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Sammanfattning 

Vår studie är utförd i samarbete med Stockholms narkotikarotels ungdomssektion (SNU). 

Syftet med studien är att skapa förståelse för och åskådliggöra de föreställningar som gör att 

SNU har svårt för att identifiera unga missbrukande tjejer i sitt arbete. “Hur upplever SNU att 

unga missbrukande tjejer och killar skiljer sig åt?” samt “Varför upplever SNU det svårare att 

identifiera tjejer?” lyder frågeställningarna i studien. Det teoretiska ramverk och den tidigare 

forskning som har använts för att besvara frågeställningarna tar sin grund ur ett 

genusperspektiv. Teorin beskriver genuskonstruerade stereotyper samt genuskontraktet och 

tidigare forskning redovisar skillnader mellan missbrukande kvinnor och män. Studien är 

kvalitativ och utgår ifrån en fenomenologisk ansats där åtta öppna tematiska intervjuer har 

genomförts. Ett viktigt resultat är att SNUs upplevelse av skillnaderna hos missbrukande tjejer 

och killar speglar genuskonstruerade förväntningar på könet som påverkar och formar hur 

enheten ser på missbrukande killars och tjejers identitet och utseende. Enheten förknippar 

missbrukande killars identitet och utseende med subkulturer och menar att killar ser ut som 

missbrukare medan tjejer inte gör det. Utifrån enhetens utsaga är slutsatsen att SNU 

förknippar tjejer med deras genusroll och har svårt för att se att tjejers genusroll och 

missbrukarroll kan samexistera. I resultatet framkommer det också att SNU både medvetet 

och omedvetet associerar missbrukaren till att vara en kille, dels på grund av enheten har mer 

kontakt med killar i sitt arbete men också för att enheten ser tjejer som ett bihang och objekt i 

förhållande till killar. Föreställningen om tjejer som ett passivt objekt samt den 

genuskonstruerade föreställningen om tjejers genusroll och missbrukarroll gör att SNU får 

svårt att identifiera missbrukande tjejer i sitt arbete. I slutdiskussionen konstateras det att 

SNUs fördomar om missbrukande killar och tjejer leder till en negativ spiral där enhetens 

fördomar som säger att killar med ett subkulturellt utseende är missbrukare återupprepat 

bekräftas i deras arbete. Detta leder i sin tur till att gruppen får svårt att se andra ungdomar än 

dessa killar som missbrukare. Slutdiskussionen avslutas med förslag på framtida forskning 

rörande statliga myndigheters fördomar om subkulturer.    

Nyckelord 

Narkotika, missbruk, ungdomar, genus, stereotyper, statlig myndighet 



 

  

Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................ s. 1-2 

Avgräsning ........................................................................................... s. 2 

Begreppsdefinition ............................................................................... s. 2 

Bakgrund ............................................................................ s. 3-4 

Stockholms narkotikarotels ungdomssektions arbete ...................... s. 3-4 

Teori .................................................................................. s. 4-7 

Genus ............................................................................................... s. 4-7 

Defintion av genus ........................................................................ s. 4-5 

Genuskonstruerade stereotyper ....... s. Fel! Bokmärket är inte definierat.-6 

Genuskontraktet ........................................................................... s. 6-7 

Tidigare forskning .............................................................. s. 8-10 

Missbruk utifrån ett köns- och genusperspektiv ............................. s. 8-10 

Samhällets syn på missbrukaren utifrån kön .................................... s. 8 

Missbruk, sexualitet och relationer ............................................... s. 8-9 

Missbruksbeteende ..................................................................... s. 9-10 

Metod och data ................................................................ s. 10-16 

Vetenskapsteoretisk grund .......................................................... s. 10-11 

Urval ............................................................................................ s. 11-12 

Metodval – Tematiska intervjuer .................................................. s. 12-13 

Förförståelse ................................................................................ s. 13-14 

Etiska överväganden .................................................................... s. 14-15 

Förfarande vid kodning och analys ..................................................... s. 15 

 



 

  

Kritisk reflektion .......................................................................... s. 15-16 

Resultat och analys .......................................................... s. 16-24 

Stereotyp uppfattning av missbrukande tjejer ............................. s. 16-19 

Stereotyp uppfattning av missbrukande killar .............................. s. 19-21 

Killar som subjekt – Tjejer som objekt ......................................... s. 21-23 

Tjejer som ett komplement till killar ............................................ s. 23-24 

Slutdiskussion ................................................................. s. 24-27 

Referenser ...................................................................... s. 27-31 

Litteratur ...................................................................................... s. 27-30 

Elektroniska källor och rapporter ....................................................... s. 30 

Källor på internet ......................................................................... s. 30-31 

Bilagor ................................................................................ s. 31 

Bilaga 1 .............................................................................................. s. 31



 

 1 

Inledning 

Narkotika är ett hett ämne som under den senaste tiden frekvent har diskuterats i media. 

Under april månad i år avslöjades den så kallade Lejonligan som var ett stort narkotikanätverk 

i Hässelby. Ligan beskrivs som ett kompisgäng där alla de inblandade är mycket unga, runt 20 

år. Målet är kopplat till skottlossningar i Stockholms förorter där offren för attentaten är födda 

så tidigt som mellan 1990-1996. De gripna är även inblandade i annan grov kriminalitet (SVT 

nyheter, 2014). Det här är en av flera större nyheter man hör och läser om där ungdomar är 

inblandade och delaktiga i tunga narkotikahärvor och missbruk. Stockholms narkotikarotels 

ungdomssektion (SNU) arbetar mot att stoppa och förhindra narkotikamissbruk bland 

ungdomar. Under hösten 2013 utförde vi en studie, där SNU var involverad, studien handlade 

om ungdomars narkotikamissbruk. Vår informant under studien, chefen för SNU, berättade 

vid ett flertal tillfällen under studiens intervju att det fanns en väsentlig skillnad i upplevelsen 

av tjejer och killar som missbrukar. Diskussionen utmynnade i konstaterandet att SNU har 

svårt för att identifiera missbrukande tjejer och tenderar att fokusera på killar på grund av att 

killar syns och hörs mer medan tjejer är lugnare och mer tillbakadragna. SNU menar att 

svårigheten i identifikationen av tjejer behöver granskas och arbetas med (Wendel, 2013, pers. 

kom.).
1
 

Vi finner det sociologiskt intressant att undersöka SNUs problematik utifrån ett 

genusperspektiv. Genus diskuterar underliggande sociala konstruktioner rörande 

förväntningarna på kvinnor och män (Hirdman, 2003). Där av anser vi att genus är det mest 

lämpade perspektivet att använda sig av i förhållandet till studiens syfte. Studiens syfte är att, 

utifrån SNUs upplevelse av unga killar och tjejer som missbrukar narkotika, skapa förståelse 

för och åskådliggöra de föreställningar som gör det svårt för SNU att identifiera unga 

missbrukande tjejer i sitt arbete.  

Våra frågeställningar lyder: Hur upplever SNU att unga missbrukande tjejer och killar skiljer 

sig åt? Varför upplever SNU det svårare att identifiera tjejer? 

                                                

1 Jonas Wendel, sektionschef och kommissarie Stockholms narkotikarotels ungdomssektion, personlig 

kommentar under intervju den 9 januari 2013 
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Avgränsning 

Studien har avgränsats till att studera två specifika enheter inom Stockholmsregionen, Maria 

Ungdom och Stockholms narkotikarotels ungdomssektion. Huvudfokus i studien ligger dock 

på polisenhetens upplevelse av missbrukande ungdomar. Polisväsendet, som statlig 

myndighet i vårt samhälle, är en auktoritet delaktig i skapandet av vad som definieras som 

missbruk och vem som definieras som missbrukare (jfr Cohen, 2002). Vi menar att 

polisväsendets syn på missbruk därför är viktig och kan användas som motiv till varför vi har 

valt att studera en specifik polisenhets upplevelse av missbrukande ungdomar. 

Studien har avgränsats till att endast beröra gruppen narkotikamissbrukande ungdomar mellan 

15-25 år. Att avgränsa studiens fokus till ungdomar blir en självklarhet med tanke på att 

studien berör två enheter som samarbetar och arbetar preventivt med narkotikamissbruk 

inriktat på ungdomar mellan 15-25 år.  

Begreppsdefinition 

Begreppet missbruk har olika betydelse beroende på vart vi befinner oss och vem vi 

interagerar med. I vår studie har vi utgått ifrån den svenska narkotikapolitikens definition av 

vad som klassas som missbruk. Den prohibitiva politiken i Sverige säger att allt icke-

medicinskt bruk av narkotika klassas som missbruk och är olagligt (Goldberg, 2010). 

I de stycken där vi inte uppenbart diskuterar tjejer och killar eller män och kvinnor har vi på 

många ställen i våra texter refererat ordet människa/individ som hon/henne. Vi vill påpeka att 

vi är medvetna om det och likgiltiga inför den genuskonstruktion som läsaren möjligtvis kan 

uppleva när hon på flera ställen i texten kan se att vi refererar människan/individen till 

hon/henne. Vi anser att vi kan motivera detta ordval med att det upplevs som vanligare att 

man generellt refererar människan/individen som hon/henne.  
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Bakgrund 

Antalet narkotikadebutanter har ur ett historiskt perspektiv ökat kraftigt i antal under 60-talet 

för att sedan minska under 70-talet och nå sin lägsta nivå under 80-talet. Från och med 90-

talet och framåt har mönstret sett annorlunda ut, antalet narkotikadebutanter har återigen ökat 

kraftigt (Tham, 2003). Den undersökning som Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) årligen gör, rörande skolelevers drogvanor, omfattar skolelever i 

årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. I undersökningen från år 2013 svarade 7 % av 

killarna och 6 % av tjejerna i årskurs nio att de någon gång prövat narkotika, 19 % av killarna 

och 14 % av tjejerna i årskurs två på gymnasiet svarade också att de använt narkotika någon 

gång (CAN, 2013). Könsfördelningen mellan de killar och tjejer som har testat narkotika är 

relativt jämn i CANs statistik. Det finns dock uppenbara skillnader vid jämförandet av CANs 

statistik (drogvaneundersökningen) och SNUs statistik för antalet gripanden av unga killar 

och tjejer mellan 15-25 år som missbrukat narkotika. SNUs statistik för måndasuppföljningar 

av gripanden visar att andelen tjejer som grips för narkotikabrott ligger mellan cirka 8-20 

procent. Utslaget på ett år ligger siffran på mellan 10-15 % för tjejer samt 85-90 % för killar. 

Målet 2014 för SNU är att rapportera fler tjejer för narkotikabrott jämfört med föregående år. 

Enligt uppgifter från SNUs chef är målsiffran de vill uppnå 114 stycken rapporterade tjejer, 

den 30 april 2014 hade 62 tjejer rapporterats (Wendel, 2014, pers. kom.).
2
 

Stockholms narkotikarotels ungdomssektions arbete 

För att göra studien intressant och för att underlätta för läsarens förståelse beskriver vi SNUs 

arbete.  

Enhetens arbete består till största del av att profilera ungdomar. Med profilering menas att 

enheten arbetar uppsökande där ungdomar mellan 15-25 år kontaktas på offentliga platser och 

bedöms utifrån kriterier som kan tyda på narkotikapåverkan. I vissa fall kan profileringen vara 

”bestämd” där något hos en ungdom har väckt en nyfikenhet eller initial misstanke om 

missbruk av narkotika. I andra fall är kontakttagandet helt på måfå, men alltid riktat mot 

                                                

2 Jonas Wendel, sektionschef och kommissarie Stockholms narkotikarotel, personlig kommentar under 

möte den 19 februari 2014 



 

 4 

målgruppen ungdomar mellan 15-25 år. Polisgruppen arbetar ute på fältet civilt och befinner 

sig ofta på tunnelbanestationer, festivaler, i parker och på andra offentliga platser.  

Ungdomssektionen på Stockholms narkotikarotel har sedan 2004 ett samarbete med Maria 

Ungdom, en del av socialtjänsten. En handläggare från Maria Ungdom är med under polisens 

profilering, det vill säga vid mötet med ungdomar. Syftet med detta samarbete vid namn 

MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) är att lokalisera ungdomar som 

missbrukar narkotika samt ge de ertappade ungdomarna möjlighet till att förändra sin livsstil 

och sluta missbruka. Projektet är inriktat på målgruppen ungdomar mellan 15-25 år och 

erbjuder dessa ungdomar stöd och vård (Polisen, 2004). 

Teori 

Genusteori 

Genusteori diskuterar de socialt konstruerade förväntningarna som ställs på kvinnor och män 

(Hirdman, 2003). Vi anser därför att genusteori lämpar sig bäst i förhållande till studiens 

syfte.  

Definition av genus 

Butler (2007) hävdar att genus är kulturellt konstruerat och att det är en mångfaldig tolkning 

av könet. Hon menar också att det biologiska könet är en konstruktion som vi tillskriver 

egenskaper för att sedan kunna referera dessa till en man eller kvinna. Butler (2007) menar att 

människors identitet säkras genom de stabiliserande begreppen genus, kön och sexualitet. Hon 

fortsätter med att förklara vad dessa begripliga genus är som att det formar och följer en viss 

kontinuitet mellan kön, genus, begär och sexuellt beteende. Butler menar därigenom att de 

olika kontrasterna av sexuella begär är målade och därmed konstruerade egenskaper som män 

respektive kvinnor tillskrivs. Det finns därför en klar uppfattning om vad som anses feminint 

och maskulint när man talar om det heterosexuella begäret. Hirdman (2003) menar att 

begreppet gender – eller genus – används för att låta de dolda präglingarna i fostran, tvång 

och underordning komma fram i ljuset som döljs bakom de fasta benämningarna man och 

kvinna. Det Hirdman (2003) menar är att man genom att använda begreppet genus kan 
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särskilja de kulturella föreställningar som appliceras på könet från det biologiska kring könet. 

Genom att använda genus kan vi se att det kulturella endast är en social konstruktion, genus 

kan därför användas till att analysera kvinnors underordning. Hirdman (2003) förklarar vidare 

hur talet skapar genus, hon menar att inte bara agerade handlingar skapar genus. Genusteori 

handlar delvis om att åskådliggöra och kritisera de nedvärderanden som exempelvis 

professorer, läkare, präster med flera använde förr när de talade om kvinnan. Hirdman (2003) 

menar att dessa nedvärderanden inte bara är prat som inte har haft någon inverkan på 

produkten. I sin kritik menar hon att det inte är svårt att se de direkta historiska kopplingarna 

som finns mellan ”prat” och produkt, nämligen vår samhällssyn. 

Genuskonstruerade stereotyper 

Bem (1974) och William & Best (1990) beskriver olika stereotypa föreställningar om vad som 

anses vara kvinnliga respektive manliga egenskaper. Manligt är associerat med dominans, 

rationalitet, självständighet, aggressivitet, tävlingsinstinkt samt ledarskapsförmåga, med mera. 

Typiska stereotypa föreställningar associerat med kvinnligt är undergivenhet, emotionalitet, 

beroende, godtrogenhet, omhändertagande samt ansvarastagande för hushållsuppgifter och 

barnuppfostran. Även Hirdman (2003) beskriver stereotypa föreställningar om kvinnor. Den 

första stereotyp Hirdman nämner är den hon beskriver som ”grundackordet” i melodin om 

kvinnan. “Grundackordet” i melodin om kvinnan handlar om att vi under århundrandens gång 

talat om vad mannen är och vad kvinnan i jämförelse med honom inte är. Hirdman beskriver 

hur vi talar om mannen som norm. Författaren menar att mannen genom tiderna har jämförts 

som människan i samband med gudarna och djuren medan kvinnan inte har benämnts som 

annat än en skapelse från Adams revben, en liten avbildning av mannen. Precis som Hirdman 

(2003) beskriver hur kvinnan tillintetgörs i förhållande till mannen så beskriver Skeggs (1997) 

hur den vita mannen från borgarklassen anges som ett subjekt istället för det studerade 

objektet, kvinnan är objektet. Skeggs (1997) beskriver vidare hur männens 

erfarenhetsperspektiv ses som det ”verkliga”, kvinnor kan endast jämföra sina erfarenheter 

och jämföras i förhållande till mannen. Beauvoirs (1997) beskrivning av genus initierar att 

genus konstrueras på liknande vis, man talar endast om det feminina genuset eftersom 

mannens genus sammanfaller med det mänskliga genuset. Precis som Hirdman (2003) och 

Skeggs (1997) säger kan man tolka Beauvoirs (1997) beskrivning av genus som att mannen är 

människan och kvinnan endast hans jämförelse. 
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Hirdman (2003) nämner också hur äldre stereotypa föreställningar om män och kvinnor har 

sett ut. Hirdman beskriver hur antikens stora funderare Aristoteles (300-talet före Kristus) 

benämnde en född flicka som en misslyckad befruktning. Aristoteles hävdade att man redan 

på den gravida kvinnan kunde avgöra om hon bar på en flicka eller pojke beroende på 

huruvida hon var svag eller ståtlig under sin graviditet. Var hon svag och eländig bar hon på 

en flicka. Ytterligare en stereotyp som beskrivs av Hirdman (2003) är enkönsmodellen där 

kvinnans könsorgan ansågs vara felvänt. Hirdman beskriver hur Galenos, en annan stor 

tänkare under samma tid som Aristoteles, menade på att viker man in mannens könsorgan så 

bildas det kvinnliga könsorganet. Galenos hävdade att det kvinnliga könsorganet var ett defekt 

könsorgan och slutsatsen var att det endast var en avbild av ett felvänt manligt könsorgan. På 

samma sätt som enkönsmodellen beskrivs betraktades kvinnan under antiken, kvinnan sågs 

som en liknelse av mannen, dock en defekt version, en sämre sorts man. Utifrån Hirdmans 

(2003) beskrivning av könet kan vi se att det biologiska könet historiskt sätt har förändrats 

genom tiderna, vilket bekräftar det Butler (2007) tidigare nämner; det biologiska könet är en 

social konstruktion som vi tillskriver egenskaper för att kunna referera dessa till en man eller 

kvinna. Hirdman (2003) påpekar att även senare tänkare som August Strindberg fortsatte att 

utveckla synen på kvinnor baserat på enkönsmodellen, Strindberg menade att kvinnor är som 

barn, de blir aldrig fullvuxna. För att återkoppla till det Hirdman (2003) säger i ett tidigare 

stycke så blir det uppenbart att framstående filosofer redan så tidigt som på 300-talet före 

Kristus, och även senare framstående författare som Strindberg, var nedvärderande i sitt 

”prat” om kvinnan. Ytterligare en bekräftelse på framstående mäns nedvärderande ”prat” 

bekräftas av Hirdmans (2003) beskrivning av hur antropologen och kriminologen Cesare 

Lombroso år 1894 skapade en måttstock över den ”normala” kvinnan för att kunna urskilja de 

normala kvinnorna från de avvikande kvinnorna. Det förekom dock ingenting om normala 

eller avvikande män. 

Genuskontraktet 

Hirdman (2003) beskriver hur mannen enligt det idealtypiska genuskontraktet är den som 

ansvarar för beskyddet och försörjandet medan kvinnan är föderskan, uppfödaren och den 

som är beroende. Genuskontraktet delar in könen i olika förutsättningar, både könens 

rättigheter och skyldigheter. Den manliga friheten har ständigt uppmuntrats och expanderats, 

medan kvinnor har bundits av barnafödande, kontroll, lagstiftning samt sociala seder och 

kultur. Genuskontraktet är med andra ord en mycket konkret föreställning om hur män och 

kvinnor ska vara mot varandra; i arbetet, vilka redskap som hör till vem, i kärleken, vem som 
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ska förföra vem, samt i språket, hur de ska prata och vilka ord de får använda. 

Genuskontraktet sätter även gränser för mäns och kvinnors yttre form; vilka kläder som är 

tillåtna, hur långt håret ska vara med flera exempel. Hirdman menar att genuskontraktet 

avspeglar sig genom att genus, han och hon, skapas i olika sammanhang där det är viktigt för 

oss att bestämma varandra och kategorisera varandra som sort, art eller väsen. Författaren 

hävdar att det är viktigt för människan att beteenden eller handlingar bekräftar vad vi 

förväntar oss. Är det svårt för oss att avgöra eller bekräfta våra förväntningar så skapar vi 

egna stereotypa svar och uppfattningar kring ett fenomen. Vi väljer att se vad vi är vana och 

inlärda vid att se (Hirdman, 2003). 

Skeggs (1997) beskriver också sin version av genuskontraktet, hon benämner det dock inte 

med samma titulering som Hirdman (2003). Skeggs (1997) beskriver hur kvinnan under 

årtalen 1800-1900 fick bära ansvaret för hela mänskligheten. Det var kvinnans ansvar att se 

till att hennes man, söner och hon själv var disciplinerad och agerade på ett korrekt sätt. Även 

lagstiftningen var anpassad för att kunna övervaka kvinnors omsorgsarbete. Tanken kring 

lagstiftningens utformning var att placera kvinnor hemma med omsorgsansvar vilket år 1960 

skred till verket genom omvårdnadskurser på yrkesskolor. Omvårdnadskurserna bestod av 

allmänna utbildningar som inriktade sig på arbetarklassens kvinnor och deras plats i hemmet. 

Genom att känna kompetens, att kvinnor var bra på någonting, bidrog detta till att kvinnorna 

identifierade sig med omvårdnadsyrket vilket i sin tur kom att prägla den kvinnliga 

personligheten under denna tid. Att vara en praktisk kvinna som tog ansvar och hjälpte andra 

var ett bra personlighetsdrag hos en kvinna (Skeggs, 1997). Även Hirdman (2003) beskriver 

hur staten och samhället har bidragit till skapandet av genuskontraktet. Staten som 

genusinstruktör reglerade outtalade överenskommelser rörande kvinnors rättigheter och 

påverkade kvinnan till att vilja leva upp till att vara en ”riktig kvinna”, en moder, en gift 

kvinna och en omhändertagande kvinna. Mannens förväntningar på sig var att han skulle vara 

en redig karl, en hero, stark, frisk, självlärd men framförallt skulle han äga en hustru. Han 

skulle ha en familj och ett hem. För att mannen skulle leva upp till sin del av genuskontraktet 

skulle han vara, eller rättare sagt få vara, den gode försörjaren av familjen och den ståtliga 

fadern till sina barn. 

Vårt antagande är att dessa genusföreställningar och socialt konstruerade förväntningar på 

könet som teoriavsnittet redogör för också utspelar sig i missbrukarvärlden. 
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Tidigare forskning 

Missbruk utifrån ett köns- och genusperspektiv 

Den forskning som berör missbruk bland unga killar och tjejer är begränsad. Vi valde därför 

att använda oss av forskning som beskriver etablerade kvinnliga och manliga missbrukare. 

Den typen av forskning ger en fylligare bild av missbruk utifrån ett köns- och 

genusperspektiv. Vi vill därför framhålla att bilden i tidigare forskning återger en beskrivning 

av individer som har kommit långt i sitt missbruk.  

Samhällets syn på missbrukaren utifrån kön 

Mycket av den litteratur och forskning som berör missbruk visar på olika samhälleliga attityder 

gentemot kvinnor och män som missbrukar (Se bl.a. Raine, 2001; Laanemets, 2002; Kolfjord, 

2003 & Lander, 2003). Enligt Raine (2001), Laanemets (2002) och Kolfjord (2003) drabbas 

missbrukande kvinnor hårdare av samhälleligt dömande och de stigmatiseras i högre grad än män, 

trots att båda könen har samma problematik. Raine (2001) och Laanemets (2002) menar att 

orsaken till dessa starkare samhälleliga fördomar grundar sig i genuskonstruktioner där kvinnor 

antas vara bärare av familjemoralen. Kvinnan som bärare av familjemoralen är en beskrivning 

som också bekräftas av det Skeggs (1997) och Hirdman (2003) säger i genuskontraktet, kvinnan 

betraktas som ansvarig för hemmet och fostran. Lander (2003) och Scheffel-Birath, DeMarinis & 

Hansagi (2005) menar på samma sätt att bilden av den missbrukande kvinnan skapas utifrån 

genuskonstruktioner samt utifrån vad som klassas som ett normalt och avvikande beteende i ett 

samhälle. Vidare menar Lander (2003) att våra förväntningar kring vad som definierar ”en bra 

kvinna” skapar det vi anser vara ”en avvikande kvinna” vilket i sin tur leder till att kvinnors 

underordning i förhållande till män upprätthålls och återskapas. Precis som Lander (2003) 

beskriver påpekar Hirdman (2003) hur framstående filosofer redan på 300-talet före Kristus 

bedömde vad som var normalt och avvikande beteende för kvinnor. Lalander (2001), Laanemets 

(2002) och Svensson (2007) betonar att de manliga och kvinnliga könsrollerna blir tydligare i 

missbrukarvärlden än vad de är i resten av samhället. Författarna menar att det är väldigt 

framträdande i denna subkultur att mannen är norm och kvinnan underordnad.  

Missbruk, sexualitet och relationer 

Det är vanligt att missbrukande kvinnor befinner sig i destruktiva parrelationer där de utsätts för 

sexuella övergrepp och misshandel (Trulsson, 1998; Laanemets, 2002; Lander, 2003).  Studier 
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visar också på ett samband mellan det våld som sker och posttraumatiska stressyndrom bland 

missbrukande kvinnor (Coffey, Statsiewicz & Brimo, 2006). Raine (2001) och Spak (2003) menar 

också att det, speciellt för kvinnor, är vanligt att misshandel och sexuella övergrepp under 

barndomen starkt är sammankopplat med utvecklandet av ett drogmissbruk i vuxen ålder. Dessa 

kvinnor får svårt att hantera de vardagsproblem som uppstår på grund av deras barndom, menar 

Raine (2001), Blomqvist (2002) och Lander (2003), och försöker istället att uthärda dagen, ta sig 

igenom den och skapa kontroll genom att ta droger. Olaussons (2008) kvalitativa studie visar på 

samma mönster, en av kvinnorna i hennes studie började använda droger på grund av en 

destruktiv parrelation där hon utsattes för psykisk tortyr och en annan kvinna i studien började 

använda droger på grund av en barndom som hade präglats av sexuella övergrepp och misshandel, 

både psykiskt och fysiskt. Scheffel-Birath, DeMarinis & Hansagi (2005) talar också om 

missbrukande kvinnor i förhållande till sexuella relationer. Författarna beskriver hur kvinnor 

uppfattar sitt missbruk som förknippat med förlorad kontroll över den egna sexualiteten. På 

samma sätt beskriver Kristiansen (1999) och Trulsson (1998; 2005) skillnader i mäns och 

kvinnors sexualitet i samband med missbruk. Kvinnor talar ofta om den skam de känner över det 

de har varit med om i samband med sexuella upplevelser, vilket inte är fallet för män. 

Trulssons (2005) studie visar att kvinnor med missbruksproblem ofta har missbrukande 

familjemedlemmar och föräldrar. Trulsson (2005) påpekar att kvinnorna i hennes studie hade bott 

på olika institutioner som exempelvis familjehem och varit delaktiga i olika typer av 

behandlingsupplägg. Gossops m.fl. (1994) studie visade att missbrukande kvinnor är mer benägna 

än missbrukande män att ha en partner som är missbrukare. I Gossops m.fl. (1994) studie hade 55 

% av kvinnorna en partner som var missbrukare medan endast 29 % av männen hade en 

missbrukande partner. Studien visade också att 48 % av kvinnorna levde tillsammans med en 

missbrukare medan endast 37 % av männen levde tillsammas med en missbrukare. 

Missbruksbeteende 

Det finns ett tydligt mönster av psykiska störningar och problem bland missbrukande kvinnor i 

den litteratur som rapporterar om missbruk utifrån ett köns- och genusperspektiv. Forskare hävdar 

att kvinnor har ett mer destruktivt beteende än män, intensivare ångest, lägre självkänsla samt 

lider av depression (Colton, 1981; Laanemets, 2002). Däremot hävdar Anglin m.fl. (1987), Hser 

m.fl. (1987b) och Hser m.fl. (2003) att män oftare är delaktiga i brottslig verksamhet, har avtjänat 

tid i fängelse eller är under lagstadgad tillsyn, vilket inte är lika vanligt bland kvinnliga 

missbrukare. Hsers m.fl. (2003) studie visar att 91,1 % av de rapporterade männen hade varit med 

om gripanden, siffran bland kvinnor var lägre och låg på 79 % trots att antalet kvinnor i studien 

var fler. Mönstret för fängelsevistelser följde ungefär samma trend. Åldern vid första gripandet 
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var dessutom lägre bland männen än kvinnorna i studien och antalet dagar i fängelse var fler bland 

männen än kvinnorna. 

Raine (2001) och Coffey, Statsiewicz & Brimo (2006) anger skillnader i unga kvinnors och äldre 

kvinnors missbruk. Unga kvinnors missbruk är mer riskfyllt och kaosartat, missbruket trappas 

dock ned när kvinnorna kommer upp i åldrarna och övergår då till ett mer ”normalt bruk”. På 

samma sätt bekräftar Hsers m.fl. (2003) studie, där majoriteten av de deltagande kvinnorna var 

äldre, att kvinnors missbruk karaktäriseras av ett mer ”normalt bruk” än männens. Männen 

rapporterade fler antal dagars användning av olika substanser än vad kvinnorna gjorde vilket i 

studien tolkades som ett tecken på en mer allvarlig missbrukshistorik och dagsaktuell 

droganvändning bland män. Hser m.fl. (1987a, b) och Raine (2001) betonar att det är vanligt att 

kvinnor som missbrukar introduceras för och kommer i kontakt med droger genom sina sexuella 

partners eller makar. Hser m.fl. (1987a) påpekar dessutom att studier visat att män börjar använda 

droger vid en tidigare ålder. 

Metod och data 

Vetenskapsteoretisk grund 

Vår studie tar sin språngpunkt ur det socialkonstruktivistiska vetenskapsparadigmet. Den 

epistemologiska ansatsen utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt innebär att kunskap om 

vår värld inhämtas genom att vi ser på verkligheten som en subjektiv värld skapad och formad 

utifrån sociala konstruktioner (Sohlberg & Sohlberg 2009). Vår vardagsverklighet är inte ett 

resultat av en objektiv verklighet existerande oberoende av mänsklig interaktion, tvärtom är 

den ett resultat av sociala processer där språket och fler andra symboliska handlingar formar 

en subjektiv verklighet som tillåter oss att kategorisera dess sociala ting (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009; Bergmark Helmersson, 2011). Vår syn på kunskap och vårt tillvägagångssätt 

för att nå kunskap i denna studie är att betrakta verkligheten som en subjektiv skapelse och 

verklighet. Vi menar därför, precis som Bergmark Helmersson (2011), att det inte finns en 

objektivt sanningsenlig värld och verklighet. Stockholms narkotikarotels ungdomssektions 

upplevelse av verkligheten och världen vi lever i har därför tolkats som en sanning bland 

många andra sanningar. 
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Vi har valt att utgå ifrån en fenomenologisk ansats på grund av att syftet med studien är att 

försöka förstå och åskådliggöra de föreställningar som gör det svårt för SNU att identifiera 

unga missbrukande tjejer. Människan är enligt den fenomenologiska ansatsen en 

meningsskapande varelse. Hur världen är beskaffad samt dess karaktär kommer därför att 

begrundas utifrån en specifik polisgrupps perspektiv och mening (Bryman, 2011; Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). I vår studie handlar det främst om att fånga ett konkret och påtagligt 

”genusrelaterat beteende”. Målet är dock inte att fånga beteendets sanna väsen, snarare 

handlar det om att fånga hur SNU definierar det (Sohlberg & Sohlberg, 2009). För att kunna 

förstå ett socialt ting som ”genusrelaterat beteende” kommer tolkningsprocessen därför att 

utgå ifrån polisgruppens upplevelser av missbruk, det vill säga hur ett genusrelaterat beteende 

utspelar sig i förhållande till polisgruppens upplevelse av narkotikamissbrukande unga killar 

och tjejer. Vi vill komma åt den mening som just SNU tillskriver ett ”genusrelaterat beteende” 

och förstå gruppens upplevelse av denna sociala företeelse i förhållande till det de arbetar 

med. (Bryman, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Urval 

Genom vårt b-uppsatsarbete, där SNU var involverad, fick vi god kontakt med enhetens chef. 

Vårt tidigare uppsatsarbete gav oss möjlighet till ett vidare samarbete där SNUs chef gav oss i 

uppdrag att utföra denna studie för deras räkning. Studien berör enhetens eget arbete och 

därför föll sig urvalet naturligt, majoriteten av de informanter som har deltagit i studien är 

poliser som arbetar för SNU, sex av åtta anställda poliser från enheten har intervjuats. Det 

fanns dock inte möjlighet för alla poliser att delta i studien men vi anser ändå att urvalet hade 

kunnat betraktas som ett totalurval. Ett totalurval innebär, enligt Svenning (2003), att man 

studerar hela populationen som är av intresse för studien. Vi menar att det går att generalisera 

informanternas upplevelser till de resterande två poliserna som inte hade möjlighet att delta i 

studien. Alla poliser som arbetar för SNU har liknande utbildning och erfarenheter samt 

samma arbetsuppgifter i sitt arbete på enheten, därför menar vi att denna urvalsgrupp hade 

kunnat betraktas som ett totalurval. Vi valde dock att utöka antalet informanter i urvalet från 

sex till åtta stycken genom att intervjua två socialtjänsthandläggare från Maria Ungdom. 

Socialtjänsthandläggarna som deltog i studien arbetar i tätt samarbete med polisgruppen med 

projektet MUMIN. Vår bedömning var därför att dessa informanter kunde delta i studien och 

räknas till gruppen eftersom de arbetar utefter samma förutsättningar med ungdomar vid 

profilering (se bakgrund). Under intervjuerna med informanterna vart det väldigt uppenbart 
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att samtliga deltagares upplevelser av unga killar och tjejer som missbrukar narkotika stämde 

överens trots att två av informanterna arbetar för socialtjänsten. Syftet med studien är 

dessutom fokuserat på profileringsarbetet och därför såg vi det inte som ett hinder att två av 

informanterna kom från socialtjänsten.  

Metodval - Tematisk intervju 

I vår studie har vi genomfört åtta intervjuer som pågick mellan cirka 35-60 minuter. Dom sex 

första intervjuerna genomfördes på SNUs. Under dessa tillfällen intervjuades poliserna, 

intervjuerna ägde rum den 22 och 23 april 2014. De resterande två intervjuerna genomfördes 

på Maria Ungdom. Dessa intervjuer ägde rum den 24 och 29 april 2014 och genomfördes 

mellan socialtjänsthandläggarna och forskarna.  

Det praktiska metodverktyget i vår studie är öppna tematiska intervjuer. Kvale & Brinkmann 

(2009) exemplifierar hur en god intervjusituation alltid innebär att intervjuaren strävar efter 

att förstå och skapa kontakt med informanten (s. 104). Med beaktande av detta och med 

ambitionen att vilja förstå SNUs upplevelse i vår studie valde vi därför att använda oss av ett 

så öppet förhållningssätt som möjligt mot fältet vi studerade. Vi valde därför att genomföra 

tematiska öppna intervjuer vilket har inneburit att intervjuerna följde på förhand bestämda 

teman som grundade sig i den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning. Tanken bakom 

den tematiska intervjuguiden(se bilaga 1) var att ge polisgruppen möjlighet att resonera och 

tala fritt kring unga killars och tjejers missbruk för att svaren skulle kunna spegla polisernas 

livsvärld och meningsskapande (Aspers, 2011). Under intervjutillfällena försökte vi skapa en 

ledig och avslappnad atmosfär där intervjun mer liknade ett reguljärt samtal som grundade sig 

i våra skapade teman. Informanterna fick tala fritt om dessa teman samtidigt som delar av 

deras svar följdes upp genom sonderingsfrågor (Aspers, 2011). Sonderande frågor kan 

exempelvis vara ”kan du berätta mer om det”, ”hur kände du då” och ”varför tror du att det 

blev så” (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale & Brinkmann framhåller dessutom, vilket vi 

anser stärker vårt upplägg, att denna typ av spontana intervjuprocess skapar förutsättningar för 

livliga och oväntade svar från informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Våra tematiska 

intervjuer har givit oss möjlighet till att skapa en studie som både innehåller deduktiva och 

induktiva inslag. Våra teman byggdes som sagt deduktivt utifrån teoriavsnittet och tidigare 

forskning. Under intervjuerna har vi dock haft ett väldigt induktivt förhållningssätt där fokus 

har legat på polisgruppens upplevelse av unga killar och tjejer som missbrukar narkotika. 
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Båda forskarna har, förutom under två intervjutillfällen där endast en forskare deltog, deltagit 

vid intervjuerna. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) skapas den kunskap som produceras i en 

kvalitativ intervju genom den sociala interaktionen mellan informanten och intervjuaren. Det 

är dock viktigt att tänka på, som forskare och intervjuare, att intervjun inte är ett ”samtal 

mellan likställda parter”. I samtalet mellan forskaren och informanten är det alltid forskaren 

som styr och kontrollerar situationen. Vi ställer oss därför kritiska till att vi båda har deltagit 

under intervjuerna. Precis som Repstad (2007) menar kan två intervjuare medföra negativa 

effekter för intervjun, informanten kan känna sig underminerad och det är dessutom 

resurskrävande. Även Aspers (2011) menar att det skapas en maktobalans i 

intervjusituationen. Vi har därför frågat oss om det hade varit bättre om en av forskarna höll i 

intervjuerna, dels för att spara tid men också för att skapa en mer bekväm atmosfär för 

informanten. Aspers (2011) framhåller dock att denna obalans endast blir ett problem i de fall 

kunskapsproduktionen störs. Vi upplevde inte detta som ett problem för deltagarna i studien 

eller för kunskapsproduktionen men har ändå reflekterat över det som en resurskrävande 

faktor i hela uppsatsprocessen (Aspers, 2011). Under våra intervjuer upplevde vi också 

fördelar med att vara två forskare som höll i intervjuerna. Det skapades en bra och dynamisk 

arbetsfördelning där den ena forskaren hade det huvudsakliga ansvaret för att hålla intervjun 

och se till att frågeschemat följdes och den andra forskaren kunde anteckna, följa den icke-

verbala kommunikationen, reflektera till teorier samt ställa sonderingsfrågor (Repstad, 2007). 

Förförståelse 

Som Aspers (2011) säger så är vi en del av samhället vilket gör att vi har en vardagsförståelse 

för fältet vi befinner oss inom. Ju starkare relation en forskare har och desto mer hemtam en 

forskare är i en viss kultur och i ett visst forskningsfält desto större förståelse har forskaren för 

vad som händer inom fältet, hur det sker samt förståelse för de motiv aktörerna anger och 

värderar. Som forskare har vi tidigare erfarenhet av att arbeta med frågor som berör narkotika, 

vår b-uppsats fokuserade på narkotikafrågor. Vi har också tidigare erfarenhet av att arbeta 

tillsammans med Stockholms narkotikarotels ungdomssektion, samarbetet ägde rum under 

vårt b-uppsatsarbete. I vår studie har vi därför valt att betrakta vår b-uppsats som en förstudie 

till denna studie. Som Aspers (2011) resonerar ser vi vår förstudie som nödvändig. Förstudier 

underlättar till en bredare förståelse för fältet och kan därmed öppna upp för olika idéer och 

tankar (Aspers, 2011). Vår förförståelse innebär att vi sedan tidigare har en uppfattning om 

unga tjejers och killars narkotikamissbruk. Redan under vår b-uppsats började vi diskutera 
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den problematik som ligger bakom polisenhetens problem med att identifiera unga 

narkotikamissbrukande tjejer. Vi visste, som ett resultat av vår b-uppsats, att cannabis är den 

vanligast förekommande drogen bland ungdomar. Vi visste också att denna enhet har problem 

med att identifiera tjejer på grund av att tjejer har ett lugnare beteende och inte sticker ut på 

samma sätt som killar. 

Etiska överväganden 

Alla informanter fick tillgång till intervjumaterialet innan intervjutillfället. Vi ansåg detta vara 

viktigt dels för att deltagarna skulle känna sig bekväma, dels för att de skulle få möjlighet till 

att förbereda sig. Som forskare har vi varit noggranna med att precisera de etiska regler som 

varit relevanta för vår studie. Tillsammans med varje informant gick vi igenom de etiska 

reglerna innan intervjun så att deltagaren skulle vara väl medvetna om sina rättigheter. 

Samtliga intervjupersoner har därför informerats om vad materialet ska användas till (jfr 

Repstad, 2007), samt informerats om den konfidentialitet och anonymitet som råder (jfr 

Hermerén, 2011). Vi preciserade och betonade att materialet från intervjun endast kommer att 

användas i studiesyfte. Vid varje intervjutillfälle upplyste vi intervjupersonen om rätten till att 

avbryta intervjun och rätten till att utesluta frågor. Vi frågade om vi fick spela in samtalet och 

klargjorde att informanten hade rätt till att vara anonyma i det färdiga materialet. Vi har 

anonymiserat de informanter som deltog i intervjuerna genom att exkludera deras namn ur 

studien och istället refererat till gruppen eller informanten i resultat- och analysdelen. 

Polisgruppen ställde inga krav på anonymitet men vi ansåg att anonymiteten var viktig för att 

deltagarna skulle känna sig helt bekväma i att kunna berätta exakt det de ville utan att något 

kunde kopplas till dem personligen. Vi tror att resultatet hade påverkats om vi hade valt att 

låta informanternas namn stå kvar, till exempel så tror vi att åsikter hade lagts fram på ett mer 

försiktigt och mindre konkret sätt. På så sätt har vi beaktat konfidentialiteten och skyddat 

samtliga deltagares integritet. Vi har dock valt att ange samtliga informanters arbetsplats, dels 

på grund av att det endast finns en narkotikarotel med en ungdomssektion i 

Stockholmsområdet, dels också på grund av att vår studie är ett samarbete mellan oss och 

polisenheten där ansvarig chef inte ställde något krav på anonymisering av arbetsplatsen. Vi 

har heller inte anonymiserat arbetsplatsen för de informanter som arbetar på Maria Ungdom 

på grund av att projektet MUMIN är ett tätt samarbete mellan SNU och Maria ungdom som vi 

har använt för att motivera varför vi valde att intervjua två socialtjänsthandläggare från Maria 
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Ungdom. Arbetsplatserna blev därför nödvändiga att beskriva. Samtliga informanter erbjöds 

möjlighet till att ta del av det färdiga materialet, vilket alla uppskattande tackade ja till.  

Förfarande vid kodning och analys 

Under kodningen valde vi att utgå ifrån den tematiska intervjuguiden som grund för att dela in 

gruppens svar i huvudkategorier som kodades utifrån olika färger. Den tematiska 

intervjuguiden grundade sig i de befintliga teorierna och tidigare forskning vilket innebär att 

huvudkategorierna har kodades deduktivt utifrån samma förutsättningar. Vidare delade vi in 

dessa huvudkategorier i underkategorier som kodades utefter olika symboler. Exempelvis så 

delades varje huvudkategori in i underkategorierna manligt, kvinnligt och generellt. Dessa tre 

underkategorier kodades också utifrån deduktiva inslag där vi hade teori och tidigare 

forskning med oss i bakhuvudet. Vidare skapade vi specifika koder utifrån dessa 

underkategorier som baserades på induktiva inslag från intervjuerna. För att exemplifiera; 

huvudkategorin ”stereotyper” kodades med grön färg, därefter skapade vi tre underkategorier 

”manligt”, ”kvinnligt” och ”generellt” vilka kodades med olika symboler och därefter skapade 

vi koderna ”beteende”, ”identitet” och ”utseende” (jfr Aspers, 2011). Under hela processen 

var vi noggranna med att anpassa koderna så att de hela tiden var ömsesidigt uttömmande, på 

så sätt kunde vi undvika att koderna överlappade varandra (jfr Aspers, 2011). Koderna låg 

sedan till grund för resultatet och analysen. De koder som visade sig beskriva polisgruppens 

gemensamma upplevelser användes sedan för att skapa berättande texter där gemensamma 

ordval och resonemang låg till grund.  

Kritisk reflektion 

Som forskare finner vi det viktigt att reflektera över brister och förtjänster i vår studie. Det har 

varit svårt att balansera de förväntningar som SNU har haft på vår studie med våra egna 

tankar och visioner med studien. Vi har exempelvis fått begränsa våra frågeställningar och vår 

resultat- och analysdel till att besvara polisenhetens önskemål trots att vi har sett möjligheter 

till att beröra andra intressanta aspekter från intervjuerna som både teori och tidigare 

forskning tar upp. Vi tar det uppdrag som SNUs chef har tilldelat oss på största allvar. Vi har 

därför valt att anpassa oss till polisenhetens önskemål för att behålla en god kontakt och 

leverera det vi har kommit överens om. Det har varit en utmaning att utföra en beställd studie, 

som forskare har vi upplevt det svårt att vara kritiska i våra ställningstaganden. Vi har dock 
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försökt att vara så ärliga som möjligt, dels för att behålla vår självständighet som forskare 

men också för att studien går ut på att åskådliggöra en problematik som SNU har. Den 

problematik som studien berör kräver ett kritiskt ställningstagande från vår sida om studien 

ska kunna ligga till grund för förändring eller förbättring i SNUs arbete.  

På basis av anonymiteten i vår studie har vi valt att referera till gruppen i den största delen av 

resultatet samt gjort om vad som kan liknas vid citat till andra ordval när vi beskriver enskilda 

informanters berättelser. Vi anser att avsaknaden av citat har bidragit till mindre tyngd i 

resultatet. Avsaknaden av citat har även inneburit att specifika utsagor, som är relevanta för 

studien, inte kan få den uppmärksamhet som de borde utan blandas i gruppens utsaga. Att 

referera till en hel grupp har därför begränsat vårt resultat och vår analys, att endast gruppens 

gemensamma uppfattningar kan beskrivas gör att man som forskare också går miste om 

motsägelsefulla resultat och intressanta utstickande svar som kan vara av vikt. Vi är dock 

nöjda med vårt val av litteratur. I vår studie finns nationell vetenskaplig- och internationell 

vetenskaplig litteratur samt rapporter, elektroniska källor och artiklar. Vi är nöjda över att vi 

har lyckats blanda modern litteratur med äldre litteratur i vår studie.  

Resultat och analys 

Vår första resultatdel diskuterar gruppens stereotypa uppfattning av missbrukande tjejer och 

killars identitet och utseende samt hur gruppens upplevelse påverkar deras förmåga till att 

identifiera missbrukande ungdomar. Vi vill påpeka att det inte handlar om en generalisering 

där vi beskriver varje individs utsaga av unga missbrukande tjejer och killar, vi beskriver 

endast gruppens gemensamma uppfattning. Under våra intervjuer framkom det att cannabis 

är den vanligaste drogen bland ungdomar.  

Stereotyp uppfattning av missbrukande tjejer 

Vi vill påpeka för läsaren att utsagan speglar gruppens upplevelse och uppfattning av 

missbrukande tjejer. 
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Under våra intervjuer framkom det tydliga skillnader i hur gruppen upplever att tjejer och 

killar identifierar sig med sitt missbruk. Gruppen påstår att det för tjejer är väldigt viktigt att 

upprätthålla en fin fasad som visar upp en respektabel, accepterad och normativ individ. 

Tjejer vill framstå som skötsamma och duktiga tjejer, de vill inte framstå som missbrukare 

menar gruppen. Uppfattningen är att tjejer ser sitt missbruk som någonting fult och skamset. 

Gruppen påstår att tjejer mer röker i smyg och inte vill skylta med sitt missbruk. Detta 

förknippar gruppen med tjejers höga krav på sig själva. Tjejer har mer att leva upp till än 

killar och vill inte göra omgivningen eller föräldrar besvikna menar gruppen. Detta får också 

effekter i de sammanhang då gruppen tar kontakt med tjejer. Tjejer tar väldigt illa vid sig, blir 

frånstötande och reagerar väldigt starkt när gruppen tar kontakt. Att gruppen tar kontakt ses 

som något negativt för tjejer. Gruppen menar att tjejer, i dessa sammanhang, reagerar så starkt 

för att de blir upprörda över att de framstår på ett dåligt sätt eller framstår som dåliga 

cannabisrökande tjejer. Gruppen menar att tjejer av samma anledning är väldigt måna om att 

inte bli dömda för narkotikabrott. Den gemensamma uppfattningen är också att det väldigt 

sällan är så att tjejer anammar det utseende som tillhör subkulturer där narkotika missbrukas. 

Enligt gruppen klär sig inte tjejer som typiska cannabisrökare, de använder inte de attiraljer 

som tillhör cannabiskulturen, vilket exempelvis kan vara t-shirtar med marijuanablad på, 

töjningar med cannabistryck på och andra attribut. Istället menar gruppen motsatsen, för 

missbrukande tjejer är det nästan normativt att de ska se piffiga ut, vara välvårdade, snygga 

och söta. Gruppen menar att det skitiga och slitna utseendet som tillhör subkulturer där droger 

missbrukas inte är ett utseende som är accepterat för tjejer. När gruppen beskriver tjejers 

utseende återkommer smink som en gemensam nämnare. Gruppen hävdar att de tjejer de 

stöter på mer eller mindre använder smink vilket gör det svårt för dem att upptäcka ytliga 

tecken på cannabismissbruk. Beskrivningen är att dålig hy och blekhet är typiska kännetecken 

för cannabismissbruk, dessa tecken syns väldigt bra på killar medan de knappt är märkbara på 

tjejer, på grund av allt smink de använder.  Den gemensamma uppfattningen är att de flesta 

tjejer ser fräschare ut än killar. Gruppen anser att många av tjejerna ser likadana ut, de klär sig 

likadant och det är framförallt viktigt för dem att vara fina och propert klädda. 

Delar ur Skeggs (1997) och Hirdmans (2003) genuskontrakt går att applicera på den bild 

gruppen ger av de unga kvinnliga missbrukarnas identitet. Precis som Skeggs (1997) menar 

att kvinnan bär ansvaret för hela mänskligheten samt ansvarar för att se till att mannen, 

sönerna och hon själv är disciplinerad och agerar på ett korrekt sätt så upplever vi att dessa 

sociala konstruktioner speglar gruppens uppfattning och utsaga om tjejers identitet. Även 
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Hirdmans (2003) definition av genuskontraktet kan appliceras på hur gruppen framställer sin 

upplevelse av tjejers identitet. Hirdman menar att staten agerar genusinstruktör genom 

skapandet av outtalade överenskommelser rörande rättigheter som påverkat kvinnan till att 

vilja leva upp till att vara en ”riktig kvinna”, en moder, en gift kvinna samt en 

omhändertagande kvinna. Hirdmans (2003) genuskontrakt anger indirekt på samma sätt som 

Skeggs (1997) att kvinnan bär ansvaret för familjefostran. Tjejer, som de beskrivs av gruppen, 

vill upprätthålla en fin fasad som visar upp en respektabel, accepterad och normativ individ. 

De vill framstå som skötsamma och duktiga. Gruppens upplevelse av tjejer är att de har mer 

att leva upp till än vad killar har vilket för gruppen också innebär att tjejer inte vill göra 

omgivningen eller föräldrar besvikna. Bilden av en ansvarstagande kvinna som ser som sin 

förpliktelse att disciplinera och ansvara för familjen samt agera korrekt genomsyrar gruppens 

beskrivning av dessa unga tjejers identitet. Att inte vilja stå för sitt missbruk och det faktum 

att gruppen menar att tjejer skäms över missbruket bekräftar ytterligare att dessa sociala 

förväntningar på kvinnan, vilka Skeggs (1997) och Hirdman (2003) beskriver, genomsyrar 

gruppens bild av tjejers identitet. Gruppens upplevelse av tjejers identitet kan även kopplas 

samman med det Raine (2001), Laanemets (2002) och Kolfjord (2003) säger om 

missbrukande kvinnor. Missbrukande kvinnor drabbas hårdare av samhälleligt dömande och 

de stigmatiseras i högre grad än män, trots att båda könen har samma problematik. Raine 

(2001) och Laanemets (2002) menar att orsaken till dessa starkare samhälleliga fördomar 

grundar sig i genuskonstruktioner där kvinnor antas vara bärare av moralen i familjen. Den 

tydliga stigmatiseringen av missbrukande kvinnor som skapas genom dessa 

genuskonstruktioner, där kvinnan bär ansvaret för familjen och familjemoralen kan förklara 

varför gruppen upplever att dessa unga tjejer vill framställa sig genom en identitet som lever 

upp till de genusförväntningar som ställs på dem. Den bild av unga missbrukande tjejer, som 

gruppen framställer, kan härledas till att tjejer dels känner rädsla för att stigmatiseras av 

samhället och dels vill leva upp till att vara “riktiga kvinnor” som lever utefter de förpliktelser 

som är relaterade till den kvinnliga genusrollen och det genuskontrakt som beskrivs. Denna 

genusrelaterade identitet avspeglar sig också i gruppens beskrivning av tjejers utseende. 

Gruppens uppfattning, att tjejer vill se piffiga, välvårdade, snygga och söta ut, kan starkt 

kopplas ihop med gruppens uppfattning “att tjejer, genom sin identitet, inte ser sig som 

cannabisrökare”. En propert klädd och fin tjej förknippas normalt med att vara en skötsam, 

duktig och respektabel individ. Vår uppfattning, utefter den beskrivning vi fått från gruppen 

av tjejer är att gruppen starkt förknippar tjejer, både genom tjejers identitet och utseende, med 

deras genusroll och de sociala förväntningar som den rollen ställer på dem. Vi menar att 
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missbrukare uppenbarligen är piffiga, välvårdade, snygga och ser söta ut. Istället för att 

gruppen förändrar sin bild av missbrukaren väljer de att säga att tjejer inte ser ut som 

missbrukare. Gruppen väljer omedvetet att förknippa tjejer med deras genusroll och se tjejer 

utifrån de socialt konstruerade förväntningarna på könet istället för att ändra sin uppfattning 

om vem som är missbrukare. Utifrån gruppens utsaga menar vi därför att missbrukande tjejer 

uppenbarligen lever upp till de sociala förväntningarna som ställs på könet. Det gör dem dock 

inte till icke-missbrukare.  

Stereotyp uppfattning av missbrukande killar  

Vi vill påpeka för läsaren att utsagan speglar gruppens upplevelse och uppfattning av 

missbrukande killar. 

Jämfört med tjejer så menar gruppen raka motsatsen när det kommer till killars missbruk. 

Gruppen menar att det för killar inte är lika viktigt att upprätthålla någon slags fasad där man 

inte vill stå för sitt missbruk. Upplevelsen är att många killar ser sitt missbruk som något coolt 

och tufft. I motsats till uppfattningen om tjejer förknippar gruppen detta med att kraven på 

killar är lägre. Det förekommer att dessa killar skolkar och visar upp dåliga resultat på andra 

håll. Detta får i sin tur helt andra effekter i de sammanhang då gruppen tar kontakt med killar 

eller griper dem för narkotikabrott. Killar upplevs inte på samma sätt som tjejer ha lika 

mycket att förlora när de hamnar i dessa situationer och de “skiter lite mer i” att de framstår 

som dåliga cannabisrökande killar. Gruppens gemensamma uppfattning är att killar i större 

utsträckning än tjejer identifierar sig som cannabisrökare och kan stå för sitt missbruk vilket 

också visar sig tydligt i deras utseende. Gruppen hävdar att många killar anammar det 

utseende som tillhör subkulturer där narkotika missbrukas. Uppfattningen är att killar är mer 

identitetssökande och gärna vill tillhöra en viss kultur, här talar gruppen till exempel om 

subkulturer som punkarkulturen, skejtarkulturen och hip-hop kulturen. Killar använder olika 

typer av attiraljer så som baggy brallor, rastafarimössor och marijuanablad på tröjan. 

Gruppens upplevelse är att detta utseende på något sätt är mer accepterat för killar medan det 

inte är lika socialt accepterat när en tjej ser ut på det sättet.  På grund av detta menar gruppen 

att det lättare går att identifiera killar. Det blir solklart för gruppen att misstänka en kille, som 

klär sig i enlighet med dessa subkulturer, för narkotikabrott. På samma sätt är den 

gemensamma uppfattningen att det lättare går att se på killars hy om de röker cannabis, killar 
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blir ofta bleka och har taskig och glåmig hy. Gruppen upplever inte att killar är lika måna om 

att se fräscha ut, killar har ett mer nedgånget och slitet utseende. 

Delar av Hirdmans (2003) genuskontrakt kan kopplas till gruppens beskrivning av killars 

identitet. Hirdman (2003) beskriver hur genuskontraktet skapar olika förväntningar på könet 

och skapar olika förutsättningar för kvinnor och män. Den manliga friheten har ständigt 

uppmuntrats och expanderat, medan kvinnor har bundits av barnafödande, kontroll, 

lagstiftning, sociala seder och kultur. Vi menar att Hirdmans (2003) genuskontrakt går att 

koppla ihop med den bild gruppen ger av missbrukande killar. Missbrukande killar har en 

friare ställning i samhället där de inte är lika bundna av kontroll och lagstiftning på samma 

sätt som tjejer är genom sin del av genuskontraktet. Vi menar att effekten av denna 

genuskonstruktion, där den manliga friheten betonas, gör att gruppen upplever att killar kan 

stå för sitt missbruk på ett helt annat sätt än vad tjejer vågar och kan göra. Detta leder i sin tur 

till att gruppen upplever dessa killar som mer lättidentifierade. Killar behöver inte dölja sitt 

missbruk vilket gruppen påpekar att de heller inte gör. Killar stigmatiseras heller inte av 

samhället i lika hög grad som tjejer gör, vilket Raine (2001) och Laanemets (2002) påpekar, 

och det ställs inga genuskonstruerade krav på killar som säger att de bör bära ansvaret för 

familjen och familjemoralen (Raine, 2001; Laanemets, 2002). Utifrån gruppens beskrivning 

av killar drar vi slutsatsen att dessa genuskonstruktioner avspeglar sig i missbrukande killars 

identitet vilket gör att gruppen på så sätt kan identifiera dem lättare. Vi tror att gruppens 

beskrivning av killars skolkande och dåliga resultat på andra håll delvis kan vara en effekt av 

de lägre ansvarskrav som ställs på killar i deras genusrelaterade roll. Gruppens beskrivning av 

killars öppenhet kring sitt missbruk och deras missbruksrelaterade utseende kan vara en effekt 

av samhällets sociala förväntningar på könet. Samhället ser killars missbruk som mer socialt 

accepterat och stigmatiserar missbrukande tjejer i högre grad. Vi tror att effekten av detta blir 

att gruppen upplever killar genom en genusroll där killar kan stå för att de är cannabisrökare 

och identifierar sig som detta. Den bild gruppen beskriver av dessa missbrukande killarna 

visar på att de i deras egen värld till och med ser missbruket som något coolt och tufft.  Det 

framkommer tydligt, precis som Lalander (2001), Laanemets (2002) och Svensson (2007) 

säger, att mannen som norm och kvinnan som underordnad blir än mer tydligt i 

missbrukarvärlden.  

Vår slutsats är att gruppens upplevelse av skillnaderna hos tjejer och killar speglar, vad vi 

anser vara, genuskonstruerade förväntningar som påverkar och formar hur gruppen ser på 

missbrukande ungdomars identitet och utseende. Beskrivningen av tjejer visar att gruppen, 
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varken genom tjejers utseende eller identitet, väljer att förknippa dem med ett missbruk. Vi 

menar att gruppens problem med att identifiera missbrukande tjejer är ett problem som rotar 

sig i starkt institutionaliserade sociala konstruktioner som påverkar hur gruppen ser på dessa 

missbrukande tjejers identitet. För att bli bättre på att identifiera missbrukande tjejer tror vi att 

gruppen måste se att missbrukarollen och genusrollen inte suddar ut varandras existens. En 

missbrukande tjej identifierar sig precis som vilken annan tjej med sin genusroll. 

Killar som subjekt – Tjejer som objekt 

Hälften av informanterna i gruppen refererade omedvetet till en kille när vi ställde generella 

frågor om ungdomars narkotikamissbruk. Trots att detta inte gällde hela gruppen så valde vi 

att ta med det i vårt resultat för att åskådliggöra en viss problematik som vi ser att 

informanternas föreställning leder till.   

Vid ett tillfälle diskuterade vi arbetet med ungdomar generellt och profileringsarbetet med en 

informant. Informanten exemplifierade då hur profileringen kan gå till om någon i gruppen till 

exempel möter en rödögd kille på väg hem från simhallen. En misstanke skulle väckas och ett 

kontakttagande skulle med säkerhet ske. 

Vid ett annat tillfälle ställde vi en fråga kring hur arbetet gick till när gruppen lyckats 

identifiera två tjejer som sålde narkotika. Informanten beskrev då ett arbetssätt som kallas 

linköpingsmetoden vilket innebär att man genom ungdomars beslagtagna mobiltelefoner kan 

söka vidare efter andra ungdomar som säljer och/eller missbrukar narkotika. Detta 

exemplifierades av informanten genom en vidare beskrivning av hur gruppen får tag på en 

annan säljare där denna säljare anges med ett manligt namn. Fler av informanterna säger att 

tjejer oftast säljer till tjejer och trots att vi vid just det tillfället ställde en fråga om två tjejer 

som säljer narkotika så valde informanten ändå att referera till ett manligt namn. 

Vid ett tredje tillfälle frågade vi vilka negativa effekter cannabisrökning har på ungdomar. 

Informanten beskrev effekterna och refererade samtidigt till en kille. Informanten beskrev hur 

ungdomar får ett barnsligt beteende där de spenderar mestadelen av sin tid i sitt barndomsrum 

eller pojkrum, där de sitter och röker cannabis och spelar tv-spel. En annan informant menar 

också att de tjejer de möter, när de är ute och profilerar, inte borde vara förberedda på att 

polisen ska söka kontakt med dem, och att de inte bör ha snackat ihop sig innan för att ha ett 

gemensamt alibi.  
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Att gruppen väljer att referera till killar när vi ställer generella frågor om missbrukande 

ungdomar tolkar vi som en antydan på att gruppens föreställningar om missbrukande 

ungdomar undermedvetet grundar sig i den genuskonstruktion som både Skeggs (1997) och 

Hirdman (2003) talar om. Hirdman (2003) menar att mannen ses som norm. Författaren 

beskriver hur mannen genom tiderna har jämförts som människan i samband med gudarna och 

djuren medan kvinnan inte har benämnts som annat än en skapelse från Adams revben. 

Skeggs (1997) menar, precis som Hirdman (2003) beskriver hur kvinnan tillintetgörs, att den 

vita mannen från borgarklassen anges som ett subjekt istället för det studerade objektet, vilket 

är kvinnan. Skeggs (1997) påpekar i samband med detta att männens erfarenhetsperspektiv 

ses som det ”verkliga”, kvinnor kan endast jämföra sina erfarenheter och jämföras i 

förhållande till mannen. Precis som Skeggs (1997) beskriver så använder gruppen ett 

erfarenhetsperspektiv där generella beteenden hos missbrukande ungdomar tolkas utifrån ett 

perspektiv där gruppen väljer att referera till en manlig verklighet som missbrukarens 

verklighet. Genom denna undermedvetna genuskonstruktion blir därför tjejer objektet och 

killar subjektet. Vår uppfattning av gruppens upplevelse kan dock kritiseras av Hirdman 

(2003). Hirdman (2003) menar att det är viktigt för oss att bestämma varandra och 

kategorisera vandra som sort, art eller väsen. Är det svårt för oss att avgöra eller bekräfta våra 

förväntningar så skapar vi egna stereotypa svar på fenomenet. Vi väljer att se vad vi är vana 

vid eller inlärda att se. I sitt arbete hanterar gruppen mestadels killar som missbrukar och med 

tanke på det Hirdman (2003) säger så kan det bli svårt för gruppen att beskriva sina generella 

upplevelser av missbrukare utan att använda sig av en referenskategori eller sort att förhålla 

sig till. Det kan vara så att gruppen utifrån sin erfarenhetsbank i sitt arbete skapar en egen 

stereotyp utifrån det de är vana vid, unga missbrukande killar, för att kunna beskriva det 

generella beteendet hos missbrukande ungdomar. Att de refererar till killar när de beskriver 

sin generella upplevelse av ungdomar kan med andra ord ha att göra med att vi människor 

behöver använda oss av en kategori, man eller kvinna, för att kunna beskriva ett generellt 

beteende. Dock kan detta ifrågasättas i ett av fallen då vår fråga endast berörde tjejer som 

hade sålt narkotika.  Informanten valde som svar på frågan att referera händelsen med tjejer 

till vad som helt plötsligt kom att handla om en kille. Här menar vi att det Skeggs (1997) 

säger kan bekräftas med mer tyngd. Vid tillfället diskuteras inte ungdomars missbruk 

generellt trots det valde informanten att referera till en manlig verklighet. På så sätt gör 

informanten otvetydigt tjejen till ett objekt och killen till ett subjekt, HAN är missbrukaren. 
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Vi tror att gruppens upplevelse av missbrukaren oftare associeras till killar, dels på grund av 

att arbetet med missbrukande killar sker mer intensivt men också för att tjejer objektifieras. 

För att gruppen ska bli bättre på att identifiera unga missbrukande tjejer måste de associera sin 

upplevelse till en kvinnlig verklighet och subjektifiera kvinnliga missbrukare. 

Tjejer som ett komplement till killar 

Gruppens upplevelse är att missbrukande tjejer ofta ses som ett bihang till killar. De menar att 

tjejer exempelvis ofta hamnar i skymundan när gruppen stöter på gäng av killar och tjejer och 

att en tjej i sällskap med två missbrukande killar ofta ses som någons tjej. Det förekommer, 

enligt gruppen, att killar ser tjejer lite som en ägodel. Gruppen tror att detta leder till att 

förväntningarna på tjejer blir lägre och att tjejer därför inte förväntar sig speciellt mycket av 

sig själva. En fundering och ett upplevt beteende som gruppen själv påpekar är vanligt när de 

arbetar med profilering är att de ofta i sitt arbete först tar kontakt med killar under de 

situationer då de möter grupper av killar och tjejer. 

Vår tolkning av gruppens beskrivning är att både deras egen upplevelse och deras upplevelse 

av missbrukande killars syn på tjejer grundar sig i samma genuskonstruktion som 

diskuterades i den föregående resultatdelen. Vi menar att dessa upplevelser grundar sig i det 

synsätt som Skeggs (1997) och Hirdman (2003) beskriver där tjejer ses som ett komplement 

till killar. Precis som Hirdman (2003) och Skeggs (1997) menar upplever gruppen tjejer som 

ett komplement eller ett objekt i förhållande till killar, gruppen beskriver detta med ord som 

”hon är någons tjej” och ”tjejer är ett bihang till killar”.  På samma sätt uppfattar gruppen att 

missbrukande killar också ser tjejer som ett komplement till dem själva, ”en ägodel”. Vår 

tolkning är att gruppen, precis som Hirdman (2003) beskriver, talar utifrån den 

genuskonstruktion som konstaterar vad mannen är och vad kvinnan i jämförelse med honom 

inte är. HAN är missbrukaren och hon är hans bihang eller hans tjej. Att denna föreställning 

finns hos gruppen kan dessutom stärkas av det faktum att gruppen vid profilering väljer att ta 

kontakt med killar i de situationer då gruppen möter ett gäng av killar och tjejer. 

Precis som i föregående resultat menar vi att gruppens uppfattning grundar sig i ett synsätt där 

kvinnan objektifieras och mannen subjektifieras. Skillnaden är att gruppen i denna resultatdel 

medvetet talar utifrån en gemensam uppfattning där tjejer upplevs som ett komplementet till 

killar. Detta resultat kan även ligga till grund för att stärka vår primära uppfattning i den 

föregående resultatdelen, att gruppen omedvetet associerar missbrukare till killar och 
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objektifierar tjejer. Ett omedvetet och medvetet tankesätt som tar sin grund i en sådan 

genuskonstruktion skapar problem för gruppen att identifiera unga missbrukande tjejer. I sitt 

arbete måste gruppen bortse från den genusföreställning som gör att de ser mannen som norm 

och det aktiva subjektet medan kvinnan är ett underordnat passivt objekt.  

Slutdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att, utifrån SNUs upplevelse av unga killar och tjejer som 

missbrukar narkotika, skapa förståelse för och åskådliggöra de förställningar som gör det svårt 

för SNU att identifiera unga missbrukande tjejer i sitt arbete. Frågeställningarna i vår studie 

har varit; Hur upplever SNU att unga missbrukande tjejer och killar skiljer sig åt? och Varför 

upplever SNU det svårare att identifiera tjejer? Utifrån gruppens utsaga har vi kommit fram 

till att underliggande sociala genuskonstruktioner ligger till grund för hur de upplever 

skillnaderna hos missbrukande tjejer och killar. Ett viktigt resultat i förhållande till syftet är att 

gruppens upplevelse av skillnaderna hos tjejer och killar speglar, vad vi anser vara, 

genuskonstruerade förväntningar som påverkar och formar hur gruppen ser på missbrukande 

ungdomars identitet och utseende. Gruppens utsaga klargör att de förknippar tjejer med en 

icke-missbrukare, hon ser inte ut som en missbrukare; “tjejer är piffiga, välvårdade, snygga 

och ser söta ut”. Vår slutsats är att missbrukare uppenbarligen är piffiga, välvårdade, snygga 

och ser söta ut. Istället för att gruppen förändrar sin bild av missbrukaren väljer gruppen att se 

tjejer som icke-missbrukare. Gruppen väljer omedvetet att förknippa tjejer med deras 

genusroll och se tjejer utifrån de socialt konstruerade förväntningarna på könet istället för att 

ändra sin uppfattning om vem som är missbrukare. Utifrån gruppens utsaga menar vi därför 

att missbrukande tjejer uppenbarligen lever upp till de sociala förväntningar som är 

förknippade med den genusroll som beskrivs i Skeggs (1997) och Hirdmans (2003) 

genuskontrakt, det gör dock inte automatiskt tjejer till icke-missbrukare. För att bli bättre på 

att identifiera missbrukande tjejer tror vi att gruppen måste vara medveten om att 

missbrukarollen och genusrollen inte suddar ut varandras existens. En missbrukande tjej 

identifierar sig precis som vilken annan tjej med sin genusroll. 

 

Ytterligare ett viktigt resultat som har framkommit är att gruppen både medvetet och 



 

 25 

omedvetet associerar missbrukaren till att vara en kille. Precis som Skeggs (1997) och 

Hirdman (2003) beskriver hur mannen är subjektet och kvinnan objektet beskriver gruppen 

hur de medvetet ser på missbrukande tjejer och killar på det sättet. Gruppen ser tjejer som ett 

komplement eller ett objekt i förhållande till killar och beskriver detta med ord som ”hon är 

någons tjej” och ”tjejer är ett bihang till killar”.  Vår tolkning är att gruppen, precis som 

Hirdman (2003) säger, talar utifrån den genuskonstruktion som konstaterar vad mannen är och 

vad kvinnan i jämförelse med honom inte är. HAN är missbrukaren och hon är hans bihang 

eller hans tjej. På samma sätt subjektifierar gruppen också killar omedvetet genom att referera 

till en kille när vi ställer generella frågor om missbrukande ungdomar. Gruppen använder sig, 

som Skeggs (1997) beskriver, av ett erfarenhetsperspektiv där generella beteenden hos 

missbrukande ungdomar tolkas utifrån ett perspektiv där gruppen väljer att referera till en 

manlig verklighet som missbrukarens verklighet. Omedvetet och medvetet gör gruppen, 

genom den genuskonstruktion som Skeggs (1997) och Hirdman (2003) beskriver, killar till 

det aktiva subjektet och tjejen till ett passivt objekt. Vi menar dock att det finns en väsentlig 

skillnad mellan att medvetet och omedvetet betrakta killar som det aktiva subjektet. Att 

gruppen omedvetet skulle betrakta killar som det aktiva subjektet kan kritiseras av det 

Hirdman (2003) säger. Hirdman (2003) menar att det är viktigt för oss att bestämma varandra 

och kategorisera varandra som sort, art eller väsen. Är det svårt för oss att avgöra eller 

bekräfta våra förväntningar så skapar vi egna stereotypa svar på ett fenomen. Vi väljer att se 

vad vi är vana vid eller inlärda att se. I sitt arbete hanterar gruppen mestadels killar som 

missbrukar och med tanke på det Hirdman (2003) säger så kan det bli svårt för gruppen att 

beskriva sina generella upplevelser av missbrukare utan att använda sig av en referenskategori 

eller sort att förhålla sig till. Det kan vara så att gruppen utifrån sin erfarenhetsbank i sitt 

arbete skapar en egen stereotyp utifrån det de är vana vid, unga missbrukande killar, för att 

kunna beskriva det generella beteendet hos missbrukande ungdomar. Att de refererar till killar 

när de beskriver sin generella upplevelse av ungdomar kan med andra ord ha att göra med att 

vi människor behöver använda oss av en kategori, man eller kvinna, för att kunna beskriva ett 

generellt beteende. Vår slutsats är att gruppens upplevelse av missbrukaren oftare associeras 

till killar, dels på grund av gruppens större erfarenhetsbank av möten med killar men också för 

att tjejer medvetet och omedvetet ses som ett bihang och därmed objektifieras. För att gruppen 

ska bli bättre på att identifiera unga missbrukande tjejer måste de associera sin upplevelse till 

en kvinnlig verklighet och subjektifiera kvinnliga missbrukare. I sitt arbete måste gruppen 

bortse från den genusföreställning som gör att de ser mannen som norm och det aktiva 

subjektet medan kvinnan ses som ett underordnat passivt objekt. 



 

 26 

 

Som Lalander (2001), Laanemets (2002) och Svensson (2007) påpekar blir det tydligt att SNU 

ser missbrukarvärlden utifrån ett perspektiv där killen är norm och tjejen underordnad. 

Genusrelaterade föreställningar är något som vi alla bär med oss. Genus har genom alla tider 

återskapats i samhället, därför tror vi att det blir svårt för gruppen att se utanför den bild de 

har av tjejer och killar idag. Som Hirdman (2003) säger menar vi att det för SNU i sitt arbete 

blir viktigt att bestämma unga missbrukare och kategorisera dem som sort. SNUs fördomar 

gör därför att de riktar in sig på unga killar som klär sig efter subkulturer förknippade med 

narkotika. SNU beskriver hur vanligt det är att just den stereotypa kategorin av killar röker 

cannabis. Att vid åtskilliga kontakttagandetillfällen få bekräftat att den här stereotypa 

kategorin av killar röker cannabis gör att gruppen bildar sig en klar förutfattad uppfattning om 

vem som är missbrukare. Gruppen hamnar på så sätt i en negativ spiral där de tittar efter dessa 

killar och får sina fördomar bekräftade. Den negativa spiral som skapas gör det svårt för 

gruppen att se andra missbrukare, bland annat tjejer som gruppen väljer att benämna och se 

som icke-missbrukare. 

 

Det är alltid lätt att ifrågasätta samhällssynen men desto svårare att förklara och förändra den, 

att vara medveten är att vara ett steg före. Vi menar därför att vår studie kan ligga till grund 

för ett medvetandegörande av en problematik som en statlig myndighets genusrelaterade 

fördomar skapar. Ett problem som gör att den statliga myndigheten SNU får svårt att utföra 

sitt arbete fullt ut. Ett problem som leder till att tjejer inte upptäcks i tidig ålder och inte kan få 

den hjälp de behöver i rätt tid. Ett problem som skapar en negativ spiral i SNUs arbete där 

deras fördomar gör att unga killar som klär sig efter subkulturer förknippas med narkotika. 

Sernhede (2008) beskriver hur subkulturer oftast har förknippats med unga män från 

arbetarklassen, som av olika anledningar haft svårigheter att hitta sin plats och tillhörighet i 

samhället. Man kan däremot diskutera huruvida identifikation med subkultur främst är 

förekommande bland missbrukande killar eller om effekten av den negativa spiralen som vi 

upplever i SNUs arbete gör att de förknippar missbrukande killar med subkulturer. Jerlang 

m.fl. (2005) menar i motsats till gruppens upplevelse att både killar och tjejer genomgår en 

identitetsförvirring för att förbereda sig för vuxenlivet. Vi ställer oss därför frågan om gruppen 

väljer att se det de känner igen och generaliserar bilden av missbrukaren till subkulturer. 

Staten har en viktig roll i skapandet av avvikande och normativt beteende, att förknippa 

avvikaren på det sätt som SNU gör skapar fördomar som påverkar hela samhällssynen. Det 

vore därför intressant att utifrån ett vetenskapligt perspektiv föra vidare studier som berör 
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statliga myndigheters fördomar om subkulturer för att åskådliggöra en problematik som vi 

tror sträcker sig utanför SNUs arbetes gränser.  
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