
Tjejernas missbruk – ett mörkertal 
 Av Julia Navrén & Hanna Brolund 

 
Av de som använder narkotika är över 40 procent tjejer, men de är bara en tiondel av 
alla som döms för narkotikabrott. Polisen är medveten om problemet, men har inte 
verktygen att lösa det. Vi har mött några av de som är en del av mörkertalet. 
 
På drogvaneundersökningar som genomförs andra året i gymnasiet är det 60 procent killar 
och 40 procent tjejer bland de som uppger att de någon gång testat narkotika. Bland 
personer dömda för narkotikabrott ser siffrorna helt annorlunda ut, bara 13 procent av de 
dömda är tjejer.  
 
Det behöver inte innebära att alla som uppgivit att de använder droger blir fullt utvecklade 
missbrukare, men enligt polisen finns det anledning att tro att det här är ett mörkertal, och de 
inte hittar lika många av de tjejer som missbrukar. 
 
– Tjejerna får inte den uppmärksamhet de förtjänar, vilket gör att de riskerar att gå mycket 
djupare i sitt missbruk än männen och bli fullt utvecklade missbrukare, säger Lennart 
Karlsson, polischef för Norrmalm i Stockholm. 
 
I en artikelserie i sex delar möter vi några av de kvinnor som är en del av mörkertalet. Vi har 
träffat tjejer med erfarenhet av missbruk och poliser som jobbar med narkotika för att ta reda 
på frågan –  vilka är de narkotikamissbrukande tjejerna, varför upptäcks de inte och vad får 
det för konsekvenser? 
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Möt tjejerna: “Jag har alltid sluppit undan” 

Mörkertalet del 1 
 

I första delen av artikelserien möter vi några tjejer som alla har erfarenhet av 
missbruk. De har en sak gemensam – polisen har aldrig tagit dem för narkotikabrott. 
 
Sandra, 21 
Bor: Östergötland 
Missbruk: Blandmissbruk. Började vid 15 års ålder, slutade när hon blev gravid vid 20 års 
ålder. 
 
Sandra var 15 år när hon började röka cannabis och vid 16 års ålder började hon med 
opiater, mestadels tabletter. När hon var 18 år tog hon en fentanylöverdos och fick bo sex 
månader på ett ungdomshem. Efter sex månader kom hon ut och började ta fentanyl, 
amfetamin och heroin regelbundet. Hon blev vräkt från sin lägenhet och bodde på gatan i ett 
halvår. 
– När jag och mitt ex var ute så var det alltid jag som fick ha grejerna på mig, det var mindre 
risk för mig eftersom jag är tjej. 
  
 
 
Anahi, 37 
Bor: Stockholm 
Missbruk: Började med alkohol och cannabis i 12-årsåldern, därefter mest amfetamin. 
Slutade för 4 år sedan. 
 



Anahi började sälja droger när hon var 15 år gammal, men trots att hon både har brukat och 
sålt har hon aldrig åkt fast. 
– Jag har haft en lång säljkarriär om man säger så. Jag har varit i lägenheter där de gjort 
knarkrazzior, mina killkompisar har åkt fast men jag har alltid sluppit undan på något sätt. 
 
Det som hjälpte Anahi var att gå i ett 12-stegsprogram. En sommardag för fem år sedan 
hade Anahi bestämt sig för att ta livet av sig. 
– Jag hade just varit och fixat de saker jag behövde för att ta mitt liv. Jag var så trött på livet 
som jag levde och jag såg ingen annan utväg, jag tänkte att det var bäst för alla. 
 
 
Sara, 25 år 
Bor: Hälsingland 
Missbruk: Blandmissbruk. Började när hon var 16 år och slutade när hon var 23 år. 
Sara har aldrig haft kontakt med polisen eller socialen för sitt missbruk. Hon bestämde sig 
för att sluta missbruka på egen hand och tog lite hjälp av vården. 
– En dag såg jag på mig själv i spegeln och kände inte ens igen mig själv, jag såg helt 
förstörd och sjuk ut, trasig liksom. Jag fick nog där och då och ringde en vän. Hon fick hon 
hämta alla tabletter jag hade hemma, sen tog jag tag i att avgifta mig själv. Idag har jag inte 
missbrukat på två år och väntar en liten dotter. 
 
Caroline, 22 
Bor: Storbritannien 
Missbruk: Blandmissbruk. Hon började som 16-åring och missbrukar fortfarande. 
Caroline har heller aldrig varit i kontakt med polisen eller socialen. 
– Jag tycker inte att jag har fått tillräckligt med hjälp. Jag har haft kontakt med 
beroendeenheten men jag fick aldrig någon tid till en psykolog. 
 
Gabriella, 23 
Bor: Stockholm 
Missbruk: Cannabis och spice. Hon började som 12-åring och är ren idag. 
– Det var standard i kretsarna som jag umgicks i. Jag tänkte att jag som tjej fick mindre 
konsekvenser än grabbarna. Det fanns ingenting i den världen vi levde i som kunde fånga 
upp oss. 
 
Annika, 25 
Bor: Stockholm 
Missbruk: Blandmissbruk. Började missbruka som 15-åring och slutade när hon var 20 år. 
Har fått flera återfall. 
Annika har aldrig varit kontakt med polisen men hon har däremot varit i kontakt med 
beroendeenheten efter upprepade överdoser.  
– På dagarna var jag nykter och på kvällarna var jag full eller hög. Jag tog min första 
överdos när jag var 18 år, man ville inte direkt söka hjälp för det var så tabubelagt. 
 



 
 

 

Brukarföreningen – en plats för vila och sprutor 
Mörkertalet del 2 

 
På Brukarföreningen vid Slakthusområdet nedanför Globen i Stockholm är alla 
välkomna. Varje vardag går det att komma till den gamla tegelbyggnaden och få nya 
rena sprutor att använda för att injicera sina droger. 
  
Här i Brukarföreningens lokaler kan man få en macka att äta, en kuddprydd bänk att vila på 
eller en dator att låna, likväl som rena sprutor, samtidigt som ljuset strilar in genom det stora 
välvda glasfönstret. Hit kommer fler män än kvinnor, men kvinnorna finns. Niklas Eklund är 
ordförande för föreningen och anser att det finns ett problem med att man ser annorlunda på 
tjejernas missbruk. 
– Vi har haft tjejer som har sovit, spelat kort, ibland har vi till och med en sminkhörna här. 
Det finns ingenstans som okunskapen är så stor som om unga och narkotika. Ingen gör 
något, alla bara pratar. Ingen lyssnar på tjejerna, säger han. 
 
– Vi har tappat en hel generation tjejer. De är så brända av samhället, det samhälle som 
säger att det ska stå upp för tjejerna, men som inte står upp för dem. Tjejerna är inte lika 
utåtagerande som killarna, de vänder sig inåt istället, fortsätter han. 
 
Han menar att många av de tjejer som Brukarföreningen möter borde kunna få rätsida på sitt 
liv, bara de har rätt verktyg. 
– Kan man leva på gatan och hustla sig fram år efter år är man ganska duktig, då kanske 
man bara skulle lära sig att lägga det jobbet på nåt annat. 



 
“Behovet var jättestort” 
På brukarföreningen har de startat en fokusgrupp som de kallar för Ljuspunkten, som jobbar 
specifikt med kvinnor. Den som håller i gruppen är Linn Nystedt, hon har själv erfarenhet av 
narkotikamissbruk sen ung ålder. 
– Behovet var jättestort, men när vi väl startade upp gruppen en gång i veckan så var det 
väldigt få som kom hit. Lever man i en våldsutsatt situation som många av de här tjejerna 
gör så kan det vara skambelagt att ta det steget.  
 
Linn började missbruka droger när hon var tretton och höll på tills hon var ungefär trettio. 
Hon har under perioder varit hemlös och har själv utsatts för många övergrepp. 
– Jag har blivit tvingad till saker, men sen utsätter man sig ju för grejer bara för att få sina 
droger. Jag har aldrig träffat en tjej som inte varit utsatt för våld eller sexuellt våld, säger hon. 
 
För att locka fler kvinnor till Ljuspunkten skapade Linn en Facebookgrupp, där kvinnor med 
erfarenhet av missbruksproblem kunde gå med och för att få stöd och hjälp. 
– Vi är cirka femtio medlemmar just nu. Man skriver det man vill, en del berättar om sina 
erfarenhet, och gör någon det så hakar andra på.  Systerskapet skulle kunna vara så tajt, 
men det är svårt att hitta varann, bland annat på grund av att hela ämnet är tabubelagt.  
 
Tjejerna som är välkända hos Brukarföreningen är ofta något äldre, minst trettio år. Det 
kommer även yngre tjejer dit men de brukar inte stanna och prata, utan hämtar sina sprutor 
och går. 
– När det kommer väldigt unga tjejer försöker man anstränga sig extra mycket för att prata 
med dem, men det är inte alltid vi når fram, säger Linn Nystedt. *Tog bort citatet om 
9-åringen* 

 

Polisen: “Det är jobbigare att kolla tjejer” 
Mörkertalet del 3 

 
Kvinnorna som missbrukar är en mörk fläck i polisens arbete.  
I Stockholm city finns en specialiserad narkotikagrupp med fem poliser – alla är män. 
– Fler kvinnliga poliser hade det varit ett viktigt verktyg i vårt arbete, säger 
gruppchefen Ken Pihlblad. 
 
Det är Kristi Himmelfärdsdag, klockan är halv elva och ett soligt Sergels torg breder ut sig 
framför oss. Trapporna ned mot den så kallade “plattan” börjar fyllas med människor. 
Sergels torg som annars bara brukar fungera som passage är nu ett tillhåll för solande 
Stockholmsbor och turister. Vissa uppehåller sig dock här oavsett väder. 
– Vi kollar på folk som har ett avvikande beteende. Hur ofta brukar du gå omkring varv efter 
varv på plattan? Det händer inte, säger Ken, chef för citypolisens narkotikagrupp. Ken jobbar 
morgonpasset med sin kollega Mattias Bergstrand idag. 
 



 
Mattias och Ken är civilklädda, men säljarna och köparna runt “Plattan”  

känner igen dem vid det här laget. 
Foto: Hanna Brolund 

 
Plattan är uppdelad efter utbud, berättar Ken och Mattias. Vill man köpa hasch eller tramadol 
går man till den inglasade tunnelbaneuppgången vid rulltrappan. Är man ute efter heroin så 
är det säljarna utanför Burger King man ska gå till. Heroinet säljs i små bollar med 0,2 gram 
heroin i varje. En boll får man för 150 kr, priset har sjunkit drastiskt de senaste åren. Har 
man inga pengar går det bra att betala med en parfymflaska från Åhléns.  
 
På plattan pekar Ken och Mattias ut olika personer som står mellan pelarna under 
sergelrondellen. De flesta är förmodligen köpare som väntar på att få chans att införskaffa 
sin morgonfix. De skingras kvickt när vi kommer gåendes, trots polisernas civilklädsel.  
 
Bland de här personerna finns en kvinna, men hon nekar till att hon använder droger. 
Resten är män, de flesta unga. En av männen som Mattias pratar med berättar att den 
misstänkte kvinnan visst använder droger. Hon visiteras inte av poliserna. 
– Det finns kvinnor här som missbrukar, men de är inte så många. Det är mest män runt 
plattan säger Mattias. 
 
Måste visiteras av kvinnor 
Lagen om kroppsvisitering är tydlig. Kvinnor kan bara kroppsvisiteras av kvinnliga poliser, 
något som skapar en tröskel för narkotikagruppen i det vardagliga arbetet. 



– Ett verktyg för att hitta fler kvinnor skulle vara om vi som män får kroppsvisitera, men det 
kommer nog aldrig att hända, säger Ken.  
 
Kan det hända att ni missar tjejerna som är här? 
– Nej, vi skulle ju aldrig hoppa över någon för att det är en tjej. Det vi behöver göra för att 
visitera henne är att ringa hit en kvinnliga kollega och det brukar inte ta så lång tid här i city, 
säger Mattias. 
 
Ken har fått syn på en kille som ser misstänkt ut och går iväg en bit för att visitera honom. 
Under tiden går en kvinna förbi. Hon har blå hoodie och vit lite för stor jeanskjol. I handen 
håller hon sin lilla dotter. Vi känner igen henne. Hon har gått förbi flera gånger i samma 
riktning den senaste halvtimmen. Vi pekar ut henne för Mattias och frågar vad han tror om 
beteendet. 
– Ja, det är kanske en av de kvinnor som vi missar då, säger han och följer kvinnan och 
flickan med blicken. 

 
Varje dag kollar narkotikagruppen de offentliga toaletterna. 

 Idag var det tomt och renare än vanligt, men  
det fanns ändå blodspår i hörnet. 

Foto: Julia Navrén 
 
Idag jobbar Ken och Mattias ensamma på plattan. Det både är en del av den narkotikagrupp 
som Ken är chef över. Den består av totalt fem poliser, alla män.  
 
 
 



Ken tycker till skillnad från Mattias att det kan vara en tröskel att behöva kalla in en kvinnlig 
kollega för att utföra kroppsvisiteringar. 
– Jag tror att om vi hade haft fler kvinnliga poliser i specialiserade grupper så hade vi varit 
bättre på att fånga upp kvinnliga missbrukare. Det skulle vara är verktyg för att lättare söka 
igenom tjejer på narkotika, säger Ken när han är klar med visiteringen. 
 
 
Polisen: “Det tar emot att kolla tjejer” 
När vi först frågade om det var någon skillnad att kolla tjejer och killar fick vi svaret att 
polisen gör likadant oavsett kön på den misstänkta. När vi pratar vidare om hur det är att 
möta tjejer i narkotika blir till slut bilden en annan. 
– Det tar emot att kolla tjejer, det känns lite jobbigare. Kanske är det för att de blir mer 
obekväma runt oss. Vi har dessutom blivit drillade sen skolan att inte kolla tjejer, säger Ken 
och får medhåll av Mattias. 
 
Om det hänger tjejer runt “Plattan” är det ofta ungdomar i 15-16-årsåldern som umgås med 
killarna som säljer hasch vid tunnelbaneuppgången. Tidigare har polisen utgått från att de 
bara umgås med killarna, men den sista tiden har de tänkt om.  
– De vi har kontrollerat har visat sig haft mycket narkotika på sig. De har gömt det i sin bh 
och i andra klädesplagg. Killarna utnyttjar de här tjejerna för att bära knarket. De letar efter 
tjejer med en trasslig bakgrund som sen hamnar i beroendeställning till killarna, berättar 
Ken. 
 
Mattias fyller i. 
– Vi försöker bli bättre på att jobba mot det här kvinnorna för nu vet vi ju att kvinnorna är 
delaktiga i det här. Jag tror vi har blivit lite bättre på det, vi försöker tänka mer på det iallafall. 
 
När Mattias och Ken har åkt iväg för att fortsätta sitt arbete i en annan del av stan så stannar 
vi kvar. De gäng som tidigare skingrades när vi kom in på plattan står nu tillsammans igen 
och droghandeln fortsätter som ingenting har hänt, helt öppet bland turister och pendlare.  
 
I folkvimlet hittar vi Emma som är 26 år gammal. Hon berättar att hon missbrukar, men redan 
har ordnat sina droger för dagen. Om Ken och Mattias hade kommit tillbaka nu hade hon 
förmodligen varit den första att bli osynlig. 
 

 

Han har ansvar för “Plattan” – vill hitta fler tjejer 
Mörkertalet del 4 

 
Lennart Karlsson är polisområdeschef för den kanske mest ökända platsen för 
drogförsäljning i landet – Sergels torg i Stockholm, även känd som “Plattan”.  
I sitt arbete mot narkotikan har han stött på ett problem - att polisen inte lyckas hitta 
fler av de tjejer som missbrukar. 
– Tjejerna får inte den uppmärksamhet de förtjänar, säger Lennart Karlsson, chef för 
citypolisen Norrmalm. 



 
Lennart Karlsson möter oss på poliskontoret på Kungsholmen i Stockholm. I huset vi 
befinner oss ligger Kronobergshäktet, på högsta våningen så att de intagna kan ha taket 
som utomhusgård. Efter att ha gått i långa labyrintliknande korridorer kommer vi till hans 
kontor.  
 
Lennart Karlsson är chef för citypolisen Norrmalm, det polisområde som har mest narkotika 
att hantera i hela Sverige.  
 
Många av de som Lennart och hans kollegor möter blir dömda för narkotikabrott. Av de är 
cirka 10% tjejer. I drogvaneundersökningar som genomförs andra året på gymnasiet är 40% 
av de som uppger att de har testat narkotika tjejer. 
  
Har du någon förklaring till den skillnaden?  
– Det finns inga förklaringar till det här, vi på riktigt för dåliga. Varför är vi för dåliga? Jo 
därför att vi har inte uppmärksammat problemet, säger Lennart Karlsson. 
 
Enligt Lennart Karlsson började polisen upptäcka att tjejernas narkotikamissbruk inte togs på 
lika stort allvar som killarnas för ett par år sedan. 
–  Vi har haft en omorganisation samtidigt som vi börjat se hur stort det här problemet 
faktiskt är, vilket gjorde att vi inte kunde börja arbeta med det direkt. 
 
Nu är det tre år sedan omorganisationen inom polisen år 2015. Lennart Karlsson har varit 
delaktig i att starta en ungdomsgrupp som leds av en kvinnlig polis och jobbar specifikt med 
att upptäcka ungdomar i riskfyllda situationer, däribland många unga tjejer. 
– Vi har ungefär 90 procent män bland narkotikapoliserna, det är klart att det påverkar 
arbetet. Det är bland annat därför vi har skapat den här specialistgruppen, för behovet finns 
verkligen. 
 
Att tjejer inte rapporteras av polisen i samma utsträckning som killar kan ge allvarliga 
konsekvenser, menar Lennart Karlsson. 
– Tjejerna får inte den uppmärksamhet de förtjänar, vilket gör att de riskerar att gå mycket 
djupare i sitt missbruk än männen och bli fullt utvecklade missbrukare, säger han. 
 
En anledning till mörkertalet menar Lennart Karlsson är att manliga poliser inte får 
kroppsvisitera kvinnliga misstänkta. Han tror även att killar som är drogpåverkade är mer 
utåtagerande medan tjejerna “glider undan” lättare och att det bidrar till att de blir svårare att 
upptäcka. 
– Vi kan träffa tjejer för första gången som är tio år in i ett djupt heroinmissbruk. Det händer i 
princip aldrig med killar. Vi måste ge tjejerna en chans att klara sig. Samtidigt kan vi inte 
tvinga kvinnliga poliser att jobba med narkotika, det är en roll som är svår och inte har så 
hög status. Det är mycket machokultur. 

 

Forskaren: “Vi måste skaffa nya glasögon” 
Mörkertalet del 5 



 
Det finns ett stort glapp mellan andelen tjejer som uppger att de använt narkotika och 
andelen tjejer som döms för narkotikabrott. Enligt polisen kan en av anledningarna 
vara för få kvinnliga narkotikapoliser. 
 Mia-Maria Magnusson är forskare och hoppas kunna hitta svaret på frågan. 
– Det behövs kunskap, säger hon. 
 
Forskaren Mia-Maria Magnusson vill ta reda på vad unga tjejer som missbrukar narkotika 
har för mönster. Hon doktorerar just nu i kriminologi vid Malmö Högskola, men är avlönad av 
polismyndigheten. En del av hennes forskning involverar en studie av ungdomar som 
kommer in till Maria ungdom, en beroendeenhet för unga i Stockholm. 
– Det behövs kunskap, hos väldigt många aktörer i samhället men absolut hos polisen. Det 
finns en stor anledning att tro att det är ett väldigt stort mörkertal bland tjejer, säger 
Mia-Maria Magnusson. 
 
Innan Mia-Maria Magnusson började forska jobbade hon som narkotikapolis ute på fältet 
under många år. Där har hon upplevt att man behandlat killar och tjejer på olika sätt. 
– Det bygger på är att det finns fördomar om könen. När det gäller narkotika leder det till att 
tjejer får sämre chanser och hamnar i mycket värre situationer. Vi ser inte att de har andra 
beteenden och vi inom polisen kanske inte riktigt ser kvinnornas roller, säger Mia-Maria 
Magnusson. 
 
En annan bidragande faktor till polisen inte rapporterar fler tjejer är bristen på kvinnliga 
narkotikapoliser. 
– Jag har varit med många gånger när poliser från andra sidan länet har ringt för att de 
behöver en tjej som kommer dit och visiterar. Är man en grupp på fem killar så vet man att 
varje gång de misstänker en tjej så kommer det ta tid. Då kan man gå miste om 6-7 killar 
som hade kunnat upptäckas under tiden. 
 
Genom ett samarbete med Maria Ungdom kan polisen direkt vid misstanke om 
narkotikapåverkan kan ta med sig personen i fråga till en Mariaklinik, en beroendenhet med 
fokus på ungdomar. Skulle de testa positivt för narkotika kopplas Socialtjänsten in och 
föräldrarna kontaktas, något som kan bli en väckarklocka för många, tror Mia-Maria 
Magnusson. 
– Polisen lämnar in ungdomarna och har bevis, det finns ett prov som visar att de använt 
droger. Då har man en helt annan grund för diskussion. Då skulle jag säga att provet har en 
jättestor betydelse, säger hon. 
 
Mia-Maria Magnusson ska i sin forskning kartlägga de unga missbrukande tjejernas 
beteende. 
– Om man kan se skillnad mellan tjejer och killars missbruk, i preparat, tid på dygnet och 
anledning till att de brukar så måste polisen rätta sina metoder för att nå även tjejernas 
mönster. Om de är på samma platser på ungefär samma tider då är vi ännu mer blinda och 
måste skaffa nya glasögon. 
 

 



Sofie, 24, arbetar sjuttio timmar i veckan –  med att 
få tag på heroin 

Mörkertalet del 6 
 

Som 16-åring tog Sofie heroin för första gången. Idag är hon 24 år och lägger all sin 
vakna tid på att införskaffa drogen. Vi har följt med henne på en vanlig dag i hennes 
liv. 
– Jag har accepterat att jag är på botten, säger Sofie.  
 
Varje morgon klockan 07.30 ringer Sofie larm. Hon sminkar sig, klär på sig och sätter upp sitt 
mörka hår i en knut på huvudet. Hon delar tunnelbanevagn med andra som ska till arbete, 
skola och dagis. För Sofie medresenärer ser hon ut som vilken tjej som helst. Ingen anar att 
hon lägger tio timmar om dagen, sju dagar i veckan på att skaffa heroin. 
 
Idag sitter Sofie och hennes man Jesper på en bänk alldeles intill en sjö, solens strålar får 
vattnet att glittra. Längs gångstigen bakom dem drar en mamma sin barnvagn medan hon 
håller en ljushårig liten pojke i handen. Varken Sofie eller Jesper verkar vara bekymrad att 
de sitter så synligt. 
 
Sofie tar fram två små vita bollar fyllda med heroin. Hon ger en av bollarna till Jesper och tar 
den andra själv. Hon löser upp sin boll i en silvrig liten kopp som hon fyllt med vatten. Hon 
har gjort det här sen hon var 17 år. 
– Jag var öppen med Jesper om att jag tog heroin när vi träffades, det var det jag tyckte var 
värt att leva för. Han hade testat förut, men aldrig varit beroende. Första sommaren var 
fantastisk. Vi var jättenykära och jag hade just fått en fet klumpsumma från ett tidigare 
sommarjobb. 
 
Sofie drar åt ett röd-vitt spännband runt armen så att blodådrorna i armvecket buktar upp lite 
lätt. 
– Men efter sommaren kom vi tillbaka till verkligheten, och nu var Jesper också nere i den 
här skiten. Nu var vi två stycken som behövde droger istället för en, och det var inte lika lätt.  
 
Sofie sticker sprutan i ett av de utbuktande ljusblåa blodkärlen i armvecket. 
– Egentligen är inte min och Jespers relation något att leva för heller. Jag är fruktansvärt kär 
i honom, men heroinet är ju emellan oss och vi är på sidan om. 
 
På Sofie märks ingen skillnad efter injektionen, men när Jesper sticker nålen i armvecket 
börjar hans ögonlock hänga. Samtidigt säckar hans kropp långsamt ihop. 
– Det här händer bara för att han tog en massa benso igår, det händer nästan aldrig annars, 
säger Sofie medan hon försöker dra upp Jesper från träbänken. 
 



 
Vid en första anblick hade det inte gått att gissa att Sofie 

 är “heltidsmissbrukare”, men för henne är det viktigt  
att det inte syns på utsidan. 

Foto: Hanna Brolund 
 
Sofie blir mer och mer svettig när hon släpar på Jesper som knappt orkar stå på benen. Hon 
ber honom gång på gång att försöka öppna ögonen, men hans ögonlock är för tunga. 
Människor runt omkring oss stirrar med uppspärrade ögon, vissa med äckel i blicken. Sofie 
tar hem Jesper till hans mamma, hon har ett tight schema att hålla och säger att hon inte 
kan släpa på honom hela dagen. 
 
En halvtimme senare lämnar vi Jespers mammas lägenhet, Sofie är fortfarande svettig. 
– I vanliga fall känner jag ju inte så mycket, men vid sådana här tillfällen blir jag faktiskt 
ledsen. 
 
Är det för att du har ett starkt band till Jesper? 
– Nej, det är för att jag blir stressad över att jag kanske inte kommer hinna tjäna ihop till mitt 
heroin idag, säger hon medan hon går med raska steg mot tunnelbanan. 
 
Åtta bollar heroin - tio timmars “jobb” 
Första stoppet är i en av Stockholms södra förorter. Sofie går in i en matvarubutik och 
kommer tillbaka med två lådor 200-grams Marabouchoklad, smakerna är schweizernöt och 
original.  
– Killen jag säljer dem till vill ha allt förutom Salta mandlar och mörkchoklad, men egentligen 
vill han inte ha så mycket choklad alls nu på sommaren, för den smälter så fort.  
 
En arbetsdag för Sofie består av att åka till olika affärer för att stjäla saker. Hon skriver upp 
vart hon varit i en svart liten anteckningsbok som hon alltid bär med sig. Sakerna hon tagit 



säljs sedan vidare i en välbekant närbutikskedja. Varje dag ser likadan ut. Jesper brukar 
vara med, men de senaste veckorna har han mått sämre än vanligt. Hon får då stå även för 
hans del, totalt 1800 kronor om dagen. 
 
Sofie har varit i kontakt med polisen några gånger under åren, men bara ett få antal gånger 
för narkotikarelaterade brott. 
– Jag försöker hålla mig under radarn, det är ganska lätt om man väl vill. På söndagar 
brukar jag stå och sälja öl till alkisar eftersom systemet är stängd. Det brukar även vara 
några kvinnor och män där som säljer narkotika. Varje gång polisen kommer går de direkt på 
männen och vi kvinnor kan smita iväg, vi blir aldrig tagna. 
 
På väg från första stoppet ringer Sofie spruckna vita telefon. 
– Det var min mamma, vanligtvis pratar vi i telefon fem-sex gånger per dag, hon vill veta att 
jag är okej. Just nu bor jag hos hennes också, det väldigt lyxigt om man jämför med när jag 
bodde på gatan.  

 
Sofie har sina verktyg i en sminkväska. “Det är inte många  
som bara tar heroin, de flesta andra blandar” säger hon. 

Foto: Hanna Brolund 
 
Hur är er relation? 
– Min mamma vet om vad jag gör. Min necessär med sprutor står ju i badrummet. Jag går in 
på toaletten när jag injicerar och hon får knacka på för att se om jag är klar. Hon har insett 
att alla år hon lagt på att försöka rädda mig ger ingenting. Jag kan bara rädda mig själv. Men 
jag vet hur dåligt hon mår över min situation, förut var hon sjukskriven i över ett år. 
 
Sofie har mestadels växt upp med sin mamma, då pappan hade alkoholproblem. Hon var 
utåtagerande i skolan, i grundskolan bytte hon skola sex gånger. När Sofie var 13 år så 
testade hon att röka marijuana första gången. Mellan åldern 13-16 år hade hon testat nästan 
allt som finns i drogväg, förutom heroin. 



– När jag väl testade heroin gick det så snabbt. På ett halvår hoppade jag av skolan, sket i 
mitt extrajobb och stack hemifrån. Det var många av min närhet som försökte få bort mig 
från det här. Jag hade få men bra vänner, de har jag kvar än idag. Om jag inte hade haft 
dem så kanske jag hade varit död. 
 
“Jag har accepterat att det här är botten” 
Sedan år 2014 har Sofie och Jesper bara varit drogfria i cirka en vecka, förutom en månad i 
fängelse när Sofie var dömd för stöld och hade uteblivit från sin skyddstillsyn. 
– Man är helt känslokall för allt när man går på heroin. Alla känslor som en normal människa 
känner, alltså panik, oro och sorg, de finns inte för mig. När jag tände av kom dock allting 
tillbaka på en gång. Jag började drömma, jag kände lukter, jag kände vad mat smakar och 
jag kunde känna empati. Det var som att bli pånyttfödd.  
 
När Sofie kom ut från fängelset väntade Jesper på henne och deras liv fortsatte som vanligt. 
– Jag fattar inte varför jag inte kan komma ihåg hur det känns att vara nykter, varför kan inte 
det vara en motivation när jag har drogerna framför mig? Ibland är det som att jag bara har 
accepterat att detta är botten och att jag inte kommer längre. Jag känner mig fruktansvärt 
orkeslös, uppgiven och trött. 
 
När Sofie kom ut från fängelset i augusti tog hon en överdos. Tack vare att Jesper var med 
henne vaknade hon upp på sjukhuset. 
– När jag vaknade upp på sjukhuset så önskade jag att Jesper inte hade varit där när jag tog 
min överdos. Jag har ju ingenting att leva för i det här.  
 
 Det en av de första riktiga sommardagarna för året, en av de populära parkerna i innerstan 
är full med folk. Två små pojkar spelar fotboll och en bit bort sitter en mamma som ammar 
sin bebis. Sofie är nästan klar för dagen. Hon har fyllt väskan med kaffe, choklad och 
halstabletter, det ska betala för resten av dagens heroin.  
– Varje dag är typ likadan. Jag är heltidsnarkoman och det här är det enda jag gör tio timmar 
om dagen. Man börjar nio och man kommer hem nio, säger Sofie och går mot tunnelbanan. 
 

 
 


