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ABSTRACT 

The purpose of the study has been to focus on how gender stereotypes affect police officers 

and social workers in their daily practice, and how this in worst case scenario might make 

them miss young women in the risk of abusing narcotics. In addition, we have tried to 

investigate if there are any particular reasons that can affect the municipality’s work with 

narcotic abusers, depending on the gender of the abuser. To address this issue and to get a 

broader view on the matter, we have interviewed staff from the National Board of Health and 

Welfare (Socialtjänsten) and the Police authority in a municipality in Stockholm. To analyze 

our results, we have used Hirdmans definition of the theory of gender systems, as well as 

Michael Polanyis theory of The Tacit Dimension and the theory of halo effect by Tversky and 

Kahneman. 

 

From this study we can draw the conclusion that it exists several biases and flaws in the work 

of discovering and helping young women who abuse narcotics. By the comments of the 

respondents, we can affirm that these biases and flaws partially are the result of the police’s 

approach to their work, but also a result of the lack of cooperation between the different 

organizations. 
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Titel: Problemet med att upptäcka unga kvinnor som brukar narkotika. - En studie om hur 

könsstereotyper kan ha snedvridande effekter på polisers och socialarbetares vardagliga 

arbete. 

Författare: Amanda Hanna & Sebastian Sallah 

 

SAMMANFATTNING  

Syftet med studien har varit att fokusera på hur könsstereotyper inverkar på poliser och 

socialarbetare i deras vardagliga arbete, och som i värsta fall gör att de missar unga kvinnor 

som befinner sig i riskzonen för narkotikamissbruk. Utöver det har vi försökt undersöka om 

det finns särskilda faktorer som kan påverka myndigheters arbete med missbrukare, utifrån 

vad missbrukaren i fråga har för kön. För att besvara studiens frågeställningar och få en 

djupare inblick i området har vi därav intervjuat personal på socialtjänsten och polisen i en 

kommun i Stockholm. För att analysera våra resultat har vi använt oss av Hirdmans definition 

av genussystemets teori samt Michael Polanyis teori om The Tacit Dimension och teorin om 

haloeffekt av Tversky & Kahneman.  

 

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det existerar flera brister i arbetet med att upptäcka 

och hjälpa unga kvinnor som missbrukar narkotika. Utifrån respondenternas uttalanden kan vi 

fastställa att en del av dessa brister delvis beror på polisernas förhållningssätt i arbetet men att 

det även beror på samarbetet mellan olika verksamheter och aktörer. 

 

NYCKELORD                                                                                               

Socialtjänsten, polisen, stereotyper, kunskap, narkotika, missbruk, kön, genus, ungdomar, 

unga kvinnor, unga män, snedvridande effekter.  
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1. INLEDNING                                                                                                             

I en rapport från polisen framgår det att endast 10-20 procent unga kvinnor misstänks för 

narkotikabrott, trots att missbruket enligt öppenvårdsmottagningen Maria ungdom i stort sett 

är lika utbrett bland unga kvinnor som bland unga män (Polisen, 2015). Så sent som i fjol 

berörde Annika Ljung, tillförordnad gruppchef för polisens narkotikasektion i Stockholm city, 

problemet med att polisen inte lyckas nå unga kvinnor.  

“Polisen är dålig på att få tag i tjejer i början av deras missbruk och det leder till att de 

sent får hjälp. Konsekvensen är ju att vi får en grupp personer som faktiskt behöver hjälp 

som vi inte riktigt når. De tjejer som vi träffar på tar tyngre droger, en del har tagit 

överdoser och en del finns inte med oss längre” (Sveriges Radio, 2015). 

Att olika myndigheter inte upptäcker unga kvinnor som missbrukar narkotika i ett tidigt 

stadium är av naturliga skäl djupt problematiskt. Upptäcks unga kvinnor som missbrukar 

narkotika i ett sent stadium ökar risken att de har kommit så pass långt i sitt missbruk att det 

blir betydligt svårare att hjälpa dem (Polisen, 2015). Kön har sedan 1970-talet varit en viktig 

aspekt inom forskning och debatt kring missbruksvård (CAN, 2013). När det talas om droger 

överlag brukar de flesta i första hand associera det till män, vilket också är en viktig förklaring 

till varför unga kvinnor med speciella problem förbises eller inte upptäcks i tid. Vården har 

under lång tid byggts upp av män och för män, vilket bland annat lett till att kvinnors speciella 

problem inte uppmärksammats på liknande sätt som mäns (CAN, 2013). Genom att undersöka 

hur olika enheter inom socialtjänsten och polisen arbetar med unga kvinnliga 

narkotikamissbrukare är studiens målsättning att åskådliggöra om det existerar skillnader i 

polisens och socialtjänstens arbete med unga kvinnor i jämförelse med unga män. Ibland kan 

implicita föreställningar, fördomar och förväntningar påverka oss mer än vad vi tror. På grund 

av den problematiken finner vi det viktigt och intressant att undersöka om det föreligger 

särskilda aspektseenden. Det kan exempelvis finnas förutfattade meningar inom 

Polismyndigheten och socialtjänsten, som kan påverka deras arbete med att uppmärksamma 

unga missbrukande kvinnor. Som blivande socialarbetare är missbruk och social utsatthet 

något vi med stor sannolikhet kommer komma i kontakt med. Ambitionen med studien är 

därför att bidra till en ökad kunskap om ett förebyggande arbete för unga kvinnliga 

narkotikamissbrukare. En ökad kunskap kring detta kan hjälpa oss som socialarbetare att bli 

mer medvetna om hur både kognitiva och institutionella aspekter inverkar vid bedömningen 

av ungdomar som kan riskera att hamna i narkotikamissbruk. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 
 

“Polisen har haft svårt att hitta de här unga kvinnorna och en anledning kan vara att vi är mer 

vana med att se unga män som missbrukare, vilket gör att kvinnorna missas. Det kan handla 

om vad vi har för föreställningar om vem som är missbrukare. Det kopplas ofta ihop med 

manliga stereotyper.” Emma Ravald, specialist inom likabehandling på Polismyndigheten 

(Sveriges Radio, 2015).  

 

Emma Ravald fångar det grundproblem som står i fokus i föreliggande studie, nämligen en 

brist i myndigheters agerande i situationer gällande unga kvinnors potentiella risk att hamna i 

missbruk och utanförskap. Detta är problematiskt med hänsyn till att myndigheters bemötande 

i speciella situationer kan vara avgörande för individers framtid (Johnsson, Laanemets, 

Svensson 2011). Inom omvårdande yrken möter de yrkesverksamma ständigt människor vars 

liv innehåller drogrelaterade problem av varierande storlek. En del av arbetet för de 

yrkesverksamma är således att hjälpa dessa människor. Bortsett från de resurser som 

arbetsplatsen erbjuder har de som arbetar inom dessa yrken kunskaper som de fått via 

erfarenhet och utbildning. Dock är dessa kunskaper och erfarenheter likväl inte givna för 

alltid; de förändras genom den kontinuerliga förändringen som sker i samhället och med den 

påverkan vi utsätts för, där vi ständigt hamnar i nya situationer (Johnsson, Laanemets, 

Svensson 2011). Forskning visar att trots professionellt omdöme får människor en 

aspektblindhet, det vill säga att de bedömningar man gör lutar åt ett håll, så kallade cognitiva 

snedvridningar (Kahneman 2012, 124). Den implicita kunskapen, respektive den tysta 

kunskapen vi människor har, kan tänkas påverka polisers och socialarbetares bedömningar 

och beslut i arbetet gentemot att bedöma unga kvinnor och män olika i förhållande till 

narkotika (Johannessen & Rolf 1989, 7-8).  

 

Det kommer konstant nya “banbrytande” metoder i arbetet med missbrukare. Dessa metoder 

kan få ett snabbt uppsving, där de senare antingen kan inlemmas i det sociala arbetet eller 

försvinner och helt glöms bort. Därav är det viktigt att de som är yrkesverksamma inom 

området ständigt granskar deras syn på missbruksproblematiken, såväl beträffande omfattning 

som uppkomst och åtgärder (Johnsson, Laanemets, Svensson 2011). Ett system för hälso- och 

sjukvården med tydliga strategier för hur upptäckten av narkotikaproblem skall uträttas, kan 

bidra till att de tidigare kan åtgärda dessa problem. På lång sikt bidrar ett sådant system även 

till att besparingar sker för såväl hälso- och sjukvården samt för samhället i stort 
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(Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsen räcker det inte med att endast ta hand om 

klienter med uppenbara narkotikaproblem, det är lika viktigt att försöka upptäcka problemen 

hos personer som kanske inte primärt besöker socialtjänsten eller liknande myndigheter för 

missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2011). En genomgående tanke i lagstiftningen är således 

att myndigheter skall verka för en tidig upptäckt. Det innebär att myndigheter som polisen och 

socialtjänsten skall försöka upptäcka riskfyllt bruk av alkohol och narkotika så tidigt som 

möjligt, det vill säga innan bruket har blivit hälsofarligt eller gett upphov andra former av 

negativa konsekvenser.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att undersöka och få en ökad förståelse för hur könsstereotyper kan 

tänkas inverka på poliser och socialarbetare i deras vardagliga arbete. Som i värsta fall bidrar 

till att de missar unga kvinnor som befinner sig i riskzonen för narkotikamissbruk. Syftet med 

studien är även att undersöka om det finns särskilda faktorer som kan påverka myndigheters 

arbete med missbrukare, utifrån vad missbrukaren i fråga har för kön. De frågeställningar som 

ska besvaras i studien är följande: 

 

 Vilka slags implicita föreställningar och erfarenheter har socialarbetare och poliser av 

arbetet med narkotika i förhållande till unga kvinnor respektive unga män? 

 

 På vilket sätt kan implicita könsstereotyper begränsa socialarbetare och poliser i deras 

arbete med att bedöma och identifiera unga kvinnor som befinner sig i riskzonen? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Studien har avgränsats till att studera två specifika enheter i en kommun i Stockholm. De 

enheter som valts att undersökas är polisen och socialtjänstens beroendeenhet. Gemensamt för 

följande enheter är att bägge enheterna arbetar med ungdomar som brukar narkotika. Därav 

anser vi att dessa enheters syn på och upplevelser av missbruk bland ungdomar är intressanta 

och relevanta. Studien har även avgränsats till att endast studera ungdomar mellan 15-25 år 

och främst unga kvinnor. Denna målgrupp har valts ut då vi är intresserade av att veta hur 

myndigheter arbetar för att upptäcka riskfyllt bruk av narkotika så tidigt som möjligt. 
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2.  CENTRALA BEGREPP 

2.1 NARKOTIKA 
Det existerar olika sorter av narkotika och dessa används på varierande sätt. Narkotika kan 

förekomma i form av pulver, tabletter, vätska eller någonting man röker. Exempel på olika 

sorters narkotika är ecstasy, amfetamin, cannabis, heroin, morfin och kokain. När begreppet 

narkotika benämns i studien syftar det till all slags narkotikaklassade medel (UMO, 2015).  

2.2 MISSBRUK 
Gränsen mellan missbruk och beroende är minimal. För att underlätta förvirringen kring 

begreppen kommer nedan en förklaring kring dessa, begreppen definieras av Jenny Klefblog, 

legitimerad psykolog.  

 

Ett missbruk leder i allmänhet till att ett beroende utvecklas. Att vara beroende innebär att ha 

svårt att leva utan en specifik aktivitet eller substans. Ett beroende kan stärkas genom 

exempelvis alkohol, narkotika, sex, mat, spel och så vidare. Det är dock särskilt alkohol och 

narkotika som främst kopplas till missbruk och beroende. Skillnaden mellan bruk och 

missbruk ligger inte vikten i vilken mängd man konsumerar, snarare om bruket i säg ställer 

till problem eller skador (Psykologiguiden, 2015). 

  



 
 

5 
 

3. BAKGRUND 

3.1 UNGDOMAR OCH NARKOTIKA 
Sedan 1971 har konsumtionen av narkotika bland 15-16-åriga skolelever (årskurs nio i 

grundskolan) undersökts. 1971 hade 16 % av flickorna i årskurs nio prövat narkotika medan 

14 % av pojkarna hade gjort det. Antalet unga narkotikadebutanter minskade dock kraftigt 

under 80-talet, 1989 hade siffrorna sjunkit till 3 % för vardera kön. Under 90-talet ökade dock 

återigen antalet narkotikadebutanter i årskurs nio (Goldberg 2010, 354-355). Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) siffror från 2014 redovisar att 9 % av pojkarna 

och 7 % av flickorna i årskurs nio testat på narkotika. CANs undersökning från 2014 

redovisar även att det sker en kraftig ökning av narkotikadebutanter från årskurs nio i 

grundskolan till elever i gymnasiet i år två. 2014 hade 14 % av flickorna i år två i gymnasiet 

testat på narkotika medan 20 % av pojkarna hade gjort det (CAN, 2014). 

3.2 VÄGEN IN I MISSBRUK 

Det finns flera olika teorier och förklaringsmodeller som förklarar varför vissa individer blir 

beroende av narkotika. Orsaken till droganvändandet skiljer sig mellan människor, en del 

testar det av ren nyfikenhet vid enstaka tillfällen medan andra fastnar för det och sedan 

utvecklar ett beroende. Generellt sett brukar de flesta narkotikamissbrukare ha positiva 

upplevelser i början av deras missbruk. Droger har då mestadels förknippats med något 

attraktivt som exempelvis nöjesliv, fest och umgänge. Drogens funktion förändras dock över 

tid, från att vara en tillfällig verklighetsflykt till att bli något centralt i en människas liv. 

Effekter av missbruk kan vara försvagad hälsa, psykiska problem och sociala 

missförhållanden (Johnsson, Laanemets, Svensson 2011). Flera forskare har tittat på sociala 

band för att förstå avvikande beteende som kriminalitet och missbruk. En utgångspunkt är att 

de sociala banden är kopplade från individen till samhället, därav förklaras det avvikande 

beteendet med att de sociala banden till det konventionella samhället är bristfälliga. De 

sociala banden till kamratgruppen är starkare och bildar på så sätt en central utgångspunkt i 

förklaringen varför ungdomar dras in i ett narkotikamissbruk. Travis Hirschi förklarar 

narkotikamissbrukaren som en bristfälligt socialiserad individ som misslyckats med att knyta 

an till andra betydelsefulla kontakter. Utan dessa sociala band har missbrukare/kriminella 

inget att förlora (Hirschi 1969). 

 

Ann-Gerd Melin och Christina Näsholm påpekar i boken Behandlingsplanering vid missbruk 

(2010) att det finns studier som visat på att en del missbrukande kvinnor blivit utsatta för 
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sexuella övergrepp i tidig ålder. Drog- och alkoholbruk har då utvecklats som en del i de 

efterverkningar som kan följa av övergreppen. Författarna menar att missbruk på så sätt kan 

vara en av många strategier för att bemästra händelser från förr, och för att helt enkelt 

överleva vardagen (Melin & Näsholm 2010, 78). Skuld, skam och sorg präglar kvinnor och 

barns tillvaro som varit med om sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp i barndomen utgör 

svåra angrepp på personligheten och kan vara en bidragande orsak till destruktiva livsval 

(Ibid, 78). 

3.3 MISSBRUK OCH DESS KONSEKVENSER  

Narkotika kan påverka människor på olika sätt. Hasch och marijuana kan bidra till att 

brukaren känner sig avslappnad och glömmer omvärlden. Det kan även leda till brukaren kan 

få sämre minne men även att denne får svårare att tänka logiskt. Ecstasy, amfetamin och 

kokain kan leda till att brukaren upplever ett slags lyckorus. Utöver det kan narkotika leda till 

feber, huvudvärk, bidra till att hjärtat slår snabbare och att synen försämras. Narkotika leder 

till en rad olika skador, utöver det ovannämnda kan det bidra till att andningen försvåras, att 

krampanfall utlöses eller att man får självmords- och ångesttankar (UMO, 2015). 

 

Gerhard Larsson har via uppdrag från regeringen framställt en utredning av svensk missbruks- 

och beroendevård (Larsson 2011). Larsson menar att utredningen har en stor betydelse för alla 

som arbetar med hantering av drogmissbruk, allt ifrån forskare till behandlare. Syftet med 

utredningen är att bidra till en ökad kunskapsbaserad vård utifrån individnivå, men likaså att 

uppmärksamma de konsekvenser missbruk kan bidra till både på makro- och mikronivå 

(Larsson 2011). Droganvändning påverkar inte endast individen som brukar drogen, det 

påverkar även omgivningen runtomkring individen som missbrukar. Människor påverkas av 

droger på flera sätt, både psykiskt, fysiskt och socialt. Ungdomar som missbrukar droger löper 

större risk att utsätta sig för fysiska skador, en av anledningarna är att hjärnan fortfarande 

utvecklas under tonårstiden.  

 

Missbruk är även kostsamt för samhället. Nya undersökningar inom vården visar att ungefär 

500 000 svenskar är i ett missbruk eller är i ett beroende. Av dessa 500 000 svenskar är 330 

000 alkoholberoende och 65 000 läkemedelsberoende utan medicinska skäl, dock är endast 

var femte svensk känd av myndigheterna (Larsson 2011). Varje år sker det cirka 2500 

dödsfall kopplat till narkotika- och alkoholmissbruk. Enligt en beräkning från vården kostar 

narkotikamissbruket samhället 62 miljarder kronor, enbart i kostnader för läkemedel. För att 
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minska dessa kostnader och missbruksproblematiken bör myndigheter i ett tidigt skede 

använda sig av insatser som förhindrar ett tyngre utvecklande av narkotikamissbruk (Larsson 

2011). 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Forskning kring arbetet med att uppmärksamma unga kvinnor som missbrukar narkotika är 

begränsad. Den tidigare forskningen berör mestadels etablerade missbrukare som är vuxna 

män eller kvinnor. Därav kommer denna studie beröra typiska vetenskapliga uppfattningar 

och föreställningar av den “missbrukande kvinnan” samt hur myndigheters lokaliseringsarbete 

av narkotikamissbrukare ser ut.   

4.1 FÖRESTÄLLNINGAR OM KROPP, KÖN, ALKOHOL OCH DROGER 

Alexandra Bogren, docent i sociologi, skrev i sin FOU-rapport Njutningssökande livsstil eller 

kärlekskrav? Om kön, alkohol och attityder till sexualitet (2001) om människors 

föreställningar om förhållandet mellan alkohol och sexualitet. Bogren hänvisar till att många 

forskare menar att människor ser de kroppsliga skillnaderna mellan män och kvinnor som 

något så grundläggande att människan inte kan tänka utan dem. Att människan genom att 

tänka i termer av sådana skillnader också förstärker dem. Bogren hävdar att i västvärlden är 

den allmänna uppfattningen att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och sexuella 

handlingar. Sådana föreställningar är ofta kopplade till uppfattningar om genus. Genom att 

kvinnors alkoholkonsumtion kopplas till lösaktighet och sexuell “tillgänglighet”. Påståenden 

likt dessa används för att varna kvinnor för att dricka alkohol (Bogren 2001, 17-20). Bogren 

anser att det krävs mer diskussioner och kunskap kring vad som förväntas av människor i vårt 

samhälle, beroende på vilket kön en individ har. I samhället finns det en uppsättning av 

föreställningar hur en “riktig” kvinna respektive man skall vara. Sådana föreställningar 

påverkar hur vi ser på och tolkar mäns och kvinnors alkohol- och drogvanor (Ibid, 17-20). 

Hur människor i ett samhälle ser och tolkar alkohol- och drogkonsumtion har en betydelse för 

hur individer konsumerar det. Genom interaktion mellan människor skapas och reproduceras 

föreställningar och idéer om män och kvinnor som individen i sin vardag måste förhålla sig 

till. 

Med utgångspunkt i ovanstående menar jag att man från början måste utgå från ett 

könsmaktperspektiv där kvinnors och mäns förhållande till både alkohol och sexualitet ser 

olika ut och är skapat i en maktsituation (Bogren 2001, 48). 

 

Bogren förklarar vidare i ett kapitel i Ingrid Landers & Eva Tibys bok Feminiteter, 

maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi (2003) att begrepp 

som livsstil, konsumtion och vardagsliv använts inom genus/könsforskningen men att de 
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också är relevanta inom forskningen om droger, vilket även kopplingen till kropp och 

kroppslighet bör vara.  

 

Kroppsliga aspekter blir betydelsefulla i studier av drogbruk, eftersom drogbruk har och/eller 

förväntas ha av dem som använder, påtagligt kroppsliga effekter; detta blir ännu tydligare om 

man diskuterar sexuell praktik kopplat till drogbruk (Red: Lander,Petterson Tiby. Bogren 

2003, 317). 

 

Av den anledningen menar Bogren att drogforskningen bör, precis som den feministiska 

diskussionen gör, diskutera mycket mer kring kroppen och identitet samt en problematisering 

av relationen mellan kön och makt (Ibid, 317). 

 

4.2 FÖRESTÄLLNINGAR OM DEN MISSBRUKANDE KVINNAN 

Forskning kring kvinnors missbruk är relativt nytt. Den har vuxit fram genom kvinnorörelsens 

framväxt där flera kvinnliga forskare lyfts fram och börjat fokusera på kvinnors liv och 

erfarenheter (Lander 2003, 73). Ingrid Lander har skrivit boken Den flygande maran - en 

studie om åtta narkotikabrukande kvinnor i Stockholm (2003) som handlar om kvinnor som 

missbrukar narkotika. Lander förklarar att tidigare har forskningen främst fokuserat på 

missbruk bland män. Narkotikamissbruk har traditionellt sett betraktats som maskulint, därav 

har de kvinnor som missbrukat setts som icke feminina (Lander 2003, 78). Lander beskriver 

att föreställningarna om missbrukande kvinnor är att de både är annorlunda jämfört med de 

missbrukande männen men även i förhållande till “vanliga” kvinnor. Dessa föreställningar 

påverkar de missbrukande kvinnornas självbild som en “särskild” avvikare. Föreställningarna 

har även en inverkan på hur de kvinnliga missbrukarna hanteras av socialtjänsten och andra 

myndigheter. Samhällets syn på kvinnor som missbrukar narkotika är att de är avvikare, och 

de avviker som kvinnor, där själva drogmissbruket är ett bevis för det, inte en “orsak” till det 

(Lander 2003, 297). Urskiljandet av en kvinnlig missbrukare som avvikare innebär också en 

definition av vad som ses som “normalt” för en kvinna och hur en kvinna skall vara. På så sätt 

reproduceras föreställningarna av bilden av vad en kvinna är och således upprätthålls 

könsdifferentieringen och samhällsordningen (Lander 2003, 298).  
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Elisabeth Ettorre beskriver i sin bok Women and Substance use (1992) stigmatiseringen som 

missbrukande kvinnor utsätts för. De anses ha större problem, ha psykiska problem och anses 

på så sätt betydligt mer avvikande än män i motsvarade situation. Ur ett feministiskt 

perspektiv betonar hen att samhällets syn på moderskap är att det är det mest naturliga sätt att 

vara kvinna (Ettorre 1992). Karin Trulsson skriver i sin rapport Det slutna tjejrummet- 

missbrukande flickor tvångsvård (2008) för Statens institutionsstyrelse (SiS) att forskning om 

behandling av missbrukande ungdomar talar i samma riktning. Utifrån idealbilden i samhället 

ställs högre krav på unga kvinnor än unga män. Rapporten redovisar att unga kvinnor och 

män i missbruk och utagerande beteende behandlas olika i samband med samhällsinsatser. 

Det finns en tendens till att förbise vad unga män gör, där själva ansvaret inte läggs på dem. 

Däremot ställs unga kvinnor själva till svars för sitt utagerande och framförallt det sexuella 

utagerandet (SiS, 2008).  

 

4.3 LIVET SOM MISSBRUKANDE KVINNA 

I boken Fri från narkotika - om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare (1999) 

beskriver författaren Arne Kristiansen hur livet ser ut för narkotikamissbrukare. Kristiansen 

förklarar att missbrukande kvinnor inte är lika kriminellt aktiva som män. Missbrukande 

kvinnor är i större utsträckning i parrelationer än vad missbrukande män är, där de är 

beroende av deras missbrukande manliga partner. Många av de missbrukande kvinnorna blir 

misshandlade samt sexuelltutnyttjade av män. Kvinnor i missbruk befinner sig i mycket 

utsatta livssituationer, men trots detta har forskningen mest uppmärksammat missbrukande 

män (Kristiansen 1999, 48-50). Ann-Gerd Melin och Christina Näsholm påpekar i boken 

Behandlingsplanering vid missbruk (2010) att kvinnans självkänsla påverkas och skadas av 

misshandel. Många kvinnor som blir misshandlade av män uppfattar sig själva som dåliga 

människor och inbillar sig själva att de förtjänar att bli slagna (Melin & Näsholm 2010, 78). 

Flera studier visar också på att missbrukande kvinnor används som en handelsvara i 

“drogvärlden”. Där är kvinnorna tvungna att använda sina kroppar för försörjning, 

boendelösningar samt för finansieringen av narkotika (Kristiansen 1999 & Lander 2003). 

 

Kristiansen påpekar att det finns flera studier som visar ett stort samband mellan prostitution 

och narkotikamissbruk bland kvinnor. Hen kritiserar dock dessa studier och hävdar att flera av 

dem görs i typiska områden för gatuprostitution som exempelvis i Köpenhamn eller 

Amsterdam. Därav kan man inte dra slutsatsen att prostitution är det sätt som missbrukande 
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kvinnor försörjer sig på, vilket i många fall är den typiska bilden av missbrukande kvinnor. 

Svenska undersökningar visar att prostitution hos kvinnliga missbrukare i Sverige 

förmodligen är mindre omfattande än vad som tas för givet. Vanliga försörjningssätt för 

missbrukande kvinnor kan precis som missbrukande män vara att ha legala yrken, eller att 

tvärtom ha illegala yrken som att ägna sig åt droghandel, stölder, snatteri och bedrägerier 

(Kristiansen 1999, 54).  

 

4.4 LOKALISERING AV MISSBRUKARE 

I boken Våga leva utan droger - en studie om kvinnor och missbruk (1980) skriver Bebs 

Reybekiel och Inga-Lisa Sangregorio om kvinnor som missbrukar alkohol och narkotika. 

Reybekiel och Sangregorio påpekar att kvinnor i regel hunnit bli mycket mer kriminella innan 

de grips och straffas för narkotikabrott jämfört med män, då det tunga narkotikamissbruket 

ofta är starkt kopplat till kriminalitet. Då är det inte bara för att missbruket i sig är olagligt 

utan även för att aktiviteterna kring anskaffandet av narkotika är kriminellt. Att införskaffa sig 

narkotika är väldigt dyrt, därav uppstår de brottsliga handlingarna oftast i jakten på pengarna 

till narkotikamissbruket. Författarna påpekar att polisen fokuserar mycket mer på män då 

samhället inte anses behöva skydda sig mot kvinnliga kriminella i samma utsträckning som 

mot kriminella män (Reybekiel & Sangregorio 1980).  

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) publicerade år 2003 rapporten Polisens insatser mot 

narkotikabrottsligheten - Omfattning, karaktär och effekter. I rapporten tydliggörs det att det 

skett en ökning av ungdomar som experimenterar med narkotika, och trots att en avmattning 

skett jämfört med tidigare år så har antalet tyngre narkomaner ökat kraftigt (BRÅ, 2003). 

Bakgrunden till ökningarna hänger samman med förändringar i samhället som skett sedan 

början av 1990-talet, där både minskad välfärd och ökad internationalisering påverkade 

samhället. Enligt rapporten ger polisens arbete vissa effekter genom att ett bra arbete mot 

narkotika leder till att man kan minska nyrekryteringen till missbruk bland ungdomar. Genom 

olika beslag av narkotika minskar tillgången på droger i samhället, och genom särskilda 

insatser förmår polisen att fler missbrukare får hjälp med sitt missbruk (Brå, 2003). I 

Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktions rapport Polisens arbete mot narkotika (2011) 

fastslås det att det viktiga med lokaliseringen av narkotikamissbrukare inte är att ge ut böter, 

utan att det viktiga är snarare att individer blir upptäckta av socialtjänsten via polisens arbete. 
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Genom polisens arbete har socialtjänsten möjlighet att ta tag i individer i ett tidigt skede för 

att hindra dem att gå in i en missbrukskarriär (Rikspolisstyrelsen, 2011). 
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5. TEORIER  

För att försöka förklara och tydliggöra de socialt konstruerade förväntningarna som ställs på 

kvinnor och män kommer genusteori att stå i fokus. Hirdman (2003) förklarar i boken Genus: 

om det stabilas föränderliga former att genus är kulturellt konstruerat. Det biologiska könet är 

en konstruktion som vi människor tillskriver egenskaper för att i sin tur kunna redogöra för 

dessa egenskaper till en man eller kvinna. Genus som teori diskuterar således frågor om vad 

som ses som kvinnligt respektive manligt samt hur socialt konstruerade förväntningar ställs på 

en individ utifrån vad individen ifråga har för kön. För att ta fasta på omedveten kunskap och 

vilka föreställningar vi omedvetet besitter, som kan påverka att bedömningar lutar åt visst 

håll, kommer The Tacit Dimension skriven av Michael Polanyi (1958) och Implicit tyst 

kunskap (Winter 2010) att stå i fokus. Utöver dessa kommer teorin om haloeffekt som 

myntades första gången av psykologen Edward Thorndike och sedan vidare utvecklades av 

Tversky och Kahneman (2012) även att stå i fokus. Teorierna är relevanta och kompletterar 

varandra väl. Detta genom att ena teorin ämnar att förklara hur implicita kunskaper och 

föreställningar påverkar att människors bedömningar lutar åt vissa håll, medan den andra 

teorin ämnar att förklara hur de socialt konstruerade förväntningarna ser ut beroende på vad 

en individ har för kön. Teorierna kan tänkas bidra till en ökad kunskap och förståelse kring 

polisens och socialtjänstens föreställningar i deras arbete med unga kvinnor som missbrukar 

narkotika. 

5.1 GENUSTEORI 

5.1.2 GENUSSYSTEMET 

Genus är som tidigare nämnt ett begrepp som används för att skilja kultur från biologi, det är 

det socialt konstruerade. Historikern Joan Scott förklarar begreppet som en process som bildar 

sociala relationer, som baseras på tillägnade skillnader mellan könen (Scott 1985). Scott ser 

genus som ett normgivande begrepp som sätter igång en process av symboltolkning. Genus 

finns i både institutioner och organisationer, det formar individuella och kollektiva identiteter. 

Genus är ett primärt sätt att behålla maktrelationer.  

 

Yvonne Hirdman hävdar att genus skall förstås som en dynamisk struktur och system. Genus 

framställs av olika nätverk av processer, föreställningar och förväntningar som är ställda på 

människan. Dessa processer ger upphov till regelbundenheter samt mönstereffekter (Hirdman 

1988, 51-52). Genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning är 

förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i genussystemet har 
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blivit grunden för de ekonomiska, sociala och politiska ordningarna. På så sätt upprätthåller 

varje samhälle ett ordningssystem där män och kvinnor tillskrivs olika roller, positioner samt 

uppgifter i deras liv. Genussystemet bygger på två principer, manlig överordning samt könens 

isärhållande. Det är således mannen som är normen i samhället, mannen utgör normen för det 

normala och det allmängiltiga. Könens isärhållande innebär att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas ihop, de är varandras motsatser (Ibid, 51-52). 

 

Redan som barn föds vi in i särskilda kulturella tankemönster, vi föds inte endast till man eller 

kvinna, utan vi skapas även till det (Hirdman 1988, 51-53). Hirdman menar att tankefigurerna 

i samhället upprätthålls och återskapas genom olika reproduktionsprocesser. Enligt Hirdman 

sker detta på tre olika nivåer, dvs tre olika reproduktionsprocesser: Kulturell överlagring, 

Social integration samt socialisering (Ibid, 51-53). Kulturell överlagring innebär de begrepp 

och tankefigurer som berör manligt respektive kvinnligt som vi ärvt från tidigare generationer. 

I vårt kulturella arv har vi ärvt idéer om hur män och kvinnor skall och icke skall uppträda 

samt handla som individer. Social integration handlar om arbetsdelningen mellan könen. Här 

blir tankefigurerna till något konkret i praktiken. Genom olika institutioner och verksamheter 

hålls kvinnor och män åtskilda, de ägnar sig åt olika saker, och det de ägnar sig åt värderas på 

skilda sätt. Socialiseringen handlar om den direkta inlärningen. Redan som barn lär du dig hur 

du skall vara beroende på vilket kön du har. Identiteten skapas genom de värderingar och 

förväntningar som ställs på en individ utifrån dess omgivning (Ibid, 51-53). Genom de olika 

reproduktionsprocesserna kan vi förstå hur föreställningar om kön i samhället reproduceras, 

och där man beroende på kön, har olika slags rollförväntningar på sig beroende på 

sammanhang och situation.  

 

Teorin om genussystemet kan tänkas hjälpa oss att analysera vårt empiriska material och bidra 

till en ökad kunskap och förståelse kring hur normer, värderingar och sociala förväntningar 

påverkar hur samhället ser på missbrukare beroende på vad de har för kön. Genom att Genus 

finns i både institutioner och organisationer och formar individuella och kollektiva identiteter 

kan det tänkas att det kan förklara hur myndigheter hanterar missbrukare beroende på vad de 

har för kön  
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5.1.3 DET STEREOTYPA GENUSKONTRAKTET 

Hirdman förklarar att varje samhälle och varje tid har ett kontrakt för samspel mellan kön. 

Detta styr synen på vad som ses som manligt respektive kvinnligt, vilket sätter sin prägel på 

den enskilda individens liv och ger utslag i familjelivet. Hen använder begreppet 

genuskontrakt för att förklara detta fenomen (Hirdman 1988, 54-55). Dessa genuskontrakt 

finns på olika nivåer, de kan vara osynliga mellan den enskilda mannen och kvinnan och 

mellan män och kvinnor på det sociala planet. På alla dessa nivåer kan vi abstrahera ett slags 

genuskontrakt (Ibid, 54-55).  

 

I sin teori om genuskontraktet utvecklar Hirdman sina tankar om reproduktionsprocesserna. 

Den kulturella överlagringsnivån omfattar de föreställningar som finns om hur relationen 

mellan könen bör vara, det vill säga idealtypsrelationen. På den sociala integrationsnivån 

finns väldigt konkreta genuskontrakt om könens interaktion inom den sociala nivån, 

institutioner samt arbetsdelning. På socialiseringsnivån finner vi de mest konkreta exemplen 

på genuskontrakt, det är där vi tydligast finner hur individer bör eller icke bör vara. Där finns 

det särskilt konkreta kontrakt om hur man bör tala, bete sig samt klä sig beroende på vilket 

kön man har. Genuskontrakten är därav mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika 

nivåer på hur man som individ bör vara beroende på vilket kön man har. Genuskontrakt kan 

tolkas från olika tider, samhällen samt klasser (Hirdman 1988, 54). Genussystemet är den 

process som via dessa genuskontrakt skapar ny hierarkisering, segregering och så vidare i 

samhället (Hirdman 1988, 54). Hirdman förklarar vidare i sin bok Genus: om det stabilas 

föränderliga former (2003) att genuskontraktet avspeglar sig genom att mannen och kvinnan 

skapas inom olika sammanhang. På så sätt är det viktigt för människan att våra handlingar och 

beteenden bekräftar vad som förväntas av oss. Har vi problem att avgöra eller bekräfta 

särskilda förväntningar så skapar vi våra egna stereotypa uppfattningar och svar angående ett 

fenomen. Människan väljer att se vad den är van samt inlärd att se (Hirdman 2003, 88-89).  

 

Genom genuskontraktet kan vi förstå hur könen tillskrivs könstypiska egenskaper, det 

stereotypa, idealtypiska kontrakt där exempelvis mannen skall stå för beskyddet, ansvaret och 

försörjningen och där kvinnan skall stå för födandet och omhändertagandet i familjen. Detta 

markerar tydligt könens skilda positioner och närmast kontrasterande förutsättningar. 

Genuskontrakten formar olika ontologiska/existentiella förutsättningar för människan genom 

att kontraktet innehåller bägge könens skyldigheter, rättigheter, egenskaper och ansvar. På så 
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sätt kan människor utgöra möjligheter och begränsningar för varandra (Hirdman 2003, 88-92). 

Hirdman förklarar att genuskontraktet är viktigt att förstå genom detta citat: 

 

Förståelsen av dessa osynliga, men så påtagliga genuskontrakt, som reglerar förhållandena 

mellan könen, innebär också en möjlighet att fördjupa förståelsen av hur den manliga normens 

primat uthärdats i historien (Hirdman 1988, 54). 

 

5.2 IMPLICIT KUNSKAP OCH TYST KUNSKAP  

Kunskap finns i olika former och används på varierande sätt, några av dessa kunskapsformer 

är bland annat: implicit kunskap, explicit kunskap och tyst kunskap. Dessa kommer att 

presenteras utifrån boken Om tyst kunskap - två artiklar skriven av Kjell Johannessen & Bertil 

Rolf (1989), samt boken The Tacit Dimension skriven av Michael Polanyi (1958). En del 

kunskap och attityder som människor besitter kan formuleras i språk, medan andra kunskaper 

och fördomar varken går att formulera i språk eller text. Det beror på att en del av den 

kunskap vi besitter existerar i vårt omedvetna, vi är alltså inte medvetna om att den existerar. 

Den typ av kunskap som skapas i teoretisk utbildning och kan formuleras i språk definieras 

som explicit kunskap. Vi är medvetna om den explicita kunskapen och kan därför 

vidarebefordra den genom exempelvis språk. Den typ av omedveten kunskap som skapas och 

grundas utifrån erfarenhet definieras som implicit kunskap (Johannessen & Rolf 1989, 7-8).  

 

Nedan kommer en redogörelse för hur implicit kunskap respektive tyst kunskap kan komma 

att påverka människors bedömningar och beslut i vissa situationer. Utöver den implicita och 

explicita kunskapen kommer termen haloeffekt att redogöras för. Haloeffekt är en benämning 

på en form av snedvridning som påverkar människors bedömningar i vardagen. Teorierna 

förklarar att människor besitter undermedveten kunskap och undermedvetna attityder som kan 

komma att påverka beslut som de tar, både ute i arbetslivet samt privat. Teorierna kan tänkas 

hjälpa oss att analysera vårt empiriska material. De kan också bidra till en ökad kunskap och 

förståelse kring implicita föreställningar, som gör att individer är benägna att luta åt vissa 

bedömningar, som exempelvis att bedöma unga kvinnor och unga män olika i förhållande till 

narkotika. 

5.2.1 SKILLNADEN MELLAN DEN EXPLICITA OCH IMPLICITA KUNSKAPEN 

Under de senaste 20 åren har socialpsykologisk forskning fokuserat på implicita bedömningar 

för att förstå de omedvetna och automatiska fördomar som människor besitter. Forskning 



 
 

17 
 

kring implicita bedömningar grundades och formades utifrån studier kring attityder. Implicit 

bias pekar på underförstådda bedömningar människor har till attityder eller stereotyper som 

påverkar människors förförståelse och beslut kring situationer på ett omedvetet plan. Ordet 

bias betyder lutning på svenska, med andra ord att omdömet lutar åt ett visst perspektiv på 

grund av föreliggande kunskaper, föreställningar och attityder. Forskning visar på att implicit 

kunskap (automatisk kunskap) skiljer sig från vardaglig explicit kunskap (bearbetad kunskap) 

(Johannessen & Rolf 1989, 28).  

 

Den explicita kunskapen kan uttryckas genom ord och därav kan den förmedlas vidare via 

konversationer och texter. Den explicita kunskapen kan även definieras som en teoretisk 

kunskap. Det är med andra ord kunskap som kan vidarebefordras medan den implicita 

kunskapen är en färdighetskunskap som är tyst och av den anledningen inte kan förklaras 

genom språk och skrift. Vi människor besitter den egenskapen där vi kan välja att dölja de 

explicita attityderna som vi medvetet har, dock kan vi inte dölja de implicita attityderna. 

Delvis beroende på att vi inte är medvetna om att vi besitter implicita attityder som kan 

komma att påverka beslut vi ständigt tar vardagen. Den implicita kunskapen är praktisk och 

utförs genom upprepning (Johannessen & Rolf 1989, 29). 

 

Implicita attityder är introspektiva oidentifierade spår av tidigare erfarenhet som förmedlar 

positiva eller negativa känslor, tankar eller agerande till sociala objekt (Greenwald & Banaji 

1995, 8). 

 

Ovan citeras Greenwald och Banaji (1995) för att tydliggöra definitionen av implicita 

attityder och dess innebörd. De implicita attityder människor innehar är omedvetna och 

automatiska och kan ses som reaktioner på olika situationer och objekt. Attityder uppstår 

omedvetet, flera studier har visat att aktiveringen av attityder är snabbare än vad vårt 

medvetande hinner registrera. De fördomar som människor besitter resulterar från kognitiva 

processer och är varken tillgängliga eller iakttagbara. De implicita fördomarna leder till att vi 

har förförståelse och attityder kring människor grundat på olika egenskaper, vilka kan vara 

allt ifrån etnicitet och ras, till ålder och kön. De implicita attityderna skapas och utvecklas 

redan från barndomen genom personliga erfarenheter som sociala inlärningserfarenheter, 

genom observation av omgivningen men även genom olika budskap som människor dagligen 

möter. Attityder definieras som positiva och negativa kännetecken hos olika sociala objekt, 
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det vill säga människor. Positiva i den bemärkelsen som önskvärda, negativa i den 

bemärkelsen som icke önskvärda (Greenwald & Banaji 1995, 7-8)  

5.2.2 VAD ÄR TYST KUNSKAP?   

På svenska översätter man det engelska begreppet tacit knowledge till tyst kunskap. Det är ett 

kunskapsteoretiskt begrepp som myntades av filosofen Michael Polanyi (1958) i boken The 

Tacit Dimension. Polanyi menar att det är den kunskap som varken kan uttryckas i språk eller 

text. Hen beskriver den implicita tysta kunskapen med orden ”we can know more than we can 

tell” (Polanyi 1958, 5). Människor är kapabla till att veta hur objekt ser ut utan att de kan 

beskriva hur dessa sedan ser ut och är. All slags kunskap människor besitter, både medvetet 

och omedvetet uppstår ur den tysta kunskapen (Polanyi 1958, 5). När vi människor arbetar in 

en ny kunskap tenderar vi att förlita oss på olika teorier, verktyg, metoder, erfarenheter och 

vår egen kropp. När vi sorterar och utforskar vår verklighet är vi inte medvetna om att vi 

påverkas av erfarenheter, traditioner, vetande och kunnande. Detta kallas även kunskapens 

orsaker, det är alltså de beståndsdelar och den process som gjort att vi människor vet 

någonting specifikt kring en situation, vi har en tyst dimension i vår kunskap (tacit 

dimension). Våra egna erfarenheter och vårt sökande efter kunskap förs ihop med traditionens 

olika kunskapsmönster.  

 

Den tysta dimensionen är en funktion som vi människor använder oss av för att kunna 

producera någonting som vi sedan kan känna igen, som i sin tur hjälper oss att skapa en 

uppfattning kring vår verklighet (Johannessen & Rolf 1989 16-17). Polanyi försöker illustrera 

detta genom att förklara hur man blir en bra bilförare. Hen menar att man inte blir det endast 

genom teoretiska studier och praktiskt körande. För att bli en skicklig bilförare behöver man 

även egen erfarenhet och andras erfarenhet av bilkörning. Den teoretiska kunskapen som vi 

besitter behöver således kopplas ihop med erfarenheter för att fungera (Polanyi 1958, 18). 

 

Tyst kunskap i arbetslivet 

En metod för att upptäcka den tysta kunskapen i arbetslivet är att jämföra det påstådda 

resultatet för verksamheten mot det verkliga resultatet, genom att man fördjupar sig i 

misslyckanden i verksamheten (Johannessen & Rolf 1989, 50). Med hjälp av begreppen 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap som Per-Eric Ellström (1992) skriver om i 

boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet - Problem, begrepp och teoretiska 

perspektiv kan vi ytterligare precisera den tysta kunskapens innebörd i arbetslivet.  
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Förtrogenhetskunskapen är den kunskap där vi känner igen ett objekt eller en situation och 

utifrån det skapar mönster och bedömningar. Förtrogenhetskunskapen erhålls även genom 

förmedling mellan anställda i en verksamhet i samband med deras yrkesutövning (Ellström 

1992, 23-24). 

 

5.2.3 BEDÖMNINGAR OCH SNEDVRIDNA ASPEKTER  

Ibland misslyckas människor med att göra fullgoda bedömningar. Detta är något som 

kognitionspsykologer har ägnat mycket tid åt att utforska. Några av de främsta på området är 

Amon Tversky och Daniel Kahneman, som genom psykologiska experiment har studerat 

vilka effekter som inverkar på det mänskliga omdömet i olika beslutssituationer. Flera av 

deras upptäckter har varit av ett banbrytande slag. Vid en del av de besluten som tas kan det 

råda osäkerhet hos individen, ett så kallat dilemma. Många teorier ämnar att förklara hur ett 

beslut tas på bästa möjliga sätt.  

 

Under en längre period var nyttoteorin den normativa modellen för detta. I teorin använder 

man sig av den förväntade nyttan för att kunna förutse vilket alternativ som ger mest nytta. 

Dock har nyttoteorin kritiserats och ifrågasatts, dels av den anledningen att det är svårt att 

definiera begreppet nytta. Nytta är även någonting som är subjektivt, vad som anses som nytta 

kan med andra ord vara personligt, och därav är det svårt att tydliggöra vad som ger mest 

nytta.  

 

Kahneman och Tversky (1979) publicerade sin artikel “Prospect Theory: An analysis of 

decision under risk” som en ny alternativ förklarningsmodell för beslutstaganden under risk. 

Artikeln publicerades efter flera år av studier där de studerat sannolikhetsbedömningar i 

intuitivt tänkande. Kahneman och Tversky menar att när människor ställs inför dilemman där 

beslut under risk ska tas, så har de en benägenhet att automatiskt bedöma situationen utifrån 

vad som anses mest trovärdigt. Detta skapar i sin tur en viss lutning i beslutsfattandet de tar, 

till exempel att bedöma unga kvinnor och män olika i förhållande till narkotika. Forskning 

visar att trots professionellt omdöme får människor en aspektblindhet, det vill säga att de 

bedömningar man gör lutar åt ett håll, så kallade snedvridningar (Kahneman 2012, 124).  
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5.2.4 HALOEFFEKT OCH TILLSKRIVNA EGENSKAPER 

Vi ska här belysa den så kallade haloeffekten, för att därigenom närmare ringa in det problem 

som vi avser att belysa i denna studie. Haloeffekt är en term som ofta används inom 

psykologin och är en benämning på en form av kognitiv snedvridning som väger tungt för hur 

människor skapar uppfattningar om andra människor och situationer. Människor skapar 

naturligt föreställningar som anses som enklare och mer logiska än den verkliga företeelsen 

(Kahneman 2012, 123). Vi associerar människor genom den ordningen vi får se eller höra 

personens egenskaper, ordningsföljden har en stor betydelse kring hur vi påverkas vid 

bedömningar.  

 

För att tydliggöra detta har Kahneman statuerat en situation. Föreställ dig att du har två namn 

framför dig, Alen och Ben, efter varje namn står det tillskrivet olika personliga egenskaper 

som personerna besitter. Efter namnet Alen står egenskaperna ansvarstagande, intelligent, 

busig, kritisk och efter namnet Ben står egenskaperna busig, kritisk, ansvarstagande och 

intelligent. De flesta får en mycket mer positiv bild av Alen, trots att både Alen och Ben 

besitter likadana egenskaper. Ordningsföljden styr de intryck och bedömningar vi skapar av 

Alen och Ben.  

 

Människor har en tendens att dra snabba slutsatser utifrån ofullständiga belägg. Kahneman 

nämner förkortningen ”WYSIATI” som står för ”What you see is all there is”, det du ser är 

allt som finns att se. Detta är tydligt på det sättet att de flesta bedömde Alen som mer positiv 

då de positiva egenskaperna stod först i ordningsföljden. Haloffekt handlar också om att 

tillskriva människor en eller flera egenskaper av samma sort, till exempel om en flicka anses 

vara duktig i matematik, tros hon vara duktig i andra ämnen med. Man skulle kunna förklara 

haloeffekten som ett slags generalisering som baseras på tillskrivna egenskaper. Med andra 

ord tillskriver man människor egenskaper utan fullständiga belägg, och det är på detta vis som 

snedvridna aspekter och bedömningar sedan skapas (Kahneman 2012, 129-139). 
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5.3 REFLEKTION KRING TEORIERNA  

Dessa teorier kan tänkas hjälpa oss att analysera och förstå den empiri vi fått fram på olika 

plan, både på makro- och mikronivå. Genusteorin ger en allmän förklaring på makro- och 

institutionsnivå medan teorin kring implicita föreställningar och haloeffekt kan tänkas ge en 

förklaring på mikronivå, och på individnivå. Genom att använda olika teoretiska 

förhållningssätt i studien kan materialet som vi fått fram förstås på olika sätt. Teorierna 

kompletterar varandra genom att de tydliggör och beskriver hur resultatet skall förstås. Vi 

anser att fördelen med att använda flera teorier som förklarar och tydliggör hur resultatet skall 

förstås är att vi uppnår en bredare förståelse för empirin i studien. 
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6. METOD & TEKNIK  

6.1 ATT INTERVJUA 

Valet av forskningsmetod har sin grund i vad som skall undersökas i forskningen. Vissa 

frågeställningar kan endast besvaras genom kvalitativa studier. De frågor som utgör den 

kvalitativa studien handlar om människors upplevelser eller hur deras syn på verkligheten ser 

ut. Intresset ligger i att försöka förklara, tolka och beskriva. Ordet kvalitativ härstammar från 

latinets qualitas som betyder beskaffenhet, egenskap eller sort. Det handlar med andra ord om 

beskrivande perspektiv (Åsberg 2001, 274). 

 

Den kvalitativa metoden är bäst lämpad i studien av den anledningen att undersökningens 

syfte är att undersöka hur fokus på könsstereotyper inverkar på poliser och socialarbetare i 

deras vardagliga arbete i en kommun i Stockholm. Genom att använda den kvalitativa 

metoden i studien ökar möjligheten till fylligare och djupare svar. Ett bredare material kan 

bidra till att förklara och beskriva olika länkar mellan individer och grupper, vilket studien 

delvis ämnar att göra (Trost 2010, 71-73). Forskningens kvalitét kan säkerställas genom 

perspektivmedvetande, som innebär att vi som forskare redovisat samt diskuterat vår 

förståelse. Det finns olika fördelar med att använda sig av intervjuer. Semi-strukturerade 

intervjuer ökar möjligheten för informanterna att kunna tala fritt kring det valda ämnet. En 

annan fördel är möjligheten att ställa följdfrågor samt penetrera ämnen utifrån uppkomna 

svar. Hade exempelvis en enkätundersökning gjorts istället hade möjligheten till följdfrågor 

inte existerat, vilket hade kunnat bidra till att man inte fått lika djup förståelse för fenomenet. 

Den kvalitativa metoden ökar möjligheterna för konkretisering i studien. Genom 

användningen av denna typ av intervjuform avser studien att få en djupare förståelse för hur 

olika människor i vår värld betraktar sina upplevelser, här med fokus på polisen och 

socialtjänsten (Trost 2010, 72-73).  

 

6.2 INTERVJUMILJÖN 

Sex intervjuer har genomförts, varav tre med polisen och tre med beroendeenheten i 

kommunen. Hos polisen intervjuades en gruppchef, en spanare och en lokalpolis. Hos 

beroendeenheten intervjuades två personer som arbetar som socialsekreterare samt en person 

som arbetar som uppsökare på fältet. Intervjuerna ägde rum på vardera arbetsplats i ett tyst 

samtalsrum så att informanterna inte skulle bli störda eller okoncentrerade av ljud utanför och 
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pågick mellan 40-70 min. De fyra första intervjuerna ägde rum mellan den 23 och 25 

november, medan de resterande två intervjuerna ägde rum den 30 november 2015 .  

 

När forskaren kommit i kontakt med de som ska intervjuas är det viktigt att personerna känner 

sig bekväma och trygga på den plats där intervjuerna ska äga rum (Trost 2010, 66). Av denna 

anledning gjordes en överenskommelse med informanterna där de själva fick avgöra var de 

ville att intervjuerna skulle äga rum. Under intervjuerna användes en bandspelare, dels på 

grund av att det underlättar transkriberingen av materialet och dels för att inget material ska 

försvinna.  

6.3 INTERVJUGUIDE 

Det finns ett flertal olika intervjuformer man kan tänkas använda, en del av dessa är 

telefonintervju, gruppintervju och journalistiska intervjuer. Jan Trost (2010) illustrerar hur en 

skicklig intervjusituation bör se ut, där intervjuaren i första hand strävar efter att försöka 

förstå samt skapa en god kontakt med de som ska intervjuas. Med hänsynstagande till detta 

och strävan att försöka beskriva och analysera polisens och socialtjänstens upplevelser på ett 

så ingående sätt som möjligt har studien utgått ifrån semi-strukturerade intervjuer. I semi-

strukturerade intervjuer används en intervjumall, som är strukturerad i alla sina delar. De 

frågor som ställts under intervjun är således nedskrivna i förväg. Frågorna har berört studiens 

tema, dock är frågorna relativt öppna. Intervjumallen som använts är kort men tar däremot 

upp stora delområden. Genom användningen av öppna frågor kring studiens tema har ett rikt 

material samlats in, eftersom informanterna då haft möjlighet att lämna ytterligare 

information som kan bidra till ett större material. Följdfrågor har även kunnat ställas, vilket 

kan vara en fördel om man vill uppnå mer information, eller vill bekräfta informanternas svar 

för att vara säker på att man uppfattat det hela rätt. Hade studien istället utgått ifrån strikta 

intervjumallar hade informanten haft begränsad möjlighet att lämna ytterligare information 

(Trost 2010, 71-72). 

6.4 URVAL 

Avsikten med valet av en kvalitativ undersökning är att försöka få en så bred och ordentlig 

beskrivning som möjligt av det fenomen som valts ut att belysas. Urvalsmetoden har styrts 

utifrån studiens forskningsfrågor, därav används ett strategiskt urval (Trost 2010, 137-138). 

Av denna anledning har polisenheten och beroendeenheten i kommunen intervjuats,. med 

tanke på att polisenheten och missbruksenheten ständigt är i kontakt med ungdomar som 



 
 

24 
 

missbrukar narkotika. Det material som kommit fram under intervjuerna baseras således 

utifrån polisens och socialtjänstens upplevelser av hur situationen ser ut. För att komma i 

kontakt med intervjupersonerna gjordes en avgränsning där vi valde att utgå ifrån en kommun 

i Stockholm. Kommunen valdes på grund av att det är den kommun som vi har kontakter i. 

Via våra kontakter samt sökning som gjordes på Internet fick vi tillgång till de 

kontaktuppgifter som behövdes. Därefter togs kontakt med polisenheten och beroendeenheten 

via telefon, där information kring studien och syftet med studien förklarades. Därefter ställdes 

frågan om möjligheten att intervjua personalen fanns. De personer som sedan valdes till 

intervjuerna var de som hade tid och ville ställa upp. Datum och tid bestämdes i samband med 

samtalen, därefter ägde intervjuerna rum.  

6.5 KODNING AV MATERIAL 

Med utgångspunkt i hermeneutiken har vi fokuserat på att tolka och förstå det studerade 

fenomenet. Målsättningen för studien är att kunna förklara den insamlade data som skall 

tolkas med hjälp av våra teorier. Hermeneutik kan användas som ett verktyg vid tolkning av 

den insamlade datamaterialets olika meningar, men även till att förstå dess syfte (Thuren 

2013, 94- I03). I våra tolkningar av polisens och socialtjänstens upplevelser och berättelser, 

har målet varit att få en helhetsbild av deras arbete med unga kvinnor som befinner sig i 

riskzon för narkotikamissbruk 

 

I studien används en teoridriven induktiv ansats. Detta innebär att teorierna som används har 

följt med oss i databearbetningen och har på så sätt haft en påverkande roll för utformningen 

och vår beskrivning i de teman som använts. Information har således samlats in som sedan 

analyserats med hjälp av teorierna och därefter har en slutsats dragits. Den information som 

samlats in i studien är data i form av vetenskapliga texter på Internet, vetenskapliga böcker 

samt bearbetad information som framkommit utifrån de intervjuer som genomförts (Patel & 

Davidson 2008, 24).  

 

I analysarbetet har material som samlats in delats in i olika teman och sedan har dessa teman 

benämnts utifrån innehållet i texten. Materialet har således reducerats genom analys av vad 

texten handlar om. Detta gjordes genom att vi läste och lyssnade på materialet ett flertal 

gånger, sedan valde vi ut nyckelord. Därefter skapades nya teman utifrån tidigare teman. 

Kodning av varje skapat tema gjordes, varje intervjutext är indelad i ett antal olika teman och 
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samma teman användes på alla informanter. Genom denna sorts kodning har irrelevant 

material kunnat sorteras bort (Smith et al. 2009, 26-27). 

 

6.6 TILLFÖRLITLIGHET OCH TROVÄRDIGHET                                             

I både kvantitativ och kvalitativ forskning används olika metoder för att samla in data för att 

sedan analysera materialet och slutligen kunna nå ett resultat. För följande metoder ämnar 

man att försöka få ett intryck kring huruvida man mäter det man avser att mäta. Detta 

benämns med begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. De två grundläggande 

förutsättningarna för att resultaten i studien skall klassas som trovärdiga är således kravet på 

god tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitlighet är ett mått på hur pålitlig en mätning är, det 

handlar med andra ord om att man mäter, redogör, framställer och diskuterar materialet 

noggrant. Trovärdighet avser huruvida man lyckats mäta eller observera det som är avsett att 

mäta i studien samt om andra forskare skulle upptäcka liknande företeelse och strukturer i 

liknande sammanhang som i denna studie (Dencombe 2009, 301-303).  

 

Trovärdighet handlar om att visa att ens data är träffsäker och rimlig. För kvalitativa studier 

finns det inget specifikt sätt att visa på att data är träffsäker. Detta kan dock visas genom 

triangulering. Triangulering innebär att man ser saker ur flera olika perspektiv, med syftet att 

som forskare skapa en bättre förståelse för det som undersöks. Studien är trovärdig av den 

anledningen att vi använt oss av olika informationskällor, de personer som intervjuats har 

olika förhållningssätt till ämnet som studien berör. På detta vis har ett rikt material samlats in 

ur olika perspektiv. Genom att analysera materialet kan vi se olika mönster och samband, som 

vi sedan kopplar till teorierna (Denscombe 2009, 301). 

 

Tillförlitlighet innebär att forskningen ska kunna visa samma resultat oavsett vem det är som 

gjort studien. För att kunna säga att studien är tillförlitlig bör forskare ha ett objektivt 

förhållningssätt till det som undersöks. Vi anser att studien är tillförlitlig av den anledningen 

att vi utgått ifrån att använda olika informanter och har funnit ett samband mellan dessa. Vi 

tror att om någon annan hade utfört en liknande studie hade den personen fått liknande 

resultat, eftersom informanter från olika verksamheter har olika förhållande till fenomenet vi 

studerat (Denscombe 2009, 303). 
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7. FÖRFÖRSTÅELSE                                                                                        

 

Det är svårt att som forskare undvika att ha någon som helst förförståelse kring ett fenomen, 

av den anledningen att vi människor är en del av samhället. Att vara en del av samhället leder 

till att vi har en vardagsförståelse kring de fält som vi befinner oss inom. Alla människor har 

en medveten såväl som omedveten uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Med andra 

ord har människor en bild av vad som anses rätt och fel grundat på till exempel erfarenhet, 

utbildning och uppväxt. Förförståelsen kan stärkas genom att en forskare har stark relation 

och är hemmastadd i det forskningsfält som ska studeras (Aspers 2011, 38-39). Vår egen 

förförståelse som kan komma att påverka studien redogörs för nedan.  

 

Som forskare har vi olika erfarenhet kring arbetet och synen på narkotika, den ena av oss 

arbetar på ett HVB-hem för unga ensamkommande män med beteendeproblematik där de har 

en del missbruksproblematik. Den andra av oss har inga erfarenheter kring arbetet med 

missbruksproblematik, utan har endast vänner som missbrukat narkotika. Majoriteten av dessa 

vänner som missbrukat narkotika är unga män. Det kan finnas både fördelar respektive 

nackdelar med att vi som forskare mer eller mindre har erfarenhet kring 

missbruksproblematik bland unga män och inte unga kvinnor. Som tidigare nämnts är det 

svårt att inte ha något slags förförståelse alls kring fenomen av den anledningen att vi är en 

del av samhället, vilket i sin tur leder till att vi har en vardagsförståelse. Fördelen med att vi 

som forskare inte har erfarenhet av arbetet med unga kvinnor som missbrukar narkotika kan 

vara att vår uppfattning inte är så styrd. Detta kan bidra till att vi har ett öppet förhållningssätt 

genom hela studien. Vårt val av teorier och de begreppsramar som vi utgått ifrån har till viss 

del styrt vårt perspektiv och vår förförståelse av det vi studerat. Teorierna har således följt 

med oss i vår databearbetning och har med andra ord haft en påverkande roll för vår 

utformning i vår resultat- och analysdel. Men genom att kritiskt reflektera kring all data har vi 

kunnat ha ett öppet förhållningssätt för revidering.  
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8.  ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

I studien har vi arbetat efter fyra grundläggande etiska krav som Kvale (2014) tar upp i boken 

Den kvalitativa forskningsintervjun. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale 2014, 99). För att skapa ett förtroende 

mellan oss och deltagarna förklarade vi tydligt vilka krav vi skulle jobba efter i studien. Detta 

förklarades innan intervjuerna startade. Alla deltagare fick en blankett där kraven tydligt 

presenterades och där information kring hur studien är uppbyggt tydligt presenterades. 

 

Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska informera de berörda om syftet kring 

forskningen. Första kontakten med informanterna skedde via telefonkontakt, varvid studiens 

syfte förklarades, hur studien är upplagd samt hur resultatet skulle redogöras för. Vi 

förklarade även att det är frivilligt att delta och att informanten kan välja att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång vilket leder oss till samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren avgör huruvida hen vill medverka eller inte. Att få ett 

samtycke till medverkan innebär att hen utan någon som helst påverkan och press från 

forskarna i fråga har valt att medverka. Både polisen och beroendeenheten i kommunen gav 

sitt samtycke till att medverka utan press från oss (Kvale 2014, 107-108). 

Konfidentialitetskravet syftar på att göra en överenskommelse kring vilken information som 

ska vara tillgänglig för vem, detta är viktigt för att kunna skapa ett förtroende mellan 

forskaren och informanten. Om informanten i fråga väljer att vara anonym ska alla 

personuppgifter anonymiseras, detta så att utomstående inte ska kunna ta del av dem. Det är 

viktigt att informanten känner sig trygg kring att materialet blir sekretessbehandlat. Det sista 

kravet är nyttjandekravet som innebär att det samlade materialet kring de enskilda personerna 

endast ska användas för denna vetenskapliga undersökning (Kvale 2014, 109-110). 
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9. VERKSAMHETSBESKRIVNING 

POLISEN 

Kommunens polisarbete inom området handlar om att minska tillgången och användningen av 

narkotika i samhället. Det sker genom riktade insatser mot miljöer där narkotika kan 

misstänkas förekomma. Polisen har även ett nära samarbete med andra sociala aktörer som 

exempelvis socialtjänsten. Polisens huvudsakliga uppgift inom området är att minska 

exponeringen för droger och nyrekryteringen till narkotikamissbruk. Polisens arbete på lokal 

nivå handlar dels om att identifiera och lagföra lokala kriminella narkotikaaktörer, samt göra 

allmänheten medveten om riskerna med att hantera och missbruka narkotika (Polisen, 2015). 

Polisenheten består av åtta grupper, dessa grupper arbetar lokalt. I arbetet svarar de på larm 

och arbetar genom spaning samt underrättelser, främst i sydvästra Stockholm men även 

sydöstra delen. 

 

Sedan den 1 januari 2015 pågår en omorganisering inom hela polismyndigheten i Sverige. Det 

innebär att Sverige skall ha en samlad polismyndighet till skillnad från tidigare uppdelning i 

21 polismyndigheter. Tanken med detta är att stärka polisens förmåga att ingripa och utreda 

brott genom att ta bort de gamla myndighetshindren. Det innebär också att polisen skall 

komma närmre samhället och kunna arbeta mer lokalt och integrera mer med medborgarna. 

Tanken med omorganiseringen är också att polisen skall arbeta mer förebyggande än vad de 

för närvarande gör. För många specialistgrupper som endast är inriktade på särskilda brott har 

lett till att det blivit en brist på poliser som arbetar lokalt, vilket numera kommunens 

polisenhet försöker förändra.  
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SOCIALTJÄNSTENS BEROENDEENHET 

Beroendeenheten i kommunen hjälper människor som har problem med alkohol och 

narkotika. Beroendeenheten arbetar med utredning, vård och behandlingsinsatser för vuxna 

personer över 20 år som missbrukar eller har beroende av alkohol, narkotika och/eller 

tabletter. I första hand erbjuder beroendeenheten insatser i öppenvård men kan också erbjuda 

vård på behandlingshem. Enheten har även uppsökare som försöker lokalisera missbrukare 

(Erik, 2015). 

 

Beroendeenheten är uppdelad i två enheter, där ena enheten vänder sig mot unga vuxna 

mellan 20-30 år medan den andra enheten är till för vuxna från 30 år och uppåt. Enheten är 

uppdelad av den anledningen för att de skall kunna arbeta mer inriktad mot missbrukarna, 

men vid stor belastning av ärenden så hjälper enheterna och handläggarna varandra. Unga 

vuxna enheten har en uppsökare som arbetar på fältet för att hitta missbrukare som tidigare är 

kända för enheten och som de fått anmälan om, men även för att hitta dem som befinner sig i 

riskzonen. Den äldre vuxenenhetens uppsökare består av två stycken uppsökare som har 

liknande uppgifter som uppsökaren för unga vuxna.  
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10. RESULTAT OCH ANALYS  

Intervjuerna som genomförts består av sex intervjuer, varav tre med personal från 

socialtjänsten och tre med personal från polisen. Nedan kommer resultaten från intervjuerna 

att redogöras och analyseras. Resultaten presenteras utifrån tre teman, dessa är föreställningar 

och bedömningar, metod och uppsökningssvårigheter samt förändringsförslag. De teman som 

valts ut är benämnda utifrån innehållet och de samband vi upptäckt i vårt material.   

 

PRESENTATION AV RESPONDENTER  

För att säkerställa respondenternas anonymitet så används figurerade namn i presentationen 

och i redovisningen av material från samtliga intervjuer studien. Detta kapitel inleds med en 

presentation av samtliga respondenter för att kunna öka förståelsen för hur informanternas 

svar kan kopplas till de teman som studien avser att presentera. Gemensamt för samtliga är att 

de är utbildade inom sin inriktning, dvs. att de innehar polis- eller socionomexamen, och att 

alla är yrkesverksamma.  

 

SOCIALTJÄNSTENS BEROENDEENHETEN 

Erik Har varit yrkesverksam som socionom i cirka 20 år. Har flera års erfarenhet av arbete 

inom missbruk. Har de senaste åren arbetat som uppsökare för unga vuxna på beroendeenhet i 

kommunen.  

 

Johanna har arbetat som socionom i drygt fyra år, samtliga år på beroendeenheten i 

kommunen. Har erfarenhet av att handlägga ärenden både för unga vuxna och äldre 

missbrukare. Sedan drygt 1 år tillbaka arbetar hen endast på avdelningen för unga vuxna som 

handläggare.   

 

Jasmine har varit yrkesverksam som socionom i cirka fem år. Tidigare arbetat ett år på en 

beroendeenhet för en annan kommun. Senaste fyra åren har hen dock arbetat på 

beroendeenheten i kommunen. Jasmine har erfarenhet av att handlägga ärenden för både 

ungavuxna- och äldre missbrukare. Arbetar numera mestadels som handläggare med ärenden 

för äldre missbrukare. 
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POLISENHETEN I KOMMUNEN 

Karl har varit yrkesverksam som polis i 10 år. Arbetar som gruppchef för en av åtta grupper 

på kommunens centrala polisstation. Arbetar sedan två år tillbaka som gruppchef, arbetar som 

yttrebefäl i ledningsfordon. Karl är ansvarig för större händelser som händer i kommunen men 

jobbar även mycket lokalt och förebyggande mot narkotika. Har tidigare arbetat som 

spanare.   

 

Ali har varit yrkesverksam som polis i åtta år, samtliga på kommunens centrala polisstation. 

Arbetar som spanare mot narkotika sedan fem år tillbaka. Tidigare arbetat som lokalpolis. 

Arbetar främst för att lokalisera ungdomar som brukar narkotika i kommunen.  

 

Antonio har varit yrkesverksam som polis i tre år. Antonio arbetar som lokalpolis, samtliga år 

på polisenheten på kommunens centrala polisstation. Arbetar lokalt, förebyggande och svarar 

på larm mot all slags brottslighet.  

10.1 UTTALADE FÖRESTÄLLNINGAR OM DEN STEREOTYPA UNGA 

MISSBRUKAREN 

Under intervjuerna framkommer det att alla respondenter har en rätt så utpräglad föreställning 

om hur en typisk ung missbrukare ser ut. Svaren som respondenterna nämner är bland annat 

att det är en individ som har problem i skolan, ensamstående förälder och att individen många 

gånger saknar en fadersfigur. Individer som befinner i riskzonen för missbruk anses vara 

personer från familjer med låg socioekonomisk status, som har ett nätverk där narkotika 

förekommer, det vill säga att det förekommer en tung problematik kring individen. De flesta 

nämner att det handlar om riskfaktorer och skyddsfaktorer där många av de unga 

missbrukarna själva har växt upp i ett hem med missbruk. De från beroendeenheten förklarar 

även att missbruk förekommer bland människor som lever med psykisk ohälsa. Oftast 

tenderar det även att finnas en ångestproblematik i bakgrunden. Poliserna tydliggör att deras 

upplevelse är att de flesta ungdomar idag testar på narkotika och främst cannabis. De påpekar 

att cannabisbruket bland ungdomar ökat markant under de senaste åren. Deras upplevelse är 

att cannabis förekommer bland alla samhällsklasser och att det nästan är lika vanligt som 

alkohol numera.  

 

I intervjuerna uppmärksammar vi att hälften av respondenterna refererar den “typiska 

missbrukaren” till unga män medan resterande talar om själva bruket i sig. Fokus från den 
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generella frågan flyttas således automatiskt av vissa respondenter till att börja prata om unga 

mäns missbruk. Det är ingen av respondenterna som refererar till unga kvinnor när vi ställer 

generella frågor om missbruk. Det kan tänkas att deras svar grundar sig i att de faktiskt 

kommer i kontakt med fler unga missbrukande män i jämförelse med unga kvinnor. Utöver 

det kan respondenternas svar tänkas vara grundat på det Hirdman (1988) nämner i sin teori 

om genussystemet. Med andra ord att det är mannen som är normen i samhället och att det är 

mannen som utgör för vad som är det normala. Det grundläggande i genussystemet är könens 

isärhållande, manligt och kvinnligt skall inte blandas ihop. Det kan således tänkas att 

respondenternas svar grundar sig på en undermedveten genuskonstruktion om vad som anses 

manligt respektive kvinnligt Det undermedvetna säger att det är mer manligt att bruka 

narkotika och därav läggs fokus på det (Hirdman 2003).  

 

UTTALADE FÖRESTÄLLNINGAR OM UNGA NARKOTIKAMISSBRUKANDE 

MÄN 

Samtliga respondenter beskriver den unga missbrukande mannen som en individ som ofta 

umgås i gäng på olika centrala platser. Vidare förklarar de att unga män som missbrukar 

narkotika oftast haft eller fortfarande har en del problematik i hemmet, skolan eller med 

vänner. Några av respondenterna förklarar att många unga män som missbrukar narkotika bor 

i utsatta områden och har skapat sig en egen identitet på grund av deras känsla av utanförskap 

i samhället. Detta kan i sin tur många gånger kan leda till att ett kriminellt beteende utvecklas. 

Många av de unga manliga missbrukarna har redan kommit i kontakt med myndigheter 

tidigare, genom att de suttit på anstalt osv. Johanna förklarar vidare: 

 
Det finns flera stereoetyper av manliga missbrukare, det är ganska brett, det beror mer på områden och 

bakgrund. En kategori är den kriminella, att de börjat med kriminalitet och för att klara av just den 

banan brukar de droger. Andra kategorin är att de har psykisk ohälsa, man tar droger för att man helt 

enkelt inte mår bra. Sen finns de dem som hamnat in i det kriminella för att de måste underhålla 

missbruket.   

 

Både Erik och Karl nämner att flera av de unga männen tenderar att anamma en viss stil som 

omfattar marijuanabruket. De har vissa attributer som visar att de gillar kulturen genom att de 

till exempel har rastafarikläder, rastaflätor och så vidare. Polisen menar således att de utgår 

från speciella attributer som de anser kännetecknar missbrukare när de arbetar. De flesta av 

respondenterna har en liknande föreställning om hur den stereotypiska bilden av den unga 

missbrukande mannen ser ut. Det är ingen av de svarande som har någon svårighet att förklara 
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den stereotypiska bilden. Både Antonio och Karl nämner att unga män är mer öppna med sitt 

missbruk och gärna visar det. Detta leder i sin tur till att det blir lättare att beskriva den 

stereotypiska bilden av den unga missbrukaren.  

 
Ung herre, som vi stöter på ofta. Hänger ofta vid centrum, har inga speciella intressen som idrott osv. 

Gillar mest att hänga med vänner som intresse. Sena kvällar ute, har inga förhållningsregler hemma, får 

göra som han vill. Saknar kanske en förälder. Går inte bra i skolan, inget intresse av skolan. Ingen 

framtidstro. Ungdomar som kanske har dröm om den kriminella världen. Får inspiration av de äldre 

ungdomarna som de också hänger med som är kriminella (Karl). 

 

Respondenternas uttalande föreställning av den unga missbrukande mannen kan vara grundat 

på implicita kunskaper. Den implicita kunskapen de har kan tänkas stärkas via observation 

och upplevelser i arbetet. De unga männen syns mer då de visar tydliga tecken på 

narkotikamissbruk. Genom detta kan respondenternas implicita föreställningar stärkas och på 

så sätt blir det enkelt och mer naturligt för respondenterna att tala om de unga männen i 

förhållande till narkotika (Greenwald & Banaji, 1995:7-8).  

 

UTTALADE FÖRESTÄLLNINGAR OM UNGA NARKOTIKAMISSBRUKANDE 

KVINNOR 

Samtliga respondenter har svårt att förklara eller ge en generell stereotypisk bild av hur den 

unga missbrukande kvinna ser ut. De flesta förklarar att det i många fall handlar om en ung 

kvinna som är i relation eller umgås med en eller flera unga män som missbrukar narkotika. 

Karl förklarar vidare: 

 
Den unga missbrukande kvinnan är inte lika särpräglad som den unga missbrukande mannen. Hon kan 

ha vilken bakgrund som helst. Det handlar mer om att hon hänger med det sämre sällskapet, ofta hänger 

hon med bråkiga killar. Hänger med killar som röker cannabis. Hon har precis som killarna få intressen. 

 

 

Samtliga respondenter från socialtjänsten anser att unga kvinnor som missbrukar narkotika 

tenderar att vara mer utsatta än unga män i sitt missbruk. De menar att det beror på att de ofta 

blir misshandlade och utnyttjade på olika sätt. Vidare förklarar de att unga kvinnor som 

missbrukar narkotika inte utmärker sig på samma sätt som unga män. Deras upplevelser är att 

unga kvinnor är mycket mer diskreta i sitt missbruk, de umgås inte på centrala platser i 

samma utsträckning som unga män. Utöver det, döljer de sitt missbruk på ett bättre sätt än vad 

män gör. Poliserna menar att unga kvinnor främst kan dölja sitt missbruk mycket bättre än 
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unga män för att de kan sminka sig, men även genom dofter. På så sätt har polisen när de 

spanar betydligt svårare att se eller känna av speciella kännetecken av att de är påverkade. De 

anser också att unga missbrukande kvinnor inte anammar en viss ungdomskultur eller viss stil 

i samma utsträckning som unga missbrukande män. Därav har respondenterna svårigheter att 

beskriva den stereotypa bilden av den unga missbrukande kvinnan. Johanna förklarar att unga 

kvinnor kan hålla sig hemma och missbruka innanför “stängda dörrar”, de är mer diskreta 

vilket gör att det blir svårare att komma i kontakt med.  

 
Det är svårt med generella föreställningar när det gäller unga kvinnor som missbrukar narkotika i och 

med att man stöter på färre. Men som jag upplever det så handlar det mycket om psykisk ohälsa, 

självdestruktivt beteende och självskadebeteende på ett helt annat sätt. Det handlar inte lika mycket om 

den kriminella biten, utan mer om tjänster och gentjänster, de är mer utsatta i min mening. De blir 

utnyttjade på ett helt annat sätt (Johanna). 

 

När respondenterna förklarar sin stereotypa uppfattning om hur den unga missbrukande 

kvinnan ser ut så tenderar nästan samtliga att ständigt göra en jämförelse med den unga 

missbrukande mannen. Under intervjuerna är det tydligt att deras fokus i många fall flyttas 

över till de unga männen, även fast vissa frågor som ställs endast rör unga kvinnor. Den 

missbrukande unga mannen blir under intervjuerna ständigt subjektet medan den unga 

missbrukande kvinnan blir objektet. De utgår således från att den unga missbrukande mannen 

är normen i “missbruksvärlden” (Hirdman 1988). 

 

Respondenternas svar kan tänkas grunda sig på könstypiska egenskaper som visar hur synen 

på vad som anses som manligt respektive kvinnligt ser ut. Det handlar således om ett 

genuskontrakt som markerar könens skilda positioner och närmast kontrasterande 

förutsättningar i missbruksvärlden (Hirdman 2003). Genom att genuskontraktet innehåller 

bägge könens skyldigheter, rättigheter, egenskaper och ansvar, så kan det tänkas att det helt 

omedvetet utgör både möjligheter och begränsningar för polisen och socialtjänsten i deras 

arbete (Hirdman 2003). Då de är medvetna om problematiken kring unga kvinnor men ändå 

både omedvetet samt medvetet lägger större fokus och associerar missbruket till unga män. 

Detta kan tänkas vara en förklaring till varför unga kvinnor med problem förbises eller inte 

upptäcks i tid.  
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SKILLNADEN KRING FÖRESTÄLLNINGARNA MELLAN UNGA MÄN OCH 

KVINNOR  

 

Föreställningarna kring unga missbrukande män och kvinnor skiljer sig utifrån 

respondenternas beskrivningar. Dock framkommer det att respondenterna är medvetna om 

kvinnors narkotikamissbruk och att de många gånger tenderar att vara mer utsatta än män.  

 
Unga män utmärker sig mer, de är högljuddare, mer provocerande och umgås i gäng på ett helt annat 

sätt än tjejer. Det är dom vi ser, hela deras kroppsspråk, det gör att vi får mer ögon på dom. Medan 

tjejerna är mer anonyma, hänger inte alls på samma sätt, dom är duktigare på att dölja missbruket 

genom olika dofter osv, dom tänker mer på det. Killar hymlar inte ens med det. Killar har oftast köpt 

narkotikan. Ofta är killarna också bärare av det, bjuder tjejerna, man och kvinna spelet, de vill imponera 

på tjejerna, de ska bjuda dom på allt. Man vill ha tjejens uppmärksamhet, jag tror inte det är så många 

tjejer som betalar för sitt missbruk. Det vi ser är främst killar, det beror nog på sättet de är och hur de 

utmärker sig (Ali). 

 

Kahnemans definition av WYSIATI ”What you see is all there is” där hen menar att det 

människor ser är allt som finns att se, går att applicera här. Det är lättare för respondenterna 

att beskriva och förklara föreställningarna kring den stereotypiska bilden av unga män som 

missbrukar narkotika av den anledningen att de enklare ser de unga männen. Av denna 

anledning blir det lättare och mer logiskt för respondenterna att på så sätt tydligt kunna 

beskriva den stereotypa bilden av unga män som missbrukar narkotika. Detta kan ses som en 

form av snedvridning, en haloeffekt som påverkar hur respondenterna skapat sin uppfattning 

om ungdomar som missbrukar narkotika. Människor tenderar att skapa föreställningar kring 

andra människor och objekt som anses vara enklare och mer logiska än det som egentligen 

sker i verkligheten (Kahneman 2012, 129-139). Detta leder till att de fokuserar på en aspekt 

men kan tänkas missa en annan betydande del i arbetet. 
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10.2 METOD & UPPSÖKNINGSSVÅRIGHETER 

 

LOKALISERING OCH METOD 

Respondenterna från beroendeenheten påpekar att i lokaliseringsarbetet av missbrukare så är 

det viktigt för dem att de har ett bra samarbete med andra aktörer och myndigheter. Dessa kan 

till exempel vara polisen, skolor och ungdomsgårdar. De arbetar dels utifrån anmälningar de 

fått in från andra enheter och myndigheter men även utifrån deras eget uppsökande arbete. 

Mestadels får de anmälningar från anhöriga, vänner eller andra enheter hos socialtjänsten, 

eller via lobbar (lagen om omhändertagande av berusade personer) från polisen. Erik nämner 

att de utgår ifrån olika handlingsplaner när de arbetar som uppsökare ute på fältet bland 

ungdomarna. Hen menar dock att utöver handlingsplanerna bör de anställda ha 

fingertoppskänsla och erfarenhet. Hen förklarar att det är viktigt att en anställd är trygg i sin 

roll under arbetet med ungdomar i svåra situationer. Respondenterna från polisen förklarar att 

de arbetar på olika sätt för att få kontakt med unga män och kvinnor som missbrukar 

narkotika. Ali tydliggör att spanare arbetar med profilering som innebär att de går ut på 

särskilda platser och tider som de tror att ungdomar befinner sig. Ali: 

 
Plats och tid är viktigast för oss, det är det som styr. Vissa platser är mer populära, där brukar ungdomar 

vistas när de brukar narkotika. Där går vi ofta fram och kollar läget. Vi känner då dofter eller spår från 

narkotika, eller så sitter dom och meckar öppet och har grejer på sig. Eller så är de påverkade, de är 

bleka och har röda ögon. De har svårt att svara på frågor och de får svårt att tala helt enkelt när de är 

påtända. Man får en känsla att något inte stämmer. Då visiterar vi dem, och då hittar vi ofta grejer som 

kan kopplas till narkotika. 

 

Polisen arbetar även med inre spaning som innebär att dem söker via nätet och olika sociala 

medier för att hitta ungdomar som säljer droger, eller som tydligt visar att de brukar narkotika. 

När de sedan hittar en eller flera ungdomar spårar de dem, och sedan sker ett hembesök. 

Under hembesöken beslagtar polisen individens telefon, de kollar sedan meddelanden och 

kontakter på telefonen för att se om de kan hitta andra ungdomar som misstänks för 

narkotikainnehav. Ali menar att en ungdom oftast kan kopplas till en annan ungdom som i sin 

tur kopplas till en annan ungdom som missbrukar narkotika. Detta leder i sin tur till att arbetet 

automatiskt rullar på.  
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Enligt beroendeenheten är cirka 20 % av alla deras klienter kvinnor, den siffran gäller både de 

ungavuxna och de äldre missbrukarna. Polisens uppskattning är att 1/10 av dem som blir 

gripna eller är misstänkta för narkotikabrott är en ung kvinna. Alla respondenter är dock eniga 

om att de tror att det är betydligt fler unga kvinnor som brukar narkotika än vad de griper eller 

misstänker för narkotikabrott. Något som dock är intresseväckande är att polisen anser att det 

finns flera brister i deras eget arbete med att lokalisera unga missbrukande kvinnor. 

Beroendeenheten påpekar dock att problemet främst ligger hos andra aktörer och myndigheter 

än hos dem själva.  

 

LOKALISERINGSSVÅRIGHETER - POLISENS UPPLEVELSE  

De främsta orsakerna till att polisen har svårt att uppmärksamma och lokalisera unga 

missbrukande kvinnor är att de inte handlar och brukar narkotika på offentliga platser som är 

kända för polisen. Att de som tidigare nämnts inte är lika offentliga med sitt missbruk gör det 

även svårt för polisen att hitta dem. Samtliga respondenter anser att en ung missbrukande 

kvinna kan se ut och bete sig hur som helst, därav vet polisen inte riktigt vad de utgår ifrån 

när de spanar på dessa.  

 
Det är nog naiviteten hos oss poliser själva som är problemet skulle jag väl vilja säga. Ligger väl lite i 

grund hos mig själv att mer misstänka en kille för att jag är van vid det. Tjejer röker nog inte på lika 

mycket. De tar nog andra droger så det syns inte på samma sätt, de visar inte samma typer av påverkan 

som kanske killar gör. Dom beter sig inte på samma sätt. Killar anammar mer en viss stil från musik 

eller filmer. Medan tjejer kan se ut mer hur som helst. Hela deras framtoning gör att man inte 

uppmärksammar dem på likadant, eller lika ofta (Antonio). 

 

En tänkbar förklaring till att polisen fokuserar betydligt mer på män kan vara att de anser att 

unga kvinnliga missbrukare inte är ett lika stort problem för samhället som män (Reybekiel & 

Sangregorio 1980). Som tidigare nämnts hänger ofta unga mäns missbruk ihop med 

kriminalitet, därav kanske polisen medvetet eller omedvetet anser att de behöver lägga större 

fokus på dessa. Det blir dock väldigt problematiskt när fokus endast läggs på unga män då det 

viktiga med lokaliseringen av narkotikamissbrukare är att de blir upptäckta av socialtjänsten 

via polisens arbete. Genom polisens arbete har socialtjänsten möjlighet att ta tag i individer i 

ett tidigt skede för att hindra dem att gå in i en missbrukskarriär (Rikspolisstyrelsen 2011). 

Samtliga respondenter från polisen anser att de behöver större kunskap i hur de ska upptäcka 

unga missbrukande kvinnor och att de har vissa egna personliga begränsningar som de 

behöver förbättra.  
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Det är mycket enklare att som man gå på en annan man, man drar sig för att gå på en tjej faktiskt. Tjejer 

måste man mer ta på bar och gärning när de brukar narkotika. Om vi inte får namn via telefoner så är 

det skitsvårt att få tag i dom, speciellt genom profilering. Fast de gånger vi har kvinnliga kollegor som 

är med är det lite lättare att nå tjejer. Jag märker det, det är mer naturligare koppling när de pratar med 

tjejer. De ser tecken på ett annat sätt än vad vi män gör skulle jag vilja säga. Vi är olika, vi ser på olika 

saker på olika sätt, vi män tittar nog mer stereotypt än vad kvinnor gör och på så sätt missar vi kanske 

tjejerna (Ali).  

 

Något som är intresseväckande är att samtliga manliga polisrespondenter nämner att när de 

kommer i kontakt med missbrukande kvinnor handlar det mer om ren tur och tillfälligheter. 

De menar att de är på rätt plats vid rätt tid och tillfälle när de hittar dessa. Dock påpekar de att 

när de har kvinnliga poliser med sig kan dessa på ett bättre sätt hitta unga kvinnor som 

missbrukar narkotika bland större folksamlingar. Som tidigare nämnts är unga kvinnor som 

befinner sig i riskzonen för narkotikamissbruk svårupptäckta av flera orsaker. Men att 

kvinnliga poliser hittar fler unga kvinnor i riskzonen innebär trots allt att det finns faktorer 

som påverkar att manliga poliser förbiser unga kvinnor i riskzonen för narkotikamissbruk. 

Unga kvinnliga missbrukare uppmärksammas således inte bara för att det är svårare att 

upptäcka dem. Det kan även tänkas att en del poliser kan ha en kognitiv snedvriden bild som 

påverkar deras omdömen i arbetet, då fokus främst ligger på de unga männen. Detta leder i sin 

tur att deras fokus inte ligger på de unga kvinnorna (Johannessen & Rolf 1989, 28).  

 

En tänkbar förklaring till varför kvinnliga poliser lättare kan uppmärksamma unga kvinnor 

som missbrukar narkotika kan vara den implicita tysta kunskapen de besitter. Den implicita 

tysta kunskapen pekar på underförstådda bedömningar som de kvinnliga poliserna kan tänkas 

ha till de unga missbrukande kvinnorna. Dessa bedömningar kan påverka deras förförståelse 

kring människor grundat på olika egenskaper. Egenskaperna kan vara allt ifrån etnicitet och 

ålder till kön. Det kan vara så att de kvinnliga poliserna kan se de tecken som pekar på att 

unga kvinnor är påverkade av narkotika. Detta av den anledningen att de på ett omedvetet 

plan kan referera till unga kvinnors rörelser och attityder i bättre mån än manliga poliser 

(Johannessen & Rolf, 1989, 29).  

 

En tänkbar faktor till varför manliga poliser kan ha svårare att identifiera unga kvinnor som 

missbrukar narkotika kan förklaras med hjälp av begreppet förtrogenhetskunskap som 

Ellström (1992) redogör för. Det är en kunskap där man känner igen ett objekt eller en 
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situation, det handlar således om mönster och bedömning. De manliga poliserna kan enklare 

identifiera unga män som missbrukar narkotika av den anledningen att de känner igen de 

mönster som de unga männen tydligt visar upp. Det kan dels vara klädstilen och attityden 

männen har som kan kopplas samman till drogkulturen. Enligt samtliga respondenter visar 

inte kvinnor upp den stil som ofta kan kopplas samman till drogkulturen. Unga kvinnor ingår 

således inte i de vardagliga mönstren som polisen ofta möter i sitt arbete. På så sätt blir det 

enklare för de manliga poliserna att identifiera unga män som missbrukar narkotika. De har 

med andra ord en omedveten tyst kunskap om de unga männen som påverkar deras 

förförståelse och beslut kring situationer. Detta leder i sin tur till att deras bedömningar lutar 

åt ett håll, en så kallad snedvridning och all fokus läggs på männen vars mönster polisen 

främst känner igen (Ellström,1992, 23-24).  

 

En ytterligare tänkbar förklaring till varför kvinnliga poliser är bättre på att uppmärksamma 

unga kvinnor i riskzonen för missbruk, kan vara ett osynligt genuskontrakt som män och 

kvinnor förhåller sig till mellan varandra (Hirdman 2003). I genuskontraktet på den kulturella 

överlagringsnivån omfattar de föreställningar som finns om hur relationen mellan könen bör 

vara, det vill säga idealtypsrelationen (Hirdman 1988). Vilket på så sätt kan tänkas förklara 

varför manliga poliser har svårt att identifiera unga kvinnor som missbrukar. Det ingår inte i 

idealtypsrelationen mellan dem. Kvinnor kan dock tänkas ha ett “kontrakt” där de vet hur dem 

skall förhålla sig sinsemellan. Där de även ser varandra på ett annat sätt än vad män gör mot 

kvinnor. Vilket leder till att de kvinnliga poliserna lättare kan identifiera unga missbrukande 

kvinnor.  

 

LOKALISERINGSSVÅRIGHETER - BEROENDEENHETENS UPPLEVELSER  

Respondenterna från beroendeenheten förklarar att de får betydligt fler anmälningar och 

lobbar från polisen vad gäller unga män som missbrukar. De påpekar även att det är ett stort 

problem för dem att unga missbrukande kvinnors närmsta nätverk inte kontaktar 

beroendeenheten eller gör orosanmälningar. Något som samtliga respontenter från 

beroendeenheten nämner är att de tror att det handlar om skam och tabu när det gäller unga 

kvinnors missbruk. De tror att familjer undviker att kontakta dem för att det är mer 

skambelagt att en ung kvinna har kontakt med socialtjänsten i jämförelse med en ung man. Av 

den anledningen försöker många familjer lösa problemen inom deras egna nätverk. 

Respondenterna påpekar också att unga kvinnor tenderar att missbruka tabletter i större 
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utsträckning än män, där flera av preparaten har en lugnande effekt. Därav menar de att det 

även kan vara lättare för föräldrar till unga män att uppmärksamma dessa jämfört med de mer 

slutna och introverta unga kvinnorna. Respondenterna hävdar att unga kvinnor som 

missbrukar narkotika ofta kommit in i ett djupare missbruk när de fått kontakt med 

socialtjänsten i jämförelse med unga män. Flera av dessa kvinnor har då gått igenom hela 

“systemet”, det vill säga skola, fritidsgårdar och vårdcentraler och så vidare utan att ha blivit 

upptäckta. Detta trots att många av dessa unga kvinnor liksom unga män gjort sin 

narkotikadebut i tidig tonårsålder.  

 

Utifrån teorin kring genussystemet kan detta tänkas kunna förklaras genom att de unga 

missbrukarnas beteende har styrts av ett nätverk av olika processer. Där skilda förväntningar 

och föreställningar på hur de ska vara, har påverkat hur de agerar (Hirdman 1988). Dessa 

processer ger upphov till regelbundenheter som lett till att unga män exempelvis agerar mer 

utåtagerande medan unga kvinnor är mer inåtagerande och introverta. Normer i samhället 

leder till att människor ställer krav på individer utifrån vad de har för kön. Dessa krav talar 

även om vad som accepteras och inte accepteras (Hirdman 2003). Därav kan det tänkas att en 

ung kvinna som är utåtagerande samt missbrukar narkotika stigmatiseras betydligt mer i 

jämförelse med en ung man, vilket Ettorre (1992) hävdar i sin studie. Föreställningarna om 

missbrukande kvinnor i samhället är att de både är annorlunda i jämförelse med de 

missbrukande männen men även i förhållande till “vanliga” kvinnor. Dessa föreställningar 

påverkar de missbrukande kvinnornas självbild som en “särskild” avvikare (Lander 2003). En 

tänkbar slutsats av detta är att de unga missbrukande kvinnorna därav försöker dölja sitt 

missbruk och sina problem avsevärt mer än vad unga missbrukande män gör. Detta med 

anledning för att det inte ingår i de unga kvinnornas rollförväntningar samt i genuskontraktet 

(Hirdman 2003). Erik förklarar: 

 
Idag hade jag exempelvis en kvinnlig klient, som var 22 år. Hon har gått igenom hela grundskolan och 

gymnasiet även fast hon haft stora problem. Hon kände sig extremt sviken av myndigheter. Nu hade 

hon kommit in i ett extremt djupt missbruk ,utan att någon från grundskolan till gymnasiet upptäckt 

hennes problem, det är när hon kommit i kontakt med oss som hon fått alla sina diagnoser, det är 

alldeles för sent! 

 

Vidare förklarar respondenterna från beroendeenheten att det är när unga missbrukande 

kvinnor har uppenbara problem som de kommer i kontakt med dem genom lobbar och 

anmälningar. Detta anser dem är problematiskt, vidare menar de att detta är ett organisatoriskt 
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problem. Andra myndigheter och aktörer som skolor, vårdcentraler och rättspsykiatrin som 

har kontakt med många av dessa unga kvinnor måste bli bättre på att kontakta 

beroendeenheten eller Mini Maria för att föra ärenden vidare. Respondenterna från 

socialtjänsten menar att det finns brister hos flera av de ovannämnda aktörerna kring hur man 

skall uppmärksamma unga kvinnor som missbrukar narkotika. Vidare anser de att dessa 

endast ser en viss del av problemet men missar mycket annat.  Jasmine förklarar: 

 
Skolan upptäcker killar mycket tidigare eftersom de är utåtagerande. Skolan vet inte hur de ska arbeta 

med tjejer som har problem, killar tar all plats, så all fokus läggs på dessa. Tjejer har ofta samma 

problem men att de istället är inåtvända och tystlåtna. Vi får även fler anmälningar från killars föräldrar, 

de är mer engagerade när det gäller dom.  

 

Att myndigheter och aktörer endast upptäcker individer med uppenbara problem, är 

problematiskt. Detta kan leda till att en stor grupp som är i behov av hjälp inte får den hjälpen 

i rätt tid. Det kan delvis bero på att personal på skolor, vårdcentral och så vidare har en 

lutning i sina bedömningar när det kommer till unga människors narkotikamissbruk. 

Lutningen kan bero på att alkohol- och narkotikabruk historiskt sett alltid setts som ett 

manligt problem (Bogren 2001). Därav lutar deras omdöme åt ett visst perspektiv på grund av 

erfarenheter och förhållningssätt. Mestadels lutar omdömet mer åt den aspekt som anses som 

mest självklar. I detta fallet unga mäns missbruk, och på så sätt kan det andra alternativet 

förbises (Johannessen & Rolf 1989, 28). Detta kan vara en tänkbar förklaring till varför 

många aktörer brister i arbetet att anmäla unga kvinnor till bland annat socialtjänsten. Det är 

inte vetskapen om att unga kvinnor missbrukar narkotika som brister för de verksamma, 

snarare en aspektblindhet och en snedvriden bild de har i arbetet. 

10.3 FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG 

 

SAMVERKAN MELLAN VERKSAMHETER OCH ORGANISATIONER 

Under intervjuerna ställs frågan om hur respondenternas tankar kring förebyggande arbetet 

med unga missbrukande kvinnor ser ut och hur myndigheter skulle kunna förbättra arbetet 

med att uppmärksamma och hjälpa dessa. Respondenterna menar att det är ett samhällsansvar 

att lokalisera och hjälpa unga kvinnor som missbrukar narkotika och att de bör bli bättre på att 

samarbeta med andra verksamheter. De flesta respondenterna anser att samarbetet mellan 

olika verksamheter som rör barn och ungdomar kan förbättras. Johanna förklarar att genom en 

hållbar samverkan kan de nå målen kring ett förebyggande arbete. Nedan citeras Jasmine där 
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hen förklarar hur arbetet skulle kunna förbättras och hur samarbetet mellan olika 

verksamheter kan stärkas. 

 
Jag tror att det primära handlar om ett starkt samarbete mellan olika verksamheter. Bra samarbete 

mellan verksamheter leder till att fler ungdomar och då i detta fall tjejer får syn på oss alla som arbetar 

med detta. De får syn på fler poliser och uppsökare. Det är viktigt att tjejerna vet att vi alla finns, och 

även vart vi finns. När de vet att vi finns och att de kan få kontakt med oss via skolan tex så kan man 

börja arbeta därifrån. Ett bra och starkt samarbete mellan verksamheter är grunden för hela detta arbete 

(Johanna). 

 

Samtliga respondenter anser att de kan vara mer aktiva i sin arbetsroll och exemplifierar detta 

genom att de verksamma kan besöka olika vårdcentraler, skolor och fritidsgårdar i området. 

Under dessa besök menar dem att de ska presentera sig för personalen på verksamheten och 

förklara vilka de är samt vad dem jobbar med. Genom god kontakt med andra verksamheter 

kan samarbetet förbättras och på så sätt kan de tillsammans hjälpas åt att få större kännedom 

kring unga kvinnor som missbrukar narkotika. Många ungdomar kan tänkas ha en negativ syn 

på socialtjänsten och polisen, därav kan mötet med dessa bli laddat. Därför menar de även att 

det är viktigt att de arbetar mer på fältet så att de kan skapa relationer med människor i 

samhället. 

 

Respondenterna från beroendeenheten menar att unga kvinnor ”faller mellan stolarna” på 

grund av att det finns flera brister i samarbetet mellan myndigheter. Problematiken kring unga 

kvinnors missbruk skiljer sig i jämförelse med män. Vilket gör det svårt att hitta vård och 

behandling som är anpassad för unga kvinnor som missbrukar, då vården för unga främst är 

anpassad för unga män. Det blir problematiskt när unga kvinnor ska få tider hos specialister 

av olika slag samt lämpliga behandlingshem. Väntetiderna kan vara väldigt långa för denna 

målgrupp. Respondenterna menar därför att myndigheter måste bli bättre på att skräddarsy 

lösningar för målgruppen unga kvinnor som missbrukar narkotika. 

 

Hela genussystemet har format människan genom olika institutioner och organisationer, detta 

har format både individuella och kollektiva identiteter (Hirdman 1988). Ordningen av 

människor i genussystemet har således blivit grunden för de ekonomiska, sociala och politiska 

ordningarna och lösningarna (Hirdman 1988). Därav har människan beroende på kön, fått 

olika roller i samhället. Trots att människor socialiserats på olika sätt så försöker myndigheter 

ändå utforma generella lösningar till alla. Det kan vara en tänkbar anledning till varför 
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myndigheter måste bli bättre på att skräddarsy och anpassa deras lösningar mer till unga 

missbrukande kvinnor.  

 

FLER RESURSER OCH ETT NYTT TÄNKESÄTT 

Flera av respondenterna påpekar att det behövs läggas mer resurser i samhället på målgruppen 

unga kvinnor. Erik förklarar att hela systemet är byggt av män, för män. Hen menar att detta 

måste förändras och att det behövs fler “arenor” för unga kvinnor att vistas på, som samtidigt 

är mer anpassade för dessa och inte endast för unga män. 

 

Ungdomsgårdar och skolor måste bli bättre, killar tar så extremt mycket plats, därför är det lätt att hitta 

”problembarn” som är killar där. Både för våra egna fältare från socialtjänsten och för dem som jobbar 

på dessa platser, för flera av orosanmälningar får vi från dem. Fritidsgårdarna borde exempelvis 

anordna mer tjejkvällar så fokus kan ligga på dessa. Fritidsgårdarna är mer eller mindre byggda för 

killars intressen. Därför befinner sig mer killar där och tar mer plats. De måste anpassas mer för tjejer 

enligt min mening. Sen har de ibland föreläsare mot droger och kriminalitet osv, dessa är alltid män. 

Varför kan man inte ha kvinnor? Så tjejerna relaterar till dessa? Det handlar om genustänk i alla 

institutioner, det behövs verkligen förbättras (Erik). 

 

Några av respondenterna från beroendeenheten anser att problemet med att uppmärksamma 

missbrukande unga kvinnor beror på att samhället är uppbyggt utan ett genustänk. Jasmine 

förklarar att socionomer oftast har ett “helhetsperspektiv” vilket många andra som arbetar 

med myndighetsutövning inte har. Hen menar att detta behöver förbättras hos de andra 

aktörerna. Det kan tänkas att kulturella tankemönster påverkar hur samhället skall styras och 

vara uppbyggt (Hirdman 1988). Tankarna om hur allt skall fungera i samhället upprätthålls 

och återskapas genom olika de olika reproduktionsprocesserna. På så sätt behålls 

maktrelationer i samhället (Scott 1985), där mannen fortfarande har större makt, utrymme och 

frihet i jämförelse med kvinnan. Därför behöver genustänket i många institutioner fortfarande 

förändras, för att vi skall få ett mer jämnlikt samhälle (Hirdman 2003). Jasmine förklarar 

vidare: 

 
Det är otroligt viktigt att vi blir bättre på att hitta unga kvinnor som missbrukar narkotika innan det är 

försent, vilket det många gånger är. Vi kanske bör ändra vårt tankesätt, hela systemet över att det är en 

“mansdominerande” marknad, för har vi den synen så kommer vi inte lyckas, vi bör ändra på detta. 

 

Spanaren Ali påpekar att hen tror en lösning från polisens sida är att de först och främst 

utvecklar nya metoder och arbetssätt för att upptäcka unga missbrukande kvinnor. Ali menar 
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att en bra lösning skulle vara att rekrytera in fler kvinnliga poliser som kommer med ett nytt 

tankesätt och kan uppmärksamma saker som de manliga poliserna inte gör. Framförallt anser 

Ali att det behövs fler kvinnliga spanare, vilka för närvarande är ytterst få. Vissa av 

respondenterna hävdar att det kan vara tankesättet de själva har kring att missbruket är en 

mansdominerad marknad som har skapat hinder i arbetet att lokalisera och hjälpa unga 

kvinnor. Trots professionellt omdöme i arbetet har människor en aspektblindhet (Kahneman 

2012, 124). Precis som respondenterna nämner så är de väl medvetna om att det finns unga 

kvinnor som missbrukar narkotika. Trots detta ligger fokus främst på de unga männen av den 

anledningen att de unga männen det säkra alternativet i denna situation. De har alltså fått en 

aspektblindhet, de bedömningar som således görs lutar åt ett håll. Ett nytt tankesätt där de inte 

endast har de unga männen i fokus kan hjälpa verksamheterna till ett mer förebyggande arbete 

för unga kvinnor som missbrukar narkotika. 
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11. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Syftet med studien har varit att fokusera på hur könsstereotyper kan inverka på poliser och 

socialarbetare i deras vardagliga arbete. Som i värsta fall gör att de missar unga kvinnor som 

befinner sig i riskzonen för narkotikamissbruk. Utöver det har vi försökt undersöka om det 

finns särskilda faktorer som kan påverka myndigheters arbete med missbrukare, utifrån vad 

missbrukaren i fråga har för kön. För att besvara studiens frågeställningar och få en djupare 

inblick i området har intervjuer med personal på socialtjänstens beroendeenhet och polisen i 

kommunen utförts. I analysen av våra resultat har vi använt oss av Hirdmans definition av 

Genussystemets teori samt Michael Polanyis teori om The Tacit Dimension. Implicit tyst 

kunskap av Winter och teorin om haloeffekt av Tversky & Kahneman. Vidare har vi i vår 

resultat- och analysdel använt oss av flera olika teman som beskriver och förklarar olika 

faktorer som kan ha en påverkan på ovannämnda myndigheters arbete med unga kvinnor som 

befinner sig i riskzonen för narkotikamissbruk.  

Utifrån respondenternas uttalanden kan vi konstatera att det existerar flera brister i arbetet 

med att upptäcka och hjälpa unga kvinnor som missbrukar narkotika. Detta beror delvis på att 

unga kvinnor är svårare att identifiera, till följd av att de är betydligt mer diskreta i sitt 

missbruk i jämförelse med unga män. Det kopplar vi till Yvonne Hirdmans teorier om 

genussystemet och genuskontraket. Forskning visar på att unga kvinnor som missbrukar ses 

som “särskilda avvikare” i samhället (Lander 2003), och att de därav stigmatiseras betydligt 

mer än unga män som missbrukar (Ettore 1992). På så sätt har vi med hjälp av Hirdmans teori 

fastställt att unga kvinnors diskreta missbruk har att göra med vilka förväntningar och normer 

som är ställda på dessa i samhället (Hirdman 2003). Vidare kan vi utifrån intervjuerna 

fastställa att en del av bristerna i arbetet med att identifiera och lokalisera unga kvinnor som 

missbrukar också beror på polisernas förhållningssätt i arbetet. Genom olika kunskapsteorier 

kan vi konstatera att polisernas metoder och tankesätt i arbetet kan leda till att de begränsar 

sig själva i arbetet  med att identifiera unga kvinnliga narkotikamissbrukare . Till följd av att 

de utgår från särskilda attributer och färdigheter när de lokaliserar missbrukare sker en 

aspektblindhet i deras arbete. Det innebär således att bedömningar endast lutar åt ett håll och 

att det då sker en så kallad snedvridning (Kahneman 2012). Detta menar vi är en bidragande 

orsak till att de missar ungdomar som inte anammar dessa attributer, i det här fallet främst 

unga kvinnor. Poliserna förklarar att de är medvetna om att många unga kvinnor missbrukar 

narkotika, och att kvinnorna inte utmärker sig i samma avseende i förhållande till narkotika. 
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Trots detta finns inga framtagna metoder för hur man skall finna dessa. Detta anser vi 

problematiskt.  

 

Utifrån våra intervjuer har vi även uppmärksammat att arbetet med unga missbrukande 

kvinnor är ett organisatoriskt problem. Unga kvinnor i riskzonen för narkotikamissbruk “faller 

mellan stolarna” till följd av att det finns brister i myndigheters samarbete i arbetet gällande 

unga kvinnor i missbruk. Respondenterna från socialtjänsten menar att de behöver vara ute 

mer på fältet och bli bättre i deras kommunikation med andra myndigheter, så att andra 

aktörer och individer som befinner sig i riskzonen vet både hur och när de ska komma i 

kontakt med beroendeenheten. 

 

Narkotikamissbruket i samhället kostar samhället mycket pengar. Varje år sker det cirka 2500 

dödsfall kopplat till narkotika- och alkoholmissbruk. Enligt beräkningar från vården kostar 

narkotikamissbruket samhället cirka 62 miljarder kronor (Larsson 2011). Lyckas myndigheter 

ta tag i dessa problem för ungdomar i missbruk i ett tidigare stadium skulle de höga kostnader 

som senare uppstår på grund av all den vård som behövs för etablerade narkomaner minska. 

Av den anledningen anser vi att det är viktigt att man fokuserar på de individer som befinner 

sig i riskzonen för missbruk. Således behöver arbetet med unga kvinnor som befinner sig i 

riskzonen förbättras. Hela samhället tjänar på att vi fokuserar på våra barn och unga i tidigt 

stadium. Det behövs således mer resurser i arbetet med unga missbrukare, vilket både våra 

respondenter från socialtjänsten och polisen påpekar. Många lösningar verkar dyra, men i det 

långa loppet kommer det att innebära en vinst för samhället. Ett bättre förebyggande arbete 

tror vi bidrar till att fler ungdomar inte hamnar utanför i samhället, vilket även bidrar till att 

det inte blir lika dyra kostnader för staten i framtiden. Det handlar således om prioriteringar, 

det krävs mer resurser för att fler skall kunna arbeta ute på fältet. Att även lägga mer pengar 

på utbildning och kurser så att flera aktörer får ett bättre genustänk kommer gynna hela 

samhället på lång sikt. 

 

Trots att CANs undersökningar, från att de började på 1970-talet, visat att det inte skiljer sig 

så mycket mellan andelen unga kvinnor och unga män som missbrukar saknas fortfarande 

tydliga strategier för hur man ska hjälpa och uppmärksamma unga kvinnor. Under detta arbete 

har vi dock fått kännedom om att ett pilotprojekt är på gång för att främst polisen skall bli 

bättre på att finna unga kvinnor i riskzonen för missbruk. Detta ser vi som ett stort framsteg. 

Man kan dock fråga sig varför det tagit så lång tid att få fram ett sådant projekt. Myndigheter 
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har via CANs undersökningar haft kännedom om att missbruket varit lika utbrett mellan 

könen i flera decennier. Trots detta har det dröjts fram till nu innan handlingar vidtagits. 

Under studiens gång har vi även uppmärksammat att forskningen kring unga kvinnor som 

missbrukar narkotika är begränsad. Det finns få studier som berör ämnet, och de studier som 

finns berör främst unga män eller etablerade äldre missbrukare. För att kunna angripa ett 

problem och vidta effektiva åtgärder måste man känna till problemet väl, varpå det blir tydligt 

att mer forskning behövs för att man ska kunna få bukt med det mörkertal beträffande 

missbrukande unga kvinnor. Dock visar inte bristen på forskning bara bristen på underlag i 

frågan, utan än en gång blir även bristen på ett bredare genustänk på området tydligt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Informationsblad 

Vi är otroligt tacksamma över att ni är villiga att ställa upp på en intervju. Vi är två studenter 

som studerar socialt arbete med storstadsprofil på Södertörns Högskola. Vi är inne på vår 

femte termin och skriver nu vår C-uppsats. Syftet med studien är undersöka om personal inom 

Polisen och Socialtjänsten i kommunen besitter föreställningar och förväntningar som kan 

begränsa deras arbete med att uppmärksamma och lokalisera unga tjejer som missbrukar. 

Syftet med studien är även att undersöka om det finns särskilda faktorer som kan påverka 

Polisens och Socialtjänstens arbete med missbrukare, utifrån vad missbrukaren i fråga har för 

kön. Intervjuerna kommer ta ca 40 – 60 min. Vi arbetar efter fyra grundläggande etiska krav 

som Kvale nämner utifrån boken Den kvalitativa forskningsintervjun. Det är viktigt för oss att 

du får ta del av dessa grundläggande krav som vi arbetar efter, detta av anledningen att du ska 

känna dig trygg men även för att studien ska vara etiskt korrekt. 

 

Informationskravet : Du som respondent får information om vilka vi är, vad syftet med vår 

studie är, samt hur du kan nå oss. Du får information om att ditt deltagande är frivilligt samt 

att du kan välja att avbryta din medverkan när som helst under studiens gång. Du kommer att 

vara anonym i studien, ditt namn kommer inte att redovisas och du kommer bli presenterad 

utifrån din arbetsroll samt vilken enhet du arbetar på. 

 

Samtyckeskravet: Du får avgöra om du vill medverka eller inte, du får ytterligare information 

om hur studien är upplagd. Att få ditt samtycke till medverkan ska ske utan någon som helst 

påverkan och press från oss som forskare i studien. Du kan när som helst under intervjun välja 

att avbryta din medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet: En överrenskommelse mellan forskare och respondent kommer att 

göras kring vilken information som ska vara tillgänglig för vem, det är viktigt för oss för att 

du som respondent ska ha ett förtroende till oss. Alla personuppgifter sker konfidentiellt, med 

andra ord kommer dina personuppgifter att anonymiseras, detta med anledning till att 

utomstående inte ska kunna ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet: Insamlat material kommer endast att användas för denna vetenskapliga 

undersökning. Detta innebär att materialet som samlats in endast ämnar att användas till vår 

forskning och inte till någonting annat. 

 

Om du är intresserad av att läsa hela studien innan den publiceras för att se att inget 

missförstånd har skett samt att vi skrivit ned det du nämnt och inget annat, så får du gärna 

kontakta oss. Vi skickar då vår studie till dig för ett godkännande. Vi hoppas att detta 

informationsblad har bidragit till att du känner dig trygg och säker inför intervjun. Tack ännu 

en gång för din medverkan. 
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Bilaga 2- Intervjufrågor 

Tema 1 - Ungdomar & missbruk i allmänhet  

1. Hur ser din bild ut av den “typiska” unga missbrukaren? 

2. Vilka ungdomar anser ni befinner sig i riskzon för narkotika missbruk? 

3. Hur anser ni att narkotika missbruk skiljer sig mellan unga män och kvinnor? 

4. Hur kommer ni i kontakt med ungdomar som missbrukar narkotika? 

5. Hur ser fördelningen ut mellan könen, är det lika många män och kvinnor som ni 

kommer i kontakt med?  

6. Vilka bedömningskriterier använder ni er av när ni arbetar samt försöker lokalisera de 

missbrukande ungdomarna? Använder ni er av särskilda kriterier eller utgår ni mer 

från era egna erfarenheter? 

 

Tema 2 - Unga killars missbruk  

1. Hur ser din bild ut av den “typiska” unga missbrukande mannen? 

2. Arbetar ni på ett specifikt sätt med unga missbrukande män? 

3. Hur går ni tillväga för att lokalisera/uppmärksamma/få tag i de unga missbrukande 

männen? 

4. Vilka svårigheter finns det med att lokalisera/uppmärksamma/få tag i unga 

missbrukande män? 

 

Tema 3 - Unga tjejers missbruk 

1. Hur ser din bild ut av den “typiska” unga missbrukande kvinnan? 

2. Arbetar ni på ett specifikt sätt med unga missbrukande kvinnor? 

3. Hur går ni tillväga för att lokalisera/uppmärksamma/få tag i unga missbrukande 

kvinnor? 

4. Vilka svårigheter finns det med att lokalisera/uppmärksamma/få tag i unga 

missbrukande kvinnor? 

 

Tema 4 - Förebyggande arbete för unga tjejer 

1. Anser ni att det existerar brister i arbetet kring att lokalisera/uppmärksamma unga 

kvinnor som missbrukar narkotika? 

2. Hur skulle man kunna förbättra arbetet kring att lokalisera/uppmärksamma unga 

kvinnor som missbrukar narkotika? 
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