)

Debutålder. Den vanligaste debutåldern i 1967 års undersökning var 15-16 år, men de yngsta i

gruppen hade oftast startat sitt missbruk redan i 13–14 års ålder. Flickorna var i genomsnitt

något yngre än pojkarna vid debuten men skillnaderna var små (Herulf, 1972). I

undersökningen 1979/80 låg debutåldern för narkotikamissbruk i genomsnitt kring 14 år för

båda könen. Flickorna var något lite yngre vid debuten men skillnaderna var små. (Söderholm

Carpelan, 1992)

Debutpreparat. Det vanligaste debutpreparatet vid 1967 års undersökning var cannabis

(hasch/marijuana). 14 % av ungdomarna hade börjat sitt missbruk med intravenöst bruk av

                                                                
7 Tabellen har, jämfört med, källan räknats om på så sätt att de ungdomar som enbart använder alkohol, 1 flicka
och 11 pojkar, uteslutits.
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centralstimulantia, något som var vanligare bland flickor än bland pojkar (Herulf, 1972).

Även i 1979/80 års undersökningen hade de allra flesta ungdomarna startat sitt missbruk med

cannabis. En större del av flickorna (11 %) än av pojkarna (3 %) hade startat sitt missbruk

med tyngre droger som amfetamin och heroin. (Söderholm Carpelan, 1992)

Missbruksförlopp.

Andersson (1995) fann i sin undersökning 1988 att för ca hälften av ungdomarna följde

missbruksutvecklingen samma väg. De började med ett missbruk av alkohol och gick sedan

vidare till cannabis för att därefter börja missbruka tunga droger som amfetamin och heroin.

Denna karriärartade typ av utveckling brukar benämnas stepping stone hypotesen. Övriga

ungdomar i gruppen följde inget bestämt mönster utan de hoppade mellan olika droger.

Vanligt var att man inte övergav en drog då man började med en ny, utan olika droger

användes parallellt. Detta var speciellt vanligt bland pojkar. Andra pendlade fram och tillbaka

mellan olika droger. Vanligt bland flickor var att missbruka i perioder. De använde en drog

under några månader för att sen sluta. Efter ett tag satte de igång igen med samma eller någon

annan drog. Efter några månader slutade de igen osv. Att beskriva ungdomarnas missbruks-

utveckling som en karriär anser Andersson därför som en både förenklad och allt för ensidig

bild av ett skeende som hon anser vara betydligt mer komplicerat. Ungdomarnas liv innehåller

inte bara missbruk utan består också av familj, skola och kamratrelationer, vilket tillsammans

bildar ett mönster för varje individ.

Information om intervallet mellan att första gången ha använt en drog fram till att ha börjat

missbruka fanns i 1988 års undersökning för ca hälften av både pojkarna och flickorna.

Andersson fann att det var vanligare bland pojkar att börja missbruka direkt efter att ha provat

första gången, så var det för ca hälften av pojkarna. Flickorna hade däremot ofta ett mer eller

mindre långt intervall mellan debut och missbruk. Ofta var intervallet ett eller två år, men för

tre av flickorna var det åtta år. (Andersson, 1993, 1995)

Familjeförhållande.

I undersökningen 1967 kom Herulf (1972) fram till att de ungdomar som hade ett grovt

missbruk i regel kom från en s k multi-problem familj. Speciellt vanligt var det att de

missbrukande ungdomarnas föräldrar inte levde tillsammans eller att deras förhållandet var

konfliktfyllt. Herulf fann vidare en överensstämmelse mellan föräldrar med alkoholproblem

och narkotikamissbrukande barn. Herulf menade sig också kunna visa att de ungdomar som
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hade ett lindrigare missbruk kom från familjer med mindre antal problem och de barn som

hade ett allvarligare missbruk kom från en mer belastad familj.

I undersökningsgruppen 1979/80 var det 25 % av ungdomarna, både flickor och pojkar, som

hade en eller två missbrukande föräldrar. I de flesta av fallen var det fadern som missbrukade.

Söderholm Carpelan (1992) fann dock inget samband mellan hur tungt missbruk ungdomarna

hade och hur svåra deras uppväxtförhållande varit eller med föräldrars missbruk.

Andersson (1995) undersökte om de riskfaktorer som tidigare forskare pekat ut som

betydelsefulla för uppkomsten av drogmissbruk, fanns representerade hos ungdomarna i

studien. Riskfaktorerna var: Konflikt i familjen, splittrad familj, styvförälder/rar, ingen eller

liten kontakt med frånvarande förälder, missbrukande förälder/rar och placerad utanför

hemmet under del av uppväxten (Andersson, 1995:99). Av dessa riskfaktorer fanns en eller

flera representerade i 92 % (60) av flickornas och 86 % (77) av pojkarnas bakgrund.

Andersson fann inget starkare samband mellan antalet riskfaktorer och omfattningen i

ungdomarnas missbruk.

I undersökningen 1967 fann Herulf (1972) samband mellan låsta konflikter i relationen

mellan det missbrukande barnet och någon av dess förälder, speciellt gällde detta för flickor.

En stor del av de missbrukande pojkarna visade sig ha en speciell bindning till modern.

Ungdomarna i missbruksgruppen hade också till betydligt större del rymt hemifrån än

ungdomarna i kontrollgrupperna. Av pojkarna var det 35 % som hade rymt hemifrån

(jämförelsegruppens andel var 5 %). Andelen flickor i missbruksgruppen som angav att de

rymt hemifrån var hela 55 % (jämförelsegruppens värde var 6 %). Här fanns således en

skillnaden mellan könen i missbruksgruppen.

Även Andersson (1995) fann i sin undersökning, 1988, att många flickor var i konflikt med

sina föräldrar. För en del flickor ledde konflikten till att de blev utkastade hemifrån eller

själva beslutade sig för att rymma. Inte någon av pojkarna hade blivit utkastad. Istället finner

Andersson att vissa mödrar hade ett närmast symbiotiskt förhållande till sina söner. I

flickornas fall menar Andersson att det ofta var föräldrarnas önskan om att ha kontroll över

deras aktiviteter utanför hemmet som lett till bråk. Däremot var det inte någon av pojkarna

som ansågs svår att kontrollera. Detta fast att det för många av dem fanns rapporter om flera

brott och för våldsamt uppträdande.
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Andersson kommer i sin analys fram till att flickorna behandlades på ett annat sätt än pojkar i

sina familjer. Medan pojkars oberoende sågs som en självklarhet måste flickor kämpa för

samma frihet. Flickor som bröt mot hur en kvinna bör bete sig blev utstött från familjen på ett

sätt som pojkar inte blev. Flickor blev i större utsträckning placerade på behandlingshem, i

familjehem eller hade en fortsatt kontakt med ungdomsenheten. Föräldrarna till pojkar

avböjde i större utsträckning fortsatt kontakt eller andra åtgärder. Praktiskt taget alla pojkar

och hälften av flickorna rymde från sina placeringar på institutioner eller i fosterhem. Då

flickorna i större utsträckning rymt hemifrån tolkade Andersson detta som att flickorna hade

det besvärligt hemma och att de till större del upplevde placeringen utanför hemmet som

positiv. (Andersson, 1995)

Grundat både på skolenkäterna på Stockholmsskolorna 1967-1970 (se ovan) och

intervjuundersökningen 1967 kom Herulf (1972) fram till följande angående skillnaden

mellan flickor och pojkar:

Pojkar förefaller ha större tendens än flickor att “agera ut“ konflikter och
spänningar, flickor bromsar upp mer och får därmed lättare ångest, oro och
“nervösa symtom“. Skillnaderna beträffande inkonforma beteende antages bero
på skillnader i personligheten. Skillnader härvidlag beror sannolikt på ett
orsakskomplex vari ingår olikheter i föräldrars uppfostringsattityder gentemot
pojkar och flickor, effekter av omgivningens olika förväntningar på pojkar och
flickor, samt eventuella genetiska faktorer.
Sammanfattningsvis konstateras att narkotikamissbruk var vanligare bland
pojkarna än bland flickorna och detta antages vara uttryck för den allmänna
tendensen att inkonforma beteenden är vanligare bland pojkar, vilket i sin tur
sannolikt sammanhänger med skillnader på det personlighetsmässiga planet.
(1972:87)

Andersson (1993, 1995) menar att flickor missbrukar för att de känner sig svikna och utstötta.

Därför flyr de från konflikter och kontroll. Pojkarnas motiv är svårare att hitta och analysera.

Detta eftersom bruk och missbruk till viss del är ett accepterat manligt beteende.

Brottslighet.

Undersökningarna 1979/80 och 1988 visade att pojkarna till betydligt större grad hade en

registrerad brottslighet. Registrerad brottslighet i 1979/80 års undersökning var brott som

personer dömts för innan de kom till ungdomsenheten. Det var 64 % av pojkarna och 31 % av

flickorna som i den undersökningen hade en registrerad brottslighet (Söderholm Carpelan,

1992). I 1988 års undersökning hade 79 % av pojkarna och 45 % av flickorna noteringar om
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kriminalitet i sina journaler. Flickornas brott rörde sig främst om snatteri. En del pojkar hade

ett omfattande brottsregister och flera av dem hade avtjänat fängelsestraff eller skulle göra

det. Våldsbrott var nästan enbart en manlig företeelse och 41 % av pojkarna var rapporterade

för denna typ av brott men endast en av flickorna. Andersson menar att flickor ända från

födelsen blir tränade i att kontrollera sin vrede. Pojkar lär sig istället att använda sin vrede till

“att ta kontroll över sin omvärld“. För detta belönas de med både makt och beundran menar

hon. (Andersson, 1995)

4 CAN’s rapport om narkotikautvecklingen under 1990-talet

På grund av rapporter om ökat narkotikamissbruk under 1990-talet gav Socialdepartementet

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i uppdrag att undersöka

omfattningen och utvecklingen av narkotikaanvändningen i Sverige. Resultatet presenterades

i Guttormsson, Helling & Olssons (1999) rapport “Vad händer på narkotikaområdet?“.

Rapporten består i huvudsak av två olika studier; “Utveckling i siffror“ av Ulf Guttormsson

och “Utvecklingen i ord“ av Stig Helling.

Ett ökat narkotikamissbruk 8

Genom att hämta uppgifter från olika undersökningar och register9 beskriver Guttormsson

narkotikautvecklingen under 1990-talet. Granskningen ger ingen helt entydig bild men

mycket pekar på att nyrekryteringen till tyngre missbruk ökat under 1990-talet. Vidare pekar

flera källor mot att heroinanvändningen hade ökat mest i omfattning och att den största

ökningen har varit bland ungdomarna. Ett exempel är hämtat från den årliga undersökningen

av mönstrande 18-åringar. Bland dessa hade andelen som prövat heroin ökat från 0,2 % under

1980-talet till 0,8 % 1998. Vid undersökningen 1998 uppgav de flesta att de hade använt

rökheroin och mindre än hälften att de hade injicerat heroinet. Information från olika källor

visar också att det blivit vanligare att använda flera olika narkotikasorter och att bland-

missbruket allt oftare innebär bruk av narkotikaklassade läkemedel.

                                                                
8 All fakta under denna rubrik är hämtad ur Guttormsson (1999).
9 Uppgifterna hämtades t ex från skolenkäter, sjukvårds- och socialvårdsregister, rättsväsendet, polisens och
tullens register.



22

Att svenska ungdomar under senare tid i ökad grad provar narkotika visar skolenkäterna bland

elever i årskurs nio. Andelen som någon gång använt droger hade ökat från 4 % till 8 % under

1990-talet. I undersökningen av mönstrande 18-åringar hade andelen ökat från 6 % till 16 %

under samma period. Att fler provar skulle kunna innebär att fler är i farozonen för

rekrytering till tyngre missbruk. Guttormsson menar att det saknas givna samband mellan hur

många som provar narkotika och antalet som utvecklar ett beroende. Det är enbart en mycket

liten del av de som provar som utvecklar ett så allvarligt missbruk att det leder till myndighet-

sregistrering. Han påpekar dock att det finns en risk för den tillfällige experimenteraren att

hamna i farliga situationer. Nytt och oroande för 1990-talet anser han också förekomsten av

ecstasy, det ökade intresset för LSD och andra hallucinogena droger, samt det ökade

heroinanvändandet.

Dödligheten bland heronister är betydligt högre än för andra drogmissbrukare. En

undersökning gjord på narkomaner behandlade inom sjukvården i Stockholms län under en

tolvårs period, visade att dödligheten i narkomangruppen var 2,3 % per år vilket var 5 gånger

högre än för en grupp med samma ålders- och könsfördelning i normalbefolkningen. För

missbrukare av opiater var dödligheten hela 16 gånger så stor som för normalbefolkningen

och dubbelt så stor som för amfetaminmissbrukare.

På grund av att priset sänkts och polisens/tullens beslag ökat på heroin, drar Guttormsson

slutsatsen att tillgången på drogen är stor. Även för amfetamin har priset sänkts och beslagen

ökat, vilket pekar på en god tillgång på även denna drog. För cannabis har emellertid både

pris och tillslag legat relativt konstant under 1990-talet.

Aktuella droger10

Hellings undersökning bygger på information som han samlat under våren och hösten 1998.

Han intervjuade då ett 70-tal personer som arbetade med alkohol- och narkotikamissbruk i tio

olika svenska kommuner11. Helling intervjuade socialsekreterare, poliser, narkomanvårds-

personal och personal vid frivilligorganisationer samt ett tiotal f d tunga missbrukare

(heroin/amfetamin).

                                                                
10 All fakta under denna rubrik kommer från Helling (1999).
11 Kommunerna är Eskilstuna, Göteborg, Katrineholm, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm,
Uppsala och Västerås.
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Intervjupersonerna ansåg att det skett en ökning av narkotikamissbruket under 1990-talet och

speciellt då fr o m 1996. De aktuella drogerna är samma som tidigare men det kan märkas en

förändring i deras inbördes positioner. Följande bild fick författaren fram:

Cannabis ansågs fortfarande vara den vanligaste och mest spridda narkotikadrogen. Cannabis-

preparat används ofta för tidsbegränsat experimenterande eller som festdrog. För andra är

användningen högfrekvent och regelbunden med allt högre doser. Preparatet kan också

användas tillsammans med andra droger och t ex vid avtändning från en tyngre drog.

Till partydrogerna räknas framför allt ecstasy, LSD och amfetamin. Droger som då

företrädesvis tas oralt. Partydroganvändare anses i stor utsträckning bestå av medelklass-

ungdomar. Då dessa i mycket liten utsträckning har kontakt med myndigheter var kunskapen

bland intervjupersonerna mycket begränsad. De menade dock att LSD var minst vanlig och att

även om ecstasy genom media blivit mest uppmärksammat var det amfetamin som var

vanligast. Partydroger förekommer förutom på ravepartyn också på vissa restauranger och

nattklubbar i storstäderna bland yngre och medelålders personer. Allmänt ansågs amfetamin-

användningen ha ökat dels beroende på en ökad tillgång och dels för att ecstasyanvändare gått

över till amfetamin, som betraktas som mindre farlig.

I Sverige är bruket av injektionsamfetamin, till skillnad från i flertalet andra länder, relativt

omfattande. Ett bruk med rötter i 1950-talet då det var speciellt vanligt bland kriminellt

belastade och marginaliserade ungdomar. En bakgrund som även idag är vanlig för tunga

amfetaminmissbrukare. Förutom denna grupp såg intervjupersonerna en ökad tendens bland

medelklassungdomar att hamna i ett injektionsmissbruk av amfetamin. Förklaringen såg man i

dessa ungdomars användning av partydroger som med tiden ansågs leda vidare in i ett

intravenöst missbruk av amfetamin.

Heroin är en drog som under senare år fått en ökad spridning både geografiskt och socialt.

Geografiskt har drogen tidigare mest förekommit i Stockholm- och Malmöområdet men under

senare år har den blivit vanligare i flertalet av de större kommunerna. Till exempel har det

tidigare helt amfetamindominerade Göteborg nu fått namn om sig som heroinstad. Heroinet,

nu framför allt i form av rökheroin, har blivit vanligare men författaren påpekar att det

fortfarande är en begränsad missbruksform. Heroin används framför allt av förortsungdomar

som har en social belastning och ofta invandrarbakgrund. Övergången från rökheroin till
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injicering av drogen anses glidande. Vidare är det en grupp av partydrogsanvändare som tar

cannabis eller heroin för att “gå ner i varv“. Andra heronister är f d haschrökare som gått

vidare till en tyngre drog. Även gamla amfetaminmissbrukare som inte längre orkar med den

drogens kraftfulla effekter, har övergått till ett heroinmissbruk.

En annan uppmärksammad förändring av missbrukmönstret är det ökade användandet av

psykofarmaka. Rohypnol anses av många intervjupersoner vara det ämne som vid sidan av

heroinet ökat mest i betydelse bland tyngre missbrukare. Preparatet används också av yngre

personer i ett experimentsyfte. Rohypnol användes såväl som ersättning för som

komplettering och förstärkning av andra droger.

5 Analys

Med utgångspunkt från de tre doktorsavhandlingarna kommer här likheter och olikheter att

studeras. Analysen kommer även att ske med hjälp av referensmaterialet. Följande tema

kommer att tas upp:

• Definition av narkotikamissbruk hos ungdomar

• Missbruksförlopp

• Missbruksmönster

• Könsskillnader i missbruket

Definition av narkotikamissbruk hos ungdomar

1972 definierade Herulf narkotikamissbruk som all användning av medel som står under

narkotikalagen och som inte ordinerats av läkare. Allt bruk av narkotika betraktas således som

missbruk. Herulf finner dock att narkotikadebuten för många ungdomar bara blir en debut, de

använder drogen en eller ett fåtal gånger och sen aldrig mer. Söderholm Carpelan (1992)

definierade narkotikamissbruk på i princip samma sätt som Herulf.

Andersson (1993 1995) går längre och skiljer mellan experimentellt bruk och missbruk av

droger. Då hon talar om det förstnämnda menar hon de personer som testar några gånger och

sen lämnar drogandet bakom sig. Andersson hänvisar till USA där bruket att testa blivit så
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vanligt att den helt avhållsamma ungdomen nu är statistiskt avvikande. Där talar man om

experimenterandet med droger som en del av ungdomarnas utvecklingsprocess. Vidare menar

Andersson att i detta experimentella bruk är äventyret i själva bruket av drogen det viktiga

medan effekten dvs den kemiska påverkan, är av underordnad betydelse. När Andersson

kommer till att plocka ut missbrukare till sin egen studie tar hon med alla som använt drogen

mer än en gång.

Guttormson (1999) menar att det inte finns något givet samband mellan hur många som

prövar narkotika och antalet som sen utvecklar ett beroende. Men när han talar om det

tillfälliga experimenterandet varnar han för att det i vissa fall kan visa sig mycket farligt och

han är speciellt oroad över ökningen av användningen av droger som heroin, ecstasy och

LSD.

I den svenska socialtjänstlagen finns föreskrifter om att sociala myndigheter måste ingripa om

en ung människa riskerar att skadas på grund av missbruk:

LVU 3§ Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling
för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

I sina kommentarer till lagen skriver Nordström & Thunved (1999) att med

beroendeframkallande medel avses:

“…alkohol, narkotika eller därmed jämställda tekniska preparat, t.ex. thinner.
/…/ Det förekommer inte sällan att ungdomar använder narkotiska preparat vid
något enstaka tillfälle men att missbruket upphör av sig självt. Enstaka bruk av
tung narkotika som t.ex. heroin liksom en längre tids missbruk – oavsett vilket
preparat det är fråga om – kan däremot innebära en påtaglig risk för att den
unges hälsa eller utveckling skadas“ (1999:216).

All användning av narkotiska preparat oavsett sort klassas som missbruk. Däremot anses risk

för skada bero på vilket preparat som används. Tungt narkotiskt preparat som heroin, är redan

efter några enstaka tillfällen grund för ingripande medan andra preparat kan användas flera

gånger innan risk anses föreligga. Lagen ger möjligheter till ett tidigt ingripande när

ungdomen är på väg in i ett beroende.

Inom sjukvården och psykiatrin har det utvecklats klassifikationssystem för att diognastisera

missbruk. Dessa system har utvecklats i förhållande till vuxna missbrukare. Stenström &

Söderholm Carpelan (1996) menar att det är svårt att definiera vad en missbrukande vuxen är
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men att det är ännu svårare när det gäller ungdomar. Att använda de existerande

klassifikationssystemen på ungdomar ställer de sig tveksamma till. De påpekar att det är

viktigt att en diskussion förs om hur ungdomarnas missbruk skall diagnostiseras och att

riktlinjer för enhetliga bedömningar arbetas fram. Detta för att skapa ökad rättssäkerhet och

för att ge vägledning för behandlingsinsatser.

Missbruksförlopp

Ett missbruksförlopp som börjar med alkohol och går vidare till cannabispreparat för att sluta

med tyngre droger som amfetamin och heroin kallas trappstagsmodellen eller ”stepping

stonehypotes”. Utveckling enligt trappstegsmodellen fann Andersson (1993, 1995) i sin

undersökning 1988 dock bara hos ca hälften av ungdomarna. För den andra hälften fann hon

inget bestämt mönster utan ungdomarna hoppade mellan olika droger. Speciellt vanligt bland

pojkar var att de höll fast vid sina gamla droger även när de började med nya och på så sätt

fortsatte de att missbruka flera droger parallellt. För flickor fann Andersson ett mönster med

olika missbruksperioder varvade med drogfria perioder, missbrukad drog växlade. Hon fann

också att det var vanligare bland flickor än pojkar att ha ett intervall mellan debut och

missbruk.

Den svenska narkotikapolitiken har sin grund i trappstegsmodellen och bygger på antagandet

att det finns ett samband mellan användning av narkotika för experimentellt bruk och

nyrekrytering till ett tungt missbruk. Man menar att en ökning av experimentell drog-

användning också leder till ett ökat antal tyngre missbrukare. Detta är något som

Guttormsson, Helling & Olsson (1999) inte håller med om. De påpekar dock att antalet

undersökningar är allt för få för att det skall vara möjligt att göra någon säker tolkning. Men

utifrån det material som finns menar de att det istället är mer som indikerar att den ökande

nyrekryteringen till tungt missbruk är ett resultat av ökad marginalisering av vissa grupper i

samhället. Helling (1999) menar att 30 års forskning om narkotikamissbruk visat att det finns

ett samband mellan omfattande nedskärningar i den offentliga sektorn, ökad arbetslöshet och

ökat drogmissbruk. Vidare menar han att just de som utvecklar ett tungt narkotikamissbruk till

mycket stor del kommer från den grupp som är mest socialt, psykiskt och ekonomiskt utsatt.

Svensson; Svensson & Tops (1998) skriver om narkotikamissbruk bland ungdomar i norden i

boken ”Att komma för sent så tidigt som möjligt”. De menar att nyrekryteringen av

narkotikamissbrukare sedan sextiotalet har bestått av två olika kategorier med olika
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missbruksmönster. De ena gruppen består av ungdomar som redan tidigt har börjat sin

avvikarkarriär. Från denna grupp kommer det ständigt nya narkotikamissbrukare oavsett

övriga trender i samhället (se under rubriken Familjeförhållande i kapitel 3.). Den andra

gruppen består av vanliga ungdomar utan tidigare asocial belastning. För dem är bruket av

narkotika en del av en kulturell rörelse och utgör en del av en rad andra viktiga inslag. På

sextiotalet var det flower power rörelsen och nu är det ravekulturen som är aktuell. Genom

dessa rörelser har drogerna fått en förhöjd status i ungdomskulturen och det är fler som

experimenterar med droger. Svensson, Svensson & Tops menar till skillnad från Guttormsson,

Helling & Olsson (1999), att detta också leder till att fler blir fast i ett missbruk. De som

fastnar då övriga efterhand slutar är, menar de dock, framför allt de med en ”tyngre bakgrunds

problematik”. Författarna hänvisar till drogforskaren Börje Olsson som ser en större fara i

dagens experimenterande än det på sextiotalet. Idag är ungdomsarbetslösheten större och

tillgången på droger större än någonsin, därför är också risken till social marginalisering

större.

Svensson, Svensson & Tops (1998) beskriver dessa ”vanliga” ungdomar, som nu börjat

använda narkotika som en del av ett kulturellt mönster, som medelklassungdomar med trygga

förhållanden och god utbildning. Deras missbruk utmärks av att drogen tas oralt; genom

rökning eller tablettintag. Genom detta måste förre tabu överträdas. Vanligt är att växla

mellan droger och att blanda preparat för att få så stark upplevelse som möjligt. Vidare menar

Svensson, Svensson & Tops att dessa ungdomar inte ser sig som missbrukare utan anser sig

ha fullständig kontroll på sitt droganvändande. Droger används bara till fest och inte i

vardagen. Genom sitt trygga sociala liv anser de sig vara utanför riskzonen. Denna grupp

skriver Helling (1999) också om när han beskriver användningen av partydroger. Det är en

grupp ungdomar som myndigheterna mycket sällan har någon kontakt med. Vilket innebär att

man från deras sida inte vet speciellt mycket om denna grupp och deras missbruk. Helling

menar dock att det finns tendenser bland dessa ungdomar att med tiden hamna i ett intravenöst

missbruk av amfetamin.

Missbruksmönster

Jämförs grupperna av narkotikamissbrukande ungdomar från undersökningarna 1967,

1979/80 och 1988 med avseende på missbruksmönster urskiljs både likheter och skillnader.

Dessa kan sammanfattas under följande punkter:

• Debutåldern har sjunkit något.
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• Cannabis har varit den vanligaste drogen under hela perioden.

• Blandmissbruket har hela tiden varit vanligt förekommande.

• Bruket att injicera droger har blivit ovanligare.

• Alla forskarna hittade könsskillnader.

Debutålder. Vid Herulfs (1972) undersökning 1967 låg den genomsnittliga debutåldern på 15-

16 år men resultatet antydde att debutåldern var på väg neråt. Detta stämde med värdena i

Söderholm Carpelans (1992) undersökning 1979/80, där debutåldern i genomsnitt var 14 år. I

enkäterna i årskurs nio för åren 1989/99 var debutåldern för majoriteten 14-15 år. I

undersökningarna 1967 och 1979/80 var flickorna i medeltal något lite yngre vid debuten än

pojkarna. Men det finns studier som visar på det omvända förhållandet. I till exempel en

undersökning av heroinmissbrukande ungdomar i Malmö var debutåldern för pojkar i

genomsnitt 13,7 år och för flickor 14,4 år (Tops, 1998).

Droger. Cannabis har visat sig vara den vanligaste debutdrogen under hela perioden.

Cannabis är också den vanligaste drogen överhuvudtaget bland ungdomarna i 1979/80 och

1988 års undersökningar. Guttormsson (1999) har tagit fram siffror för

narkotikamissbrukande ungdomar på Maria ungdomsenhet i Stockholm för år 1997 och även

här var cannabis den vanligaste drogen (Se tabell 6).

Tabell 6: Andel ungdomar som använt en viss drog bland de narkotikamissbrukande
ungdomarna på Maria ungdomsenhet, 1997.

Drog Flickor Pojkar
% %

Cannabis 80 89
Amfetamin 50 39
Amfetamin iv   2   1
Heroinrökning 11 12
Heroin iv   6   4
Kokain 14   7
Ecstasy 27 24
LSD 18 20
(Guttormsson, 1999:71)

I undersökningarna 1979/80 och 1988 var amfetamin den näst vanligaste drogen. Så var det
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också bland ungdomarna på Maria ungdomsenhet 199712. Amfetamin har sedan femtiotalet

varit en vanlig drog bland kriminella och marginaliserade ungdomar och de har oftast injicerat

drogen. Detta mönster är vanligt än idag. Nu har drogen även blivit vanlig som partydrog

bland medelklassungdomar och de tar oftast drogen oralt (Helling, 1999). Helling menar dock

att det finns tendenser till att även denna grupp av missbrukare med tiden övergår till ett

intravenöst bruk. Siffrorna från Maria ungdomsenhet 1997 visade dock att enbart 1-2% använt

drogen intravenöst (Guttormsson, 1999). En stor förändring jämfört med undersökningen

1979/80 där 17-32% använde amfetamin intravenöst som huvuddrog (Söderholm Carpelan,

1992).

Vid 1970-talet slut introducerades heroin i Sverige. I undersökningen 1979/80 var heroinet

den tredje vanligaste huvuddrogen och den injicerades (ibid.). Siffror för 1997 som anger

andelen av de som någon gång använt heroin visar att andelen som rökte heroinet nu

dominerade stort över de som injicerade (Guttormsson, 1999). Guttormsson anger att

användningen av heroin ökat bland ungdomar under senare år och att det idag är vanligast att

drogen röks. Detta bekräftas också av Helling (1999) som även menar att heroinet främst

används av socialt belastade invandrarungdomar från förorterna men att det också används av

en del partydrogsanvändare för att gå ner i varv.

Under senare tid har de s k partydrogerna blivit vanliga. Hit räknas bl a ecstasy, LSD och

amfetamin. Droger som framför allt intas oralt. Dessa droger anses vara speciellt vanliga

bland medelklassungdomar (Helling, 1999). Siffrorna från Maria ungdomsenhet 1997 visar att

en relativt stor andel av ungdomarna har använt både ecstasy och LSD (Guttormsson, 1999).

Vilket kan jämföras med undersökningen 1988 då dessa droger överhuvudtaget inte fanns

angivna (Andersson, 1995).

Blandmissbruk. Herulf (1972) fann i sin undersökning 1967 att en stor andel (82%) av

ungdomarna hade ett blandmissbruk. Söderholm Carpelan (1992) fann samma sak i sin studie

12 år senare då hon anger att 80% av ungdomarna använder mer än en drog. Guttormsson

(1999) talar i sin underökning om en ökning av användningen av flera olika sorters droger

men anger inga siffror. Byqvist (1998) som skriver om missbruk bland svenska män och

kvinnor menar att det finns indikationer på att blandmissbruket har ökat från 1969 till 1992.

                                                                
12 Att märka är dock att siffrorna för 1979/80 anger den dominerande drogen medan siffrorna för 1988 och 1997
anger vilka droger ungdomarna överhuvudtaget har använt.
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Hennes resultat pekar på att en individ oftast börjar sitt missbruk med enbart ett preparat men

allt efter att tiden går sker det en successiv ökning av kombinationer med olika preparat. Hon

menar att nu när tillgängligheten på droger har ökat är också risken stor att blandmissbruket

ökar.

Hasselgren (1998) skriver i artiklen ”Man blandar inte hur som helst” om överläkaren på

narkomanvårdskliniken i Huddinge, Ann Engströms erfarenheter. Hon menar att den stora

mängden av olika preparat som finns tillgängliga idag ökar möjligheten att blanda. Men denna

blandning sker oftast efter fasta mönster. Engström ger följande exempel: en ung människa

som använder ecstasy och är ute och dansar flera nätter i veckan blir trött. För att orka med att

gå i skolan eller till jobbet tar han efedrin, ett centralstimulerande medel. För att också orka

med nätterna är det många som börjar med kokain. Ett annat mönster beskriver hon för

heroinmissbrukande kvinnor. För att ha råd med denna drog måste de kanske prostituera sig,

något som de tycker är obehagligt och som de skäms för. Mot sådana känslor hjälper inte

heroinet och för att döva sig tar då många bensodiazepiner, t ex Rohypnol.

Guttormsson (1999) menar att det blivit vanligare att blandmissbrukare använder narkotika-

klassade läkemedel. I undersökningen 1979/80 anges att 16% använde läkemedel som

tilläggspreparat (Söderholm Carpelan, 1992) och i 1988 års undersökning var det 14-19% som

använde lugnande medel (Andersson, 1995). Siffrorna från Maria ungdomsenhet 1997 tar inte

alls upp dessa preparat (Guttormsson, 1999). Helling (1999) menar dock att det skett en

ökning av användandet av läkemedlet rohypnol. Preparatet är enligt hans intervjupersoner

tillsammans med heroinet det medel som ökat mest i användning under senare tid.

Injicera droger. Som visats ovan har bruket att injicera både amfetamin och heroin minskat

under senare år.

Könsskillnader. Se nedan.

Könsskillnader i missbruket

Av de presenterade materialet ovan framkom följande tema av intresse för analys av

skillnaden mellan flickors och pojkars missbruk:

• Skillnaden i antalet narkotikamissbrukande flickor och pojkar.

• Flickor använde tunga droger och injicerade drogen oftare än pojkar.
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• Skillnad i uppfostran av missbrukande flickor och pojkar.

• Brottslighet var vanligare och grövre bland de missbrukande pojkarna.

Skillnaden i antalet narkotikamissbrukande flickor och pojkar. I de första skolenkäterna

utförda på årskurs nio elever vid Stockholms skolor 1967-1971 var det något fler pojkar än

flickor som använt narkotika, en skillnad som dock minskade något fram till 1971 (Herulf,

1972). I de sedan 1971 årligen genomförda enkätundersökningarna, som representerar

genomsnittet av årskurs nio elever för hela landet, har den inbördes relationen mellan könen

växlat. Oftast har andelen pojkar varit något större än andelen flickor men skillnaderna har

hela tiden varit små (Andersson, Hibell & Sandberg, 2000). Någon könsskillnad bland

ungdomar vad gäller att testa narkotika verkar knappast finnas.

I de tre undersökningarna av missbrukande ungdomar som beskrevs i kapitel tre har andelen

flickor växlat. I 1967 års undersökning var andelen 27% (Herulf, 1972), i undersökningen

1979/80 var andelen 46% (Söderholm Careplan, 1992) och i undersökningen 1988 var den

42% (Andersson, 1995). Söderholm Careplan (1992) som utförde undersökningen 1979/80

frågar sig om narkotikamissbruket nu blivit mer jämlikt. Guttormssons (1999) statistik från

Maria ungdomsenhet visade dock att 1997 var andelen flickor bland narkotikamissbrukarna

36%.

Eftersom det exakta antalet missbrukare är okänt kan vi inte hellre veta den exakta

könsfördelningen. Andersson (1993, 1995) hänvisar till två olika studier. Den ena utfördes i

Stockholm 1984 för att kartlägga alla kända narkotikamissbrukare. Man kom då fram till att

av de i gruppen som var 19 år och där under, var andelen flickor 34%. I den andra

undersökningen som gjordes år 1992, kartlades tunga missbrukare i Stockholms län, andelen

flickor bland missbrukarna under 20 år, var här 43%. Siffrorna pekar mot att andelen unga

flickor är större bland de tunga narkotikamissbrukarna. Byqvist & Gomér (1996) har skrivit

en rapport om det tunga narkotikamissbruket i Sverige. 1992 beräknades andelen kvinnor

bland tunga narkotikamissbrukare till 24%. Dessa siffror visar att andelen kvinnor med tungt

missbruk är betydligt högre i ungdomsgruppen än vad den är för missbruksgruppen i sin

helhet.
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Flickor använde i större utsträckning tunga droger och injicerade drogen oftare än pojkar.

Redan i skolenkäten bland årskurs nio elever på Stockholms skolor 1969 framkom att en

betydligt större andel flickor än pojkar hade använt opium och centralstimulantia. Vidare var

det en något större andel av flickorna som injicerade droger (Herulf, 1972). Detta stämmer

med undersökningarna 1967 och 1979/80 där flickor till högre grad använt tyngre droger och

injicerat droger oftare än pojkar. Flickors tyngre missbruk förklarades av Söderholm Carpelan

(1992) med att flickorna ofta levde tillsammans med äldre missbrukande män som injicerade

och att en del av flickorna prostituerade sig.

Forskarna Marie Bergström och Bengt Svensson har i sina olika forskningsprojekt rörande

narkomaner kommit fram till samma resultat. Kvinnor har ofta genom en relation till äldre

män introducerats in i ett intravenöst missbruk av tyngre droger. Svensson har däremot bara

en gång träffat på en man som berättat att han blivit introducerad av en äldre kvinna. Istället

har han bland killar sett mönstret av en gradvis process. Genom medlemskap i ett gäng där

några röker heroinet och några använder det intravenöst, sprids bruket att injicera för att det

sägs ge en häftigare upplevelse. Svensson menar att för dessa killar handlar livet mycket om

just att pröva nya grejer. (Johansson, 1998)

Även i 1988 års undersökning bedömdes flickornas missbruk som svårare och fler av dem

injicerade sin drog. Däremot visar just den undersökningsgruppen en skillnad då det var fler

pojkar som använde heroin och fler som injicerade just den drogen. (Andersson, 1993, 1995).

I siffrorna från Maria ungdomsklinik 1997 är andelen flickor och pojkar som använder heroin

så gott som lika stora. Helling (1999) talar om att heroinanvändningen har ökat de senaste

åren och uppgifterna ovan pekar mot att drogen nu också drar fler pojkar än tidigare.

Guttormssons (1999) siffror från Maria ungdomsenhet för år 1997 visar dock att amfetamin

fortfarande används av fler flickor.

Skillnad i uppfostran av missbrukande flickor och pojkar. I sin undersökning 1967 fann

Herulf (1972) att narkotikamissbruk var vanligare bland pojkar än flickor. Han såg också

skillnader i att pojkarna var mer utåtagerande och normbrytande medan flickorna var nervösa

och oroliga. Skillnaden mellan könen, förklarade Herulf med olikheter i föräldrarnas

uppfostringsattityder, olikheter i förväntningar på de båda könen och på eventuella genetiska

faktorer. Även Andersson (1993, 1995) kom i sin analys fram till att flickor och pojkar

behandlats olika i hemmet. Medan pojkarna uppmuntrats för att bli oberoende var flickorna
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tvungna att kämpa för att uppnå frihet. Vidare menar hon att flickor missbrukar för att de

känner sig svikna och utstötta och att de därför flyr, från konflikter och kontroll. Pojkarnas

motiv för att missbruka finner hon svårare att hitta och analysera. Eftersom bruk och missbruk

till viss del är ett accepterat manligt beteende är de egentliga motiven bakom lättare att dölja.

I undersökningen 1967 fann Herulf (1972) att många av de missbrukande ungdomarna hade

konflikter med föräldrar och att detta särskilt gällde flickor. Att just flickor i större

utsträckning var i konflikt med sina föräldrar fann också Anderssons (1995) i sin studie 1988.

Liksom Herulf fann Andersson i sin grupp att det fanns ett speciellt förhållande mellan vissa

mödrar och söner. Herulf talar om modersbundenhet och Andersson om ett symbiotiska

förhållande mellan mor och son. Gemensamt för de båda studierna är också att andelen flickor

som rymmer hemifrån är hög, högre än bland de missbrukande pojkarna. Andersson fann att

flickor på grund av konflikt med föräldrarna ibland blir utkastade hemifrån medan detta aldrig

hänt någon av pojkarna. Andersson menar att flickor som bryter mot hur en kvinna bör bete

sig blir utstötta hemifrån på ett sätt som pojkar inte blir. Vidare avböjde föräldrarna i större

utsträckning när det blev aktuellt med placering av pojkar utanför hemmet än vad de gjorde

när det gällde flickor. Då flickorna i mindre utsträckning än pojkar rymmer från sina

placeringar utanför hemmet men oftare från sina egna hem menar Andersson att detta kan

tolkas som att flickorna har en svårare situation hemma.

Schlytter (2000) visar i sin artikel ”Kvinnokroppen som text” att även myndigheter gör

skillnader mellan sina krav och förväntningar på flickor och pojkar. Hon har undersökt

länsrättsdomar från 1994, utfärdade på ungdomar mellan 13-17 år. Domarna gäller

ansökningar om tvångsvård från socialnämnderna. Schlytter kom fram till att rätten hade

använt sig av en dubbel uppsättning normer, en för pojkar och en för flickor. När det gäller

alkohol är det för pojkar tillåtet med en mer frekvent konsumtion innan det räknas som

missbruk. Även beträffande narkotikamissbruk dröjer myndigheterna längre med ingripande

när det gäller pojkar. Vidare fann hon att det i pojkarnas fall var den faktiska konsumtionen

som räknades. För flickorna var det inte bara alkoholkonsumtionen i sig som var avgörande

utan även en lång rad andra företeelser, som t ex flickans uppförande, hennes sexvanor och

om hon blivit misshandlad. Liknande tendenser såg Schlytter när det gällde ingripande vid

narkotikabrott.
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Brottslighet var vanligare och grövre bland de missbrukande pojkarna. Söderholm Carpelans

undersökning visade att pojkar i betydligt högre grad än flickor hade dömts för något brott.

Anderssons (1993, 1995) undersökning bekräftar detta resultat. Hon fann att medan flickornas

brott framför allt rörde sig om snatteri fanns det bland pojkarna de som hade omfattande

brottsregister och var dömda till fängelsestraff. En vanlig och så gott som helt manlig

företeelse var brott i form av våld och aggressivitet. Något som stämmer med Herulfs (1972)

resultat om pojkars utåtagerande.

6 Slutdiskussion

Arbetet med denna uppsats har gett mig en mängd ny kunskap, men kanske har den i ännu

högre grad gett upphov till en insikt över hur lite jag vet och väckt en rad nya frågor.

Medvetenhet om ungdomars narkotikamissbruk och de problem som detta medför har funnits

i det svenska samhället sedan 1960-talet. Trots detta finns det i dag fortfarande inget system

för diagnostisering av ungdomars missbruk och inga riktlinjer för att ge enhetliga

bedömningar i frågan. Den brist på kunskap om ungdomsproblem som jag skrev om i

inledningen visade sig tyvärr i allra högsta grad gälla även ungdomars missbruksproblem.

Andelen elever i årskurs nio som använt narkotika har växlat över tiden. Något som bland

annat kan antas ha med den allmänna inställningen till narkotika att göra. Andersson, Hibell

och Sandberg (2000) konstaterar att dagens ungdomar har en mindre restriktiv inställning till

droger. Forskare som till exempel Svensson, Svensson & Tops (1998) gör jämförelser mellan

ungdomar under flower power tiden och dagens medelklassungdomar som går på raveparty.

De talar om två olika rekryteringsvägar som för ungdomar in i narkotikamissbruk och skiljer

mellan de ”avvikande” ungdomarnas väg och de ”vanliga” ungdomarnas. De ”vanliga”

ungdomarna, som kommer från välordnade sociala förhållande, använder droger men ser sig

inte som narkomaner, bland annat beroende på att de inte tar drogerna intravenöst. Om man

antar att siffrorna från Maria ungdomsenhet 1997 är representativa för ungdomar överlag

verkar bruket att inta droger oralt ha spritt sig och gälla de flesta ungdomar som missbrukar,

således också de ”avvikande” ungdomarna. I detta sammanhang väcks många frågor. Hur

pass isolerade från varandra är de olika missbruksgrupperna? Påverkar de varandra och i så

fall hur? etc.
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Diskussionen huruvida nyrekryteringen till tungt narkotikamissbruk beror på det ökade

experimentella drogbruket eller om nyrekryteringen istället beror på en ökad marginalisering

av vissa grupper i samhället, upplever jag märklig. Istället känns Svensson, Svensson & Tops

(1998) beskrivning trovärdig. Det verkar logiskt att förvänta sig att det finns flera olika

orsaker till nyrekryteringen och att båda de nämnda orsakerna har betydelse och samverkar.

En annan faktor av betydelse i sammanhanget är säkert också alla de som tjänar stora pengar

på ungdomarnas narkotikaanvändning. Säkert lägger dessa grupper ner stort arbete på att göra

drogerna attraktiva och spännande.

När det gäller de sociala faktorernas betydelse vid utvecklingen av narkotikamissbruk hos

ungdomar är skillnaden förvånansvärt liten mellan det som Herulf säger 1972 och det

forskarna säger i början av 1990-talet. Till min stora besvikelse hade de senare inte gått vidare

i sina undersökningar för att söka svar på frågor av typen; Varför blir vissa individer fast i ett

missbruk medan andra, med liknande uppväxtförhållande, inte blir det? Vilka faktorer, i en

svår social situation, kan motverkar uppkomsten av missbruk? Frågor som skulle kunna få

stor betydelse vid utformningen av det praktiska sociala arbetet.

Redan i sin undersökning 1967 visade Herulf (1972) många av de könsskillnader i

ungdomarnas missbruk som Söderholm Carpelan (1992) och Andersson (1993) talar om på

1990-talet. Skillnader som ger upphov till många spännande och angelägna frågor. Trots att

andelen flickor och pojkar som testar narkotika är relativt lika, är andelen kvinnor bland hela

missbruksgruppen betydligt mindre än andelen män. Vad beror detta på? Är det så att flickor

har nytta av att inställningen till deras narkotikamissbruk är hård och kanske är det istället

pojkarna som är de stora förlorarna när de får lära sig att missbruk är ett accepterat manligt

beteende?
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