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följande utredningsinsatser delgavs ett 25-tal ungdomar 
misstanke om narkotikabrott, varav 18 som inte tidigare 
förekommit i dessa sammanhang. Minst fyra överlåtel-
sebrott rapporterades och beslag gjordes av spice, can-
nabis, ecstasy och bensodiazepiner. 

Innan insatsen inleddes klargjordes rättsläget med 
myndighetens jurister. Insatsen mot De la Gardie-
gymnasiet skapade stort intresse i media och det var 
främst användandet av hundar som var den brännande 
frågan. 

Insatsen i övrigt
En viktig del i insatsen mot spice var att så mycket av 
hela Skaraborgs polisresurs som möjligt skulle vara 
delaktiga i arbetet. Ungdomsutredningsavdelningarna 
var på offensiven och tog beslut om hämtningar och 
husrannsakningar som Fokusgrupperna och yttre verk-
samheten kunde verkställa. Givetvis ökade trycket på 
utredningsverksamheten i samband med insatsen. Men 
Fokusgrupperna gick in och stöttade i ärendena. 

I och med att den yttre resursen varit ansträngd under 
hösten så prövade vi en metod där KUT och turlagen 
tillsammans tog fram ett bra material att arbeta med. 
KUT bidrog med helhetsbilden och turlagen bidrog 
med egna kunskaper från fältet. Exempelvis gick det att 
samköra tipsen mot den kommun som respektive turlag 
har ansvar för i våra samverkansavtal. Yttre befälen fick 
här också en chans att beställa relevant information och 
väga det mot den resurs som de disponerade.

Media
Efter fyra veckors insats hade vi en klar bild och ett re-
sultat av vårt arbete att presentera. Arbetet hade gett en 
kraftig ökning av antalet rapporterade narkotikabrott 
om man jämförde med motsvarande period förra året. 
Arbetet presenterades på en presskonferens. Ämnet spice 

var redan då uppmärksammat i riksmedia och ett av 
våra mål med att medvetandegöra problematiken för an-
dra aktörer i samhället, inte minst hos tonårsföräldrar, 
fi ck bra genomslag.

Summering
Under insatsen gjordes inga stora beslag av spice. De 
personer som förekom i KUT-rapporten om spice, före-
kom i fl era fall även med andra droger, främst cannabis. 
Arbetet blev ganska traditionell narkotikabekämpning i 
ungdomsmiljö. Skillnaden är dock att vi haft fokus på 
spice som drog. Vi har med hjälp av media och andra 
aktörer fått ut ett budskap om verkningarna av spice och 
att lagligt inte är lika med ofarligt. Eftersom hela insat-
sen byggde på att engagera hela linjen i arbetet, så kunde 
vi fortsätta i den mån som övriga uppdrag i vår vardag 
tillåter. Vi kommunicerar också tydligt ut att detta är ett 
problem som vi ser alvarligt på och att vi aldrig ger upp.

 Robert Moosberg, 
tf operativ chef och ansvarig för insatsen Spice i Skaraborg.

27 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-201526  SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-2015

Under våren och sommaren 2014 hade vi, liksom de fl es-
ta andra polisområden i Sverige, fått tydliga indikationer 
på att spice fått fäste även i Skaraborg. Problematiken är 
känd och slår hårt mot ungdomar i riskzonen. Vi hade 
inte tidigare haft någon insats mot spice i större omfatt-
ning, men nu var det hög tid.

Kriminalunderrättelsetjänsten, KUT, tog fram en 
omfattande rapport med 120 unika individer som grund 
för beslut och för insatsens mer operativa inriktning. 

Insatsens mål
De mål som sattes för insatsens var att minska tillgång 
på spice bland ungdomar, upptäcka begynnande miss-
bruk, medvetandegöra risker bland unga och öka kun-
skapen bland vuxna. Insatsen skulle ske i samverkan 
med sociala myndigheter och andra lämpliga samver-
kanspartners som exempelvis skolan. Ett mycket viktigt 
mål var att insatsen skulle ske områdesgemensamt och 
över hela Polisområde Skaraborg.

Involverade enheter och uppgifter
Ett av syftena med insatsen var som sagt att involvera 
hela polisområdets resurs och att arbetet skulle prio-
riteras i konkurrens med övriga uppdrag som åligger 
polisen i området. Den enda mer riktade resurs vi hade 
att tillgå var våra Fokusgrupper. Fokusgrupperna är en 
nystartad verksamhet sedan i våras och de utgör polis-
områdets resurs för att kunna utföra operativa åtgärder 
och insatser efter beslut av Operativa ledningsgruppen, 
OLG. Fokusgrupperna är enkelt uttryckt en fl exibel 
spaningsresurs skapad för att kunna utföra åtgärder 
och hantera de problem som kräver ett mer riktat ar-
bete. Fokusgrupperna fi ck i uppdrag att stå för de ope-
rativa insatserna och spaning mot person och adress. 
Gruppcheferna blev sammanhållande i det dagliga ar-
betet och samverkade med yttre befäl och förundersök-
ningsledare. 

För utredningsarbetet svarade särskilt utsedda utre-
dare och förundersökningsledare. Även speciella ung-
domsåklagare knöts till insatsen. En tydlig inriktning 

var att fatta beslut om tvångsmedel inom ramen för 
förundersökning på det underrättelsematerial som 
tagits fram. 

Myndighetens hundenhet samverkade med övriga 
enheter när behov uppstod.

KUT fick en mycket viktig uppgift att anpassa mate-
rialet i spice-rapporten till de enheter som skulle arbeta 
operativt med den. 

Insats mot De la Gardie-gymnasiet
Som ett led i satsningen planerades och genomfördes en 
insats mot narkotika på De la Gardie-gymnasiet i Lid-
köping. Underrättelseuppgifter om narkotikahantering 
och att skolan själva bedriver en tydlig antidrog-linje 
och ville samarbeta, gjorde att just De la Gardie-skolan 
prioriterades. 

Insatsen inleddes en söndag med genomsök av skolans 
utrymmen med narkotikahund.  Tillsammans med efter-

Spice Skaraborg
-en insats i hela linjen

Vad gör man i ett polisområde för att möta problematiken med internetdroger och 
spice. Hur möter man från ett polisområde ett problem som redan är allvarligt och 
utbrett? Hur utnyttjar man på bästa sätt hela områdets resurs för att hantera proble-
met i linjen, utan att ha möjligheten att skapa särskild resurs?

Det var några av utmaningarna vi stod inför när vi började titta på spiceproblema-
tiken i Skaraborg och hur vi ville angripa den.
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På De la Gardie-gymnasiet i Lidköping användes också nar-
kotikahund under spiceinsatsen.
Foto: Nya Lidköpings-Tidningen.

Antalet anmälda narkotikabrott i Polisområde Skaraborg 
under spice-insatsen vecka 41- 46 (5 oktober-16 november 
2014), jämfört med samma period 2013.

Alla resurser i polisområdet användes i mån av tid för att förstärka insatsen mot spicemissbruket i Skaraborg.

När Erik Leijonmarck tillträdde som generalsekreterare 
för Europeiska städer mot narkotika (ECAD) i slutet 
av förra året, blev en av hans första och viktigaste upp-
gifter att förbereda en rapport om narkotikakontrol-
len inför FN:s särskilda generalförsamling (UNGASS) 
2016. Då skall FN:s globala insatser mot narkotikan 
diskuteras och utvärderas. Till dess kan man förvänta 
sig att legaliseringslobbyn kommer att mobilisera stora 
resurser för att på sikt riva upp eller omtolka narkoti-
kakonventionerna, så att det blir möjligt att legalisera 
cannabis och annan internationellt reglerad narkotika. 

– Det är viktigt att samla många representanter för 
civilsamhället och fristående organisationer för att 
visa att narkotikakontrollen fungerar men kan fås att 
fungera än bättre. Legaliseringslobbyn brukar annars 
hävda att ”förbudet” – på engelska ”the prohibition” 
– inte fungerar, säger Leijonmarck. 

Egen rapport
Inför UNGASS 2016 arbetar Leijonmarck tillsammans 
med andra organisationer från Sverige och andra län-
der i skrivandet av en rapport om framgångsrikt lokalt 
arbete mot narkotika över hela världen. 

– Rapporten kommer att innehålla resonemang 
om narkotikapolitik med utgångspunkten att världen 
inte står inför valet att antingen legalisera droger eller 
att kasta alla användare i fängelse. Så länge vi för en 
restriktiv syn och behåller narkotika olagligt kan vi 
arbeta mot både tillgång och efterfrågan samt erbju-
da olika hälsobefrämjande insatser. Så sammanfattar 
Leijonmarck rapportens syfte i ett nötskal.

Rapporten skall vara klar till hösten 2015. Den 
beräknas innehålla tio kapitel med sammanlagt 
100 sidor, väl fylld med belägg och referenser samt 
vetenskapliga utvärderingar av projekt och insatser 
för att visa att de fungerat. Dessutom skall den inne-
hålla personliga berättelser från folk som varit med på 
fältet. Det behövs för att skapa trovärdighet, noterar 
Leijonmarck och fortsätter:

– Det skall inte bli en ”svensk” rapport men väl en 
rapport med ”svenska” inslag om goda projekt i vårt 
land. Det är viktigt att också lyfta fram det globala 
arbetet mot narkotika som pågår över hela jorden och 
att detta inte nödvändigtvis behöver se ut på samma 

sätt. Så länge vi är överens om grundförutsättning-
arna – att begränsa användandet av narkotika till 
endast medicinskt bruk och för vetenskapliga ändamål 
tillåter FN-konventionerna ett visst manöverutrymme 
att anpassa åtgärderna mot narkotika efter lokala 
förutsättningar. 
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Leijonmarck förklarar att problemen uppstår när 
enskilda länders åtgärder rubbar själva fundamentet 
till den internationella narkotikakontrollen. Så har 
nyligen skett genom legaliseringen av cannabis i några 
amerikanska delstater, liksom i Uruguay. 

Ett av kapitlen skall ägnas åt polisarbete.
– Svenska polisinsatser mot narkotika skiljer sig en 

hel del från andra länders, bl.a. genom att vi så tydligt 
ingriper mot missbruksmarknaden. Sådana insatser 
måste försvaras, särskilt när legaliseringslobbyn sätter 
likhetstecken mellan polisinsatser och ”krig mot knar-
ket”, understryker Leijonmarck. 

”Best practice”
– ECAD är en ledande samarbetspartner för att mobi-
lisera mot legalisering och missbruksproblem. Vi har 
två funktioner som är särskilt betydelsefulla. Dels är vi 
ett forum för europeiska städer som vill ha en restrik-
tiv narkotikapolitik. Med oss samarbetar också civil-
samhället. Många av dessa fi nns representerade i FN:s 
särskilda kommitté för frivilliga organisationer, den 
s.k. NGO-kommittén (NGO = Non-Governmental Or-
ganisation, organisation som är oberoende av staten). 
Det ger ett unikt nätverk. Dels har ECAD konferenser, 
kurser och arbetsgrupper för att visa på goda modeller 
i lokalt arbete mot narkotika, beskriver Leijonmarck.

– Särskilt viktigt är att sammanställa det som kallas 
”best practice”, alltså det bästa sättet att arbeta mot 
speciella typer av problem. Det är viktigt att lyfta fram 
positiva insatser mot narkotika. Sådana visar att de går 
att förebygga och hejda missbruk, men de sparar också 
tid och kraft när andra skall börja arbeta, poängterar 
Leijonmarck. Som aktuellt exempel nämner han den 
spirande svenska debatten om att skapa särskilda ”nar-
kotikadomstolar” för missbrukare. Där kan amerikan-
ska ”drug courts” vara en förebild.

En annan angelägen fråga för Leijonmarck är opi-
nionsbildning mot cannabis, den drog som särskilt står 
i fokus för legaliseringslobbyn. I detta arbete kommer 
hans egna erfarenheter väl till pass. Under sin tid på 
Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) 
läste han in sig på cannabisfrågan och legaliserings-
debatten. Han gick igenom frågans aktuella politiska 
och vetenskapliga läge. Tillsammans med Walter Kegö 
skrev han sedan en rapport med argument mot canna-
bislegalisering. Den är utgiven av ISDP. 

– Jag ville för den egna sinnesfridens skull sätta mig 
in ordentligt i frågan så att jag skulle kunna ta ställning 
med goda argument mot legalisering Därför skrev jag 

rapporten. Arbetet har dessutom visat sig vara viktigt 
som förberedelse inför den kommande rapporten till 
UNGASS 2016. 

Leijonmarck pekar flera gånger på en framväxande 
internationell debatt, som söker finna vägar mellan 
”krig mot knark” resp. legalisering. En viktig arena är 
det internationella debattforumet Drug Policy Futures 
(www.drugpolicyfutures.org). 

Samarbete viktigt
Leijonmarck ser samarbete som avgörande för att få 
narkotikakontrollen att fungera:

– Det är viktigt att vi drar åt samma håll. Svenska 
poliserfarenheter är unika och kan bidra till att bredda 
den internationella diskussionen om hur narkotika-
brottsligeten skall bekämpas. Det skulle vara intressant 
att få med Svenska Narkotikapolisföreningens erfaren-
heter i arbetet med rapporten.

Jonas Hartelius

Ny chef för Europeiska städer mot narkotika:

Viktigt lyfta fram positiva 
insatser mot narkotikan!
Svenskar samordnar internationellt arbete med att skriva framgångsrapport till FN.

Erik Leijonmarck är pol. kand. från Uppsala 
universitet 2010. Hans studier hade inrikt-
ning mot internationella relationer. Han kom 
sedan till Institutet för säkerhets- och utveck-
lingspolitik (ISDP). Det är en internationell 
tankesmedja som studerar allt från rysk ut-
rikespolitik till narkotikans samhällseffekter. 
Projektarbete inom ISDP ledde till fördjup-
ningar inom narkotikaområdet, bl.a. studier 
av internationell narkotikabrottslighet. Sedan 
den 1 november 2014 är Leijonmarck gene-
ralsekreterare för Europeiska städer mot 
narkotika (ECAD). 

Foto: ECAD.

Europeiska städer mot narkotika (European 
Cities Against Drugs; ECAD) bildades 1994 i 
Stockholm. Syftet var och är alltjämt att samla 
städer som stöder Förenta Nationernas nar-
kotikakonventioner. Målet är att skapa ett 
narkotikafritt samhälle, alltså samma målsätt-
ning som Sverige har för sin narkotikapolitik. 
ECAD anser en sådan hållning vara både 
nödvändig och realistisk. 

Förutom konferenser och kurser arbetar 
ECAD också med ”best practice”-utbyte. 
Det innebär att man samlar och sammanstäl-
ler goda exempel på hur städer arbetar med 
projekt inom bl.a. drogförebyggande arbete. 

Idag har 249 städer från 30 länder underteck-
nat Stockholmsresolutionen. Varje år hålls en 
borgmästarkonferens, 2014 i Stockholm och 
2015 i Valetta, Malta.

Hemsida www.ecad.net. Drug Policy Futures

Drug Policy Futures är ett internationellt forum för 
narkotikadebatt. Grundprinciper är att mänskliga 
rättigheter skall respekteras, att insatser skall inrik-
tas på att förebygga missbruk, att barn skall skyd-
das mot missbruk m.m. Bakom forumet står orga-
nisationer från hela världen. 
www.drugpolicyforum.org.
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Narkotika dödar  
och förstör

Ledaren

Det är väl få företeelser eller snarare inga i jämförelse 
som ger så många negativa och farliga konsekvenser 
för miljön som det som är följderna av narkotika. För 
den enskilde som fastnat i ett missbruk blir gärna hela 
livet förstört och i de flesta fall en alltför tidig död eller 
i värsta fall en plötslig död. I en missbrukares värld för-
giftas även familjen och omgivningens liv på ett brutalt 
sätt i familjetragedier, känslomässiga och ekonomiska 
förluster. I den vidare omgivningen utsätts och berörs 
andra genom störningar av tryggheten och säkerheten. 
Det blir allt tydligare att narkotikan är den gemensam-
ma nämnaren när vissa bostadsområden hamnat i ett 
socialt och kriminellt förfall. Människor ger uttryck för 
förtvivlan och rädsla, men ser inga möjligheter att för-
ändra sin bostads- eller levnadssituation. Man möter 
allt fler som tycker sig oförskyllt ha hamnat i ett sorts 
helvete. 

Ur ett globalt perspektiv kan man konstatera att 
terror och väpnad konflikt oftast finansieras genom 
inkomster från narkotikahanteringen, Afghanistan är 
det mest aktuella exemplet. I vissa länder som exempel-
vis Mexico har den grova organiserade brottsligheten 
ansvaret för fruktansvärda händelser med lemlästade 
och mördade människor i många tusentals. På alltför 
många platser i vår omvärld lever människor i en miljö 
av ständig skräck och utsatthet för våld, finansierat 
av vinster från narkotikahantering. Vanligtvis är det 
kvinnor som utan egna initiativ och uppsåt hamnat i 
djupt tragiska livssituationer där man saknar möjlighe-
ter att påverka eller ta sig ur. Betraktade som sexuella 
förbrukningsvaror blir det litet av livet och oftast tidig 
död med en efterlämnad barnaskara som någon av de 
olika fäderna inte vidkänns något ansvar för. Den onda 
cirkeln rullar på för kommande generationer.

Det underliga är att man aldrig hör att narkotika 
diskuteras i det offentliga inom ramen för de miljökata-

strofer samhället utsätts för. För att något skall betrak-
tas vara en miljöfara verkar det behöva beskrivas med 
en kemisk formel för att eventuellt få politiker till att 
agitera. Än mer underligt då när narkotika oftast är 
lika med kemikalier. 

Det finns därmed anledning att på högsta miljö-
agendan föra upp de fruktansvärda miljökonsekvenser 
narkotikaproduktionen för med sig (se sidan 58). Det 
finns mycket starka skäl att på ett pragmatiskt sätt 
även skapa lite ordning och reda med de kemikalier 
eller prekursorer som gör narkotikaproduktion möjlig 
och som även kan möjliggöra identifierande av dem 
som så hänsynslöst sprider avfallet och gifterna i natu-
ren och på gatorna. 

Länge utgjorde oljetankers en stor fara med sina 
utsläpp. De stora utsläppen upphörde när man gav 
varje oljelast en kemisk identitet, ett batchnummer 
på det som tillsattes. Det är fullt möjligt att göra på 
samma sätt med de kemikalier som är prekursorer vid 
narkotikaframställning. Ett syntetiskt DNA på strate-
giska kemikalier. Med rätt upplägg kan man så följa 
kemikalien från ax till limpa och varje ertappad överlå-
telse kan härledas till någon där ansvaret kan utkrävas. 

Den här åtgärden föreslogs av ryssarna vid en inter-
nationell konferens om prekursorer i Wien 2009 arran-
gerad av UNDCP och OSSE.  Förslaget möttes av entusi-
asm av deltagande narkotikaexperter från världens alla 
hörn. Tyvärr blev det ingen verkstad av allt det pratet. 
Det är ju trots allt så att narkotika inte är något miljö-
problem när man tagit på sig de politiska glasögonen.  
 

Anders Stolpe
Vice Ordförande  



Info från styrelsen 

Anmälan till utbildningskonferensen i Linköping pågår för 
fullt. Om du inte redan har anmält ditt deltagande är det dags nu 
medan det finns platser kvar.

Stadgeändringar
I samband med årsmötet i Linköping kommer styrelsen att föreslå en 
stadgeändring som ger polisstudenter möjlighet att bli medlemmar i 
föreningen. Vidare kommer en del andra tillägg och förtydliganden i 
stadgarna att föreslås.

Niklas ny i redaktionen

Niklas Lindroth, narkotikapolis från 
Alingsås, har medverkat med egna artik-
lar i de senaste numren av vår tidning. 
Numera ingår Niklas som ordinarie med-
arbetare i redaktionen och vi ser fram 
emot många intressanta reportage och 
en fortsatt initierad bevakning av den 
mörka sidan av internet.
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Redaktörens 
spalt
I förra numret hade vi några artiklar 
på temat missbruk och beroende. 
Men vilka möjligheter har egentli-
gen den som blivit drogberoende att 
komma ur den destruktiva livsstilen 
och bli ”frisk”?

Till största delen hänger det på 
individens egen vilja att göra slut 
med kärleken till drogerna. Har 
man inte den inställningen hjälper 
inget annat heller.

Från samhällets sida erbjuds 
också ”harm reduction”, dvs. åtgär-
der som minskar skador av drog-
missbruket för dem som inte har 
tillräckligt stark vilja att bli drog-
fria.  Substitutionsbehandling och 
sprututbytesprogram är sådana ska-
dereducerande hjälpåtgärder.

I denna tidning belyser vi i några 
artiklar ”den svåra vägen tillbaka” 
ur ett missbruk. Läs och hör gärna 
av er med synpunkter.

Av olika anledningar har vi ännu 
inte valt ut något speciellt tema 
att sätta extra fokus på i nästa 
nummer. Det får alltså bli en över-
raskning. Och det ger mig också en 
anledning att efterlysa idéer om sär-
skilda frågor som ni läsare vill att 
vi tar upp. Kom gärna med förslag 
och ännu hellre med egna texter 
om det ämne ni vill lyfta fram. Allt 
kommer att beaktas.

Jag vill också slå ett slag för 
att ni som redan är medlemmar i 
SNPF pratar med era kollegor om 
att vi finns och att ett medlemskap 
i SNPF kan ge nya verktyg i arbetet 
mot narkotika och andra droger. 
Alla inom rättsväsendet är direkt 
eller indirekt berörda och alla är 
välkomna i gemenskapen och att ta 
del av våra utbildningar och annan 
nyttig information.

Gunnar Hermansson

I detta nummer medverkar förutom redaktionen 
följande skribenter:
Matilda Arnesdotter, Göteborg
Robert Moosberg, Skövde
Christoffer Bohman, Stockholm
Narkotikaroteln grupp 4, Göteborg

Stort tack för er medverkan.

Vi behöver Er hjälp att bli fler medlemmar. Idag är alla inom 
rättsväsendet i någon mån involverade i bekämpningen av nar-
kotika och därför välkomna som medlemmar i SNPF.

Läs ordförandens text i slutet av tidningen (sidan 78) om varför 
vår förening behöver växa till sig och hur ni kan bidra genom 
att anta utmaningen.

Medlemsavgiften
I januari skickade vi ut påminnelse om att betala medlems-
avgiften till SNPF för 2015. Avgiften 200 kronor sätts in på 
PlusGiro 63 73 06-2 senast 2015-02-26. Glöm inte att ange 
ditt namn och medlemsnummer!
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Jag träffar Stefan på Sundsvalls sjukhus där han läser 
till undersköterska med en förhoppning om att i fram-
tiden jobba med rehabilitering av missbrukare, något 
han redan provat på och trivs med. 

Stefan är hårdrockare, vilket bockskägg och 
Motörhead t-shirt skvallrar om, men han är också en 
filosofiskt lagd person och en god berättare. Den upp-
växt Stefan beskriver känns väldigt typisk. Inget han 
berättar hade i sig behövt leda till missbruk och misär, 
men ändå har jag hört varianter på samma tema hur 
många gånger som helst; skilsmässobarn, alkoholmiss-
bruk i släkten. En klick med ungdomar rastlösa och 
nyfikna, avundsjuka blickar mot äldre, ”rövare” som 
gled omkring och var lite coolare än alla andra.

Började som tolvåring
Stefan tror att han egentligen påbörjade sin resa i ut-
försbacken redan när han tog sin första fylla som tolv-
åring. Plötsligt fylldes tomrummet i hans inre med nå-
got, med ruset. Nyfiken och förälskad i känslan som 
berusningen fyllt honom med, var steget till att pröva 
hasch kort och förutsägbart. 

Stefan ville pröva, ville veta om det var ”hans grej”. 
Ett beteende som följt honom genom livet och genom 
åren fått honom att prova i princip alla droger utom 
heroin. Med en mamma som nog förstod, och vuxna 
i form av fritidsgårdpersonal som börjat ana vad 
Stefan och hans kompisar sysslade med, växte Stefans 
ångest och skam. Känslor som bara gick att bota med 
mer alkohol och mer droger. Tonåren blev en jakt på 
att fylla hålet i hans inre med berusning. Men Stefan 
vågade inte släppa taget helt. När polarna ”sköt ut sig” 
och tappade fotfästet helt så såg han till att dra lite i 
handbromsen och på så sätt sköt han upp den stora 
kraschen. 

Första gången Stefan ”krisade” som han själv säger, 
var när han drabbades av en flera dygn lång ”hasch-
noja”. Han var nu sjutton år och fast i en ond spiral av 

jakt på ”sin grej” och skammen av att veta att det han 
sysslade med var fel. 

Stefans mamma bestämde i det här skedet att flytta 
till Jämtland. Stefan tog den diskret utsträckta handen 
och flyttade med. Man pratade aldrig om att det var 
för hans skull, men nu i efterhand vet han att det nog 
var så. I Jämtlands skogar tände han av för första gång-
en, mådde fruktansvärt dåligt och kände sig vansinnigt 
malplacerad. Fri från narkotika, men med alkohol som 
substitut, träffade han en något äldre tjej som löste den 
jämtländska exilen genom att ta med honom tillbaka 
till Sundsvall och något som blev början på ett nytt 
kapitel i Stefans liv.

Som artonåring hade Stefan jobb, sambo och för-
sökte leva ett normalt liv. Istället för att ta droger 
drack han, och som han drack. Minnesluckor, tillnykt-
ringsenheten och fyllecell.

Det blev nästan sex år utan narkotika. Under tiden 
blev Stefan pappa och under hela tiden höll han en 
fasad, något han blivit bra på redan under ungdoms-
åren. ”Handbromsen” fanns alltid där trots att han 
ideligen var på väg mot den stora kraschen.

När Stefan separerade från sin sambo och började ha 
sonen varannan vecka såg han sin ”frihet” som något 
som skulle utnyttjas till max och han började ta amfe-
tamin igen. En drog som han, efter att ha blivit bränd 
på haschet, kommit fram till nog var ”hans grej”. Han 
träffade en ny tjej som hade en lite liberalare syn på 
droger. Hon köpte hans retorik och han rättfärdigade 
sitt amfetaminmissbruk med att han behövde drogen 
för att må bra. 

Hur kan man hjälpa?
Stefan hämtar kaffe till oss. Det bekommer honom inte 
att vi sitter bland lunchande läkare och sjuksköterskor 
när vi pratar om hans liv. Stefan vill berätta, vill hjäl-
pa andra och han säger att han tackat ja till just den 
här intervjun eftersom han vill prata direkt till poliser, 

Att söka ”sin grej”  
och att hitta sig själv
Ett samtal med en före detta missbrukare 

Stefan är trettiotre år och han har mer än ett halvt liv av missbruk bakom sig. I dagslä-
get är han beredd att sträcka sig så långt att han vågar säga att han har sin sjukdom, 
missbruket, i brygga. Men han är väl medveten om att brottningsmatchen aldrig är 
avgjord även om poängen på resultattavlan för tillfället visar ledning för hans drogfria 
personlighet.
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åklagare, anställda inom kriminalvården och alla andra 
som i sitt jobb träffar sådana som han. Stefan har ett 
budskap.

Stefan berättar att det vid olika tillfällen i hans liv 
med missbruk funnits tidpunkter när ”spjället varit 
öppet”, som han beskriver det. Han poängterar att han 
bara kan prata utifrån sig själv, även om han på goda 
grunder kan misstänka att andra har samma upplevel-
ser. Det har funnits tillfällen då han varit i kris och varit 
öppen för att ta emot hjälp. Tillfällen då han mycket väl 
hade kunnat kliva in på en behandling eller i vart fall ta 
steget och erkänna att han inte hade kontrollen. 

Stefan tror att det är oerhört viktigt att till exempel 
poliser, trots att det är tionde eller hundrade gången 
man ingriper mot samma person, är öppna för tanken 
att det kanske är just idag som man kan göra skillnad 
genom att erbjuda en hand eller peka ut en riktning. 
Likaså menar han att det ibland saknas förståelse för 
att en veckas väntetid för ett samtal med en handläg-
gare på socialtjänsten eller frivården kan leda till att 
”spjället” hinner stängas. För en person som inte är 
ansatt av missbruk är väntan en dygd, men för miss-
brukaren är väntan ett tecken, ett tecken på att köra 
på som vanligt.  

Vi kommer också in på vilken ”björntjänst” det kan 
bli när konsekvenser uteblir, till exempel om åklaga-
ren väljer att ge åtalsunderlåtelse. Stefan säger att ett 
sådant beslut kan bli kontraproduktivt om det kommer 
vid en tidpunkt när en individ är på vippen att söka 
hjälp. Alla tecken från samhället om att man är ett 
hopplöst fall eller att det är fritt fram, kommer av en 
missbrukare att tolkas som att det är fritt fram. Stefan 
hör hur det låter, men han har levt det livet och vet att 
det var så hans missbrukande sinne fungerade. 

Konsekvenser
Inom idrotten pratar man om spelare som slår igenom 
på äldre dagar som en så kallad ”late bloomer”. Det 
är så Stefan självironiskt beskriver sin debut som po-
liskund. Han var tjugonio år när han för första gången 
fick en konsekvens av sitt missbruk som på allvar skulle 
påverka honom, detta efter ett drograttfylleri och en 
bilkrasch.

Frivården kallade till möte men eftersom Stefan 
aldrig varit i kontakt med rättsväsendet så förstod han 
inte syftet. Kanske trodde ingen att en snart trettioårig 
fullblodsmissbrukare kunde vara en novis gällande hur 
rättvisans kvarnar maler. Det var först i mötet med sin 
försvarare han fick klart för sig att han riskerade någon 
månad i fängelse. Advokatens idé om kontraktsvård lät 
mer lockande.

Kontraktvården blev i form av en tolvstegs-behand-
ling. Han var där men deltog inte helhjärtat. Stefan 
vill betona just det. Det är en fruktansvärd skillnad 
på att ”vara på en behandling” och att ”göra en 
behandling”. Nu i efterhand inser Stefan att han ännu 
inte hade nått botten. Han hade ännu inte insett att 
det man pratade om på behandlingen var han själv 
och hans problem. På något sätt lyckades han fortfa-
rande intala sig själv att han i grunden hade en annan 

problematik, något som var speciellt just för honom.
Stefan har sökt svaret på just den frågan på många 

sätt genom åren. Han testade psykedeliska droger 
utan att gilla det, sökte svaret i kosmos oändlighet och 
”snöade” kring tankar om vad som skulle hela honom. 
En ADHD-utredning gav honom medicinering med 
Concerta och Ritalin. Det var preparat han så gott som 
genast började missbruka, först genom att blanda med 
sin ständiga grunddrog alkohol och senare genom att 
lösa upp och injicera. 

Stefan tror inte längre på att medicinera personer 
med missbruk. Efter ett kortare missbruk av Subutex 
är han evigt tacksam att han inte följde en ganska långt 
gången tanke om att söka sig till Subutexbehandlingen 
i Sundsvall, något han nu förstått enbart syftade till att 
få lagligt förskrivna droger. 

Stefan säger att Subutex är oerhört förrädisk. Han 
började med skrap från den relativt billiga tabletten, 
något som då kändes väldigt prisvärt. I takt med den 
snabbt ökande toleransen och den oerhört smärt-
samma abstinensen, fick den inledande förälskelsen i 
drogen en bitter eftersmak. 

Kärleken till drogen
Stefan pratar mycket om förälskelsen i de olika droger-
na och den ”tid han fått” med dem, innan de visat sitt 
fula tryne och han tappat kontrollen. Återigen vet han 
inte om han bara pratar för sig själv, men han menar på 
att det är den känslan som fått honom att alltid känna 
nytt hopp när han hittat något nytt som just då verkade 
lösa upp alla knutar, något nytt som var ”hans grej”.    

Hur gick det då med den behandling Stefan deltog i? 
Svaret är att han aldrig slutförde den. Under eftervår-
den tog han återfall på amfetamin och tabletter. Stefan 
har mycket att säga om hur han återigen hamnade i 
drogernas våld men hans slutsats är att han ännu inte 
nått botten. De konsekvenser som förr börjat droppa 
in kom nu i allt stridare strömmar. En två veckors 
häktning misstänkt för stöld, ett tillslag mot en lägen-
het han befann sig i, närmsta vänner och grannar som 
bidrog med allt annat än stabilitet till hans liv. Stefan 
beskriver det som att han alltid var på fel ställe vid fel 
tidpunkt och varje gång han insåg att det var så, då 
var han i regel hemma eller på en plats som hade blivit 
hans vardag. Han var nu den intravenösa blandmiss-
brukaren han aldrig tidigare velat bli förknippad med. 
Botten var nådd. 

När vi pratar om vad det är som får missbrukaren 
att ta steget och söka hjälp så har Stefan egentligen 
bara ett svar som han känner sig säker på. Man måste 
vilja. När han nådde botten så ville han ha hjälp, han 
ville bli drogfri, han ville försöka att få till stånd en 
förändring. Oavsett metod så är Stefan säker på att 
den ärliga viljan att göra en förändring och att slutli-
gen erkänna för sig själv att man inte har kontrollen, 
är nyckeln till ett drogfritt liv. Så till synes enkelt, men 
naturligtvis fruktansvärt svårt.

Stefan fick en andra chans, fick ännu en tolvstegs-
behandling, och plötsligt förstod han vad de hade 
pratat om förra gången, då när han bara pliktskyldigt 

➲ s69
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Sprututbytesprogram finns i nästan alla länder i Europa 
och i ytterligare ett 40 tal länder världen runt. Det an-
ses vara en effektiv metod för att minska spridning av 
hiv och hepatit.

I Sverige finns idag sprututbytesverksamhet på sex 
platser. 1986 startades det första sprututbytespro-
grammet i Lund och året därpå i Malmö. Det var 
försöksverksamheter som placerades på sjukhusens 
infektionskliniker.  

Den 1 juli 2006 kom lagen om utbyte av sprutor 
och kanyler (2006:323) och alla landsting ges sedan 
dess möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet efter 
medgivande av Socialstyrelsen.

2010 öppnade Helsingborgs lasarett en sprututby-
tesmottagning och under senaste åren har även Kalmar, 
Stockholm och Kristianstad öppnat mottagningar.

Villkoren för att en missbrukare ska få delta i ett 
sprututbytesprogram är att denne fyllt 20 år och har ett 
dokumenterat injektionsmissbruk. Den som vill hämta 
ut rena sprutor och kanyler måste samtidigt lämna in 
lika många av sina begagnade verktyg. Här kan göras 
undantag om det finns särskilda skäl till varför begag-
nade sprutor och kanyler inte kan lämnas in.

Omstridd verksamhet
Att dela ut gratis sprutor och kanyler till narkomaner 
är kontroversiellt i Sverige. Å ena sidan hävdar kriti-
kerna att sådan verksamhet uppmanar till fortsatt miss-
bruk och att det saknas bevis för att detta skulle minska 
spridningen av hiv och hepatit. En narkoman ändrar 
inte sitt riskbeteende av att landstinget delar ut rena 
sprutor.

Anhängare av sprututbyte å andra sidan hänvisar 
till svenska och internationella studier om att smitt-
spridning förhindras av sprututbyte. Men sanningen 
är nog den att utdelning av rena sprutor i sig inte 
påverkar smittspridning, eftersom landstingens spru-
tor och kanyler också kan användas på felaktigt sätt 
i missbruksmiljöer.

Däremot kan injektionsmissbrukarnas riskbeteen-
den förändras genom besöken på sprututbytesmot-
tagningarna där de får träffa utbildad personal som 
är ålagda att informera om risker med drogmissbruk 
och motivera till ett förändrat beteende. Personalen 
skall informera om smittorisker och hur man kan 
skydda sig mot smitta. Alla missbrukare som skrivs 
in på mottagningarna erbjuds samtalskontakt och får 
även erbjudande om avgiftning, vård och behandling. 
De blir testade för hiv och hepatit och de erbjuds 
vaccination mot hepatit B om de inte redan har ett 
fullgott skydd.

Utredning vill förenkla processen
Den statliga s.k. Missbruksutredningen, som 2011 
lämnade betänkandet Bättre insatser vid missbruk och 
beroende (SOU 2011:35), hade synpunkter på bland 
annat sprututbytesverksamheten där man vill lätta upp 
reglerna. Utredningen föreslår att sprututbyte ska vara 
tillgänglig i hela landet där det föreligger ett behov av 
sådan verksamhet. Vidare föreslår man att landstingen 
självständigt ska kunna ansöka om tillstånd för att be-
driva sprututbytesverksamhet. Idag krävs samtycke av 
kommunen och detta ser utredningen som ett problem. 
Utredningen vill också sänka åldern från 20 till 18 år 
för personer som vill delta i sprututbytesprogram.

Varken dessa krav eller merparten av de övriga 70 
förslagen som Missbruksutredningen lade fram har 
genomförts. 

Under tiden fortsätter debatten för och emot. 
Åsikterna går isär av förklarliga skäl och det kan till 
stor del bero på att man fokuserar debatten på själva 
sprututbytet. Gratis sprutor kan fungera som en morot 
för missbrukarna att söka sig till mottagningarna där 
motiverande hjälp och stöd erbjuds.

    

Gunnar Hermansson 

Sprututbytesverksamheten
Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika, den så kallade 
sprututbytesverksamheten, finns idag på sex orter i Sverige. Verksamheten regleras 
i lag och av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2007:2 och SOSFS 2013:23.

Rena sprutor och kanyler är bara en del av vad sprututbytes-
programmen erbjuder.
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I Helsingborg har man 430 inskrivna injektionsmiss-
brukare sedan starten 2010. 88 av dem skrevs in under 
2013 och mottagningen hade under det året 3001 be-
sök totalt.

Sjuksköterskan Louise, som för dagen är ansvarig 
för mottagningen, berättar att när de som skrivits in 
slutar att komma på besök, står de ändå kvar i regist-
ret.

Varje dag som mottagningen är öppen brukar mel-
lan 5 och 15 besökare komma för att byta sina begag-
nade sprutor och kanyler, eller för att bara prata lite 
och få hjälp med såromläggning eller liknande.

Under 2013 delades 24 676 sprutor ut och 21 319 
sprutor lämnades in. 56 681 kanyler lämnades ut och 
52 172 återlämnades. Skillnaden kan vara att man 
glömt ta med sig verktygen eller att polisen eller någon 
annan lagt beslag på dem. Om inga begagnade sprutor 
lämnas tillbaka vid två besök i följd, utlämnas bara en 
spruta och två kanyler.

Alla besökare erbjuds motiverande samtal för att 
inse riskerna med sitt injektionsmissbruk. Viljan att 
delta i samtal varierar, men ganska många vill faktiskt 
diskutera möjligheten att få hjälp att sluta missbruka.

För att bli inskriven på sprututbytesprogrammet 
krävs ett konstaterat injektionsmissbruk av narkotika. 
Detta konstateras enligt Louise genom stickmärken på 
vanliga ställen som armveck, händer och fötter eller på 
halsen.

Vid inskrivningen tillfrågas besökarna om vilka 
droger de använder och vilken som är huvuddrog. Ofta 
har man ett blandmissbruk och den drog som injiceras 
är vanligtvis amfetamin. Några injicerar också heroin 

och vissa uppger att de injicerar tabletter, framförallt 
morfin eller morfinliknande preparat. Ett litet antal 
uppger att de också använder anabola steroider emel-
lanåt och en besökare under 2013 hade anabola steroi-
der som huvuddrog. 

En liten grupp injektionsmissbrukare kommer ofta 
och regelbundet. Dessa ”stammisar” har i flera fall 
arbete och i vart fall en vilja att sköta sitt missbruk på 
bästa sätt.

Louise, som tjänstgjort på mottagningen ett halvår, 
berättar vidare att man inte gör några drogtester, men 
alla besökare testas för hiv och hepatit. Den som inte 
har skydd mot hepatit B erbjuds gratis tre vaccinering-
ar i förebyggande syfte. Man har ännu inte upptäckt 
några hiv-fall bland besökarna i Helsingborg.

Besök på två sprututbytesmottagningar
Fyra av landets sex sprututbytesmottagningar ligger i Skåne. Vi har besökt mot-
tagningen i Helsingborg, med snart fem års erfarenhet, och i Kristianstad som haft 
sprututbyte i tre månader.

Kondomer, spritsuddar och riskavfallsburkar delas också ut 
till besökarna, liksom medicinkoppar, sterimix kok-koppar 
med filter och plåster.

➲
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Steroidmissbrukare avvisas i Kristianstad 
Sprututbytesmottagningen vid infektionskliniken i 
Kristianstad är landets senast öppnade mottagning för 
injektionsmissbrukare som vill byta verktyg. Sjukskö-
terskan Åsa har arbetat här sedan mottagningen öpp-
nade i mitten av oktober 2014. Hon tycker att mötet 
med missbrukare är viktigt och givande, eftersom det 
ger en möjlighet att påverka dem till ett liv utan dro-
ger.

I Kristianstad har man efter tre månaders verk-
samhet 60-70 inskrivna injektionsmissbrukare, varav 
flertalet är män. Innan starten kalkylerade man med 
att ett par hundra sprutnarkomaner kunde finnas i 
upptagningsområdet jämfört med motsvarande siffror 
från Malmö. 

Varje dag kommer 5-10 besökare till mottagningen 
för att byta sprutor och kanyler. De flesta har med sig 
det antal begagnade verktyg som de vill byta mot nya, 
men några slarvar. De som ofta slarvar med återläm-
nandet får enligt Åsa högst två sprutor och fyra kany-
ler per gång. Det maximala antalet man får lämna ut 
per gång är annars 15 sprutor och 30 kanyler.

De flesta injektionsmissbrukarna som kommer 
till mottagningen i Kristianstad har amfetamin som 
huvuddrog. Några uppger att de injicerar heroin och 
i några fall ritalin, metadon eller buprenorfin.

Sjuksköterskan Åsa tillfrågades om sprututby-
tesmottagningen hade besökts av någon klient med 
anabola steroider som huvuddrog, med anledning av 
det utbredda steroidmissbruket i Sverige. Hon säger 
att hittills har en steroidanvändare kommit för att 
byta sprutor och kanyler, men han tilläts inte delta i 
programmet. Detta beror enligt Åsa på att persona-
len på sprututbytesprogrammet i Kristianstad tolkat 
bestämmelserna som att enbart intravenösa injek-
tionsmissbrukare av narkotika kan inkluderas. Man 
hade också haft samråd med kollegorna i Malmö i 
denna fråga.

I lagen om byte av sprutor och kanyler och i 
Socialstyrelsens föreskrifter anges att sprututbytes-
verksamheten är öppen för dem som har ett doku-
menterat injektionsmissbruk av narkotika. Anabola 
steroider och andra hormonpreparat nämns inte och 
därför gjorde man i Kristianstad denna bedömning.

     

Gunnar Hermansson

I en studie från 2013, “Prevalence of, and risk 
factors for, HIV, hepatitis B and C infections 
among men who inject image and performan-
ceenhancing drugs: a cross-sectional study”, 
där data från 19 sprutbytesstationer i England 
och Wales har sammanställts, visar Vivian 
D Hope och medarbetare på likheten mel-
lan steroidmissbruk och annat drogmissbruk. 
Hope et al tittade på 395 män som injicerade 
anabola steroider (AAS) och andra doping-
relaterade preparat intramuskulärt. De hade 
en medianålder på 28 år, och de injicerade 
bland annat AAS, GH och HcG-preparat. 47 
av dessa individer var positiva för hiv, hepatit 
C eller hepatit B. 

Vi vet redan att de som använder dopingme-
del ofta kombinerar detta missbruk med att 

använda andra droger som alkohol och narko-
tika. Tidigare har brukarna av AAS och andra 
hormonpreparat betraktats som betydligt mera 
noggranna individer som använder rena spru-
tor och är minutiösa med sina preparat, kost 
och träning. Studien, som är den hittills mest 
omfattande inom området, visar att de som 
injicerar hormonpreparat löper precis samma 
risk som de som injicerar andra psykotropa 
substanser att infekteras av både HIV och 
hepatitvirus.

Det kan innebära särskilt allvarliga konsekven-
ser för AAS-missbrukaren eftersom AAS har 
en påtagligt negativ inverkan på immunförsva-
rets vita blodkroppar.

På alla sprututbytesmottagningar tas besökarna emot av 
sjuksköterskor, men de kan också få kontakt med läkare, 
barnmorska, kurator och beroendevård.



14  SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-2015

I den kontinentaleuropeiska narkotikadebatten intas 
en framträdande position av en linje som brukar kal-
las ”harm reduction”. Den innebär ”skademinskning” 
eller ”skadebegränsning” och har till främsta syfte att 
bota eller lindra de sjukdomar eller störningar som 
uppstår till följd av eller i samband med narkotikamiss-
bruk.

Harm reduction-åtgärder kan omfatta en rad insat-
ser, bland dem:

• information och rådgivning om ”rätta sättet” att 
intaga olika narkotika, t.ex. MDMA, för att minska 
risken för obehagliga upplevelser, ”snedtändningar” 
el. dyl.,

• medicinsk eller psykiatrisk vård av t.ex. hepatit 
eller psykoser hos missbrukare,

• utdelning av sterila sprutor och kanyler till injek-
tionsmissbrukare i syfte att hindra eller minska sprid-
ning av t.ex. HIV,

• testning för HIV och andra infektioner för att få 
missbrukare att söka vård,

• farmakologisk underhållsbehandling av opiatmiss-
brukares beroende med t.ex. metadon eller buprenorfin 
(Subutex),

• legal förskrivning av narkotika till kroniska miss-
brukare på indikationen narkomani, eller

• åtalsunderlåtelse, lindrigare påföljd, överlämnande 
till vård o.s.v. för missbrukare som begått brott.

Narkomani ses som sjukdom
Inom harm reduction-filosofin ses narkotikaberoende 
(narkomani) ofta som en sjukdom. Det uppfattas vara 
läkarnas sak att behandla problemen. Ibland blir argu-
mentationen starkt kritisk mot polisen, som i de klassis-
ka svenska narkotikaliberala debattartiklarna ”Rädda 
narkomanen från polisen!” resp. ”Förbjuden sjukdom: 
narkomani” (Expressen 16 resp. 22 feb. 1965).

I Västerlandet skall sjukvården i princip ge samma 
service till alla och endast ta hänsyn till deras medicin-
ska behov. Sjukvården fungerar också som en stor harm 
reduction-apparat för livsstilsproblem. Drogrelaterade 
problem anses orsaka mellan en fjärdedel och hälften 
av alla patientbesök i Sverige (störst andel inom psy-
kiatrin).

Utvidgade harm reduction-åtgärder kan då ses som 
en naturlig fortsättning på den medicinska linjen. 
Åtgärderna förväntas kunna ske i samförstånd med 
missbrukarna och upplevs därmed inte som integritets-
kränkande. De förväntas även dämpa konflikterna kring 
missbruket samt minska behovet av repressiva åtgärder 
av typen polisingripanden.

Trots årtionden av satsningar i olika länder har 
emellertid harm reduction-strategin inte lyckats minska 
narkotikamissbruket. Tvärtom har strategin försenat 
effektiva insatser i enskilda fall och dessutom till stora 
delar motverkat sina egna syften.

Sent och dyrt
Harm reduction-åtgärder kommer definitionsmässigt 
sent i en missbrukskarriär, i de flesta fall först då stör-
ningarna kring drogintaget blivit svårhanterliga för miss-
brukaren. Erfarenhetsmässigt tar det två år från debuten 
i missbruk till dess att missbrukarens drogintag upptäcks 
av omgivningen. Under denna fas sprider missbrukarna 
sina drogvanor till andra, och nästan all spridning är 
avslutad inom två år. Även om dagens narkomanvård 
skulle ge hundraprocentig drogfrihet redan vid den för-
sta vårdkontakten så skulle den aldrig hinna ifatt narko-
tikaepidemins spridning.

Under tiden hinner många missbrukare utveckla ett 
beroende till sin drog och dessutom fortskrida långt in i 
en missbrukarkarriär med markant avvikande beteende 
och förändrad personlighet. Missbruket blir en livsstil. I 
stället för att kunna ingripa med enkla styrande åtgärder 
(drogtester, stödsamtal m.m.) direkt efter upptäckten 
blir det nödvändigt med t.ex. långa institutionsvistelser.

Redan 1970 uppskattade Nils Bejerot att en enda 
urspårad narkoman under sin livstid kostade samhäl-
let två miljoner kronor eller mer i vård, brott, skador, 
inkomstbortfall m.m. Idag motsvarar det omkring 
15 miljoner kronor. Riksrevisionsverket beräknade på 
1980-talet att bara vårdkostnaderna (inkl. fängelse) för 
en enda tung missbrukare kunde uppgå till mer än två 
miljoner kronor under en livstid. Med en nyrekrytering 
kring millennieskiftet på mer än tusen tunga missbru-
kare per år betyder detta en inteckning i framtida kost-
nader på flera miljarder varje år. 

Varför kan ”harm reduction” inte 
stoppa narkotikaepidemierna?
Internationellt ägnas allt större uppmärksamhet åt åtgärder för att begränsa ska-
dorna av narkotika i stället för att stoppa missbruksbeteendet. Även om de kan ha 
ett humanitärt värde i enskilda fall, kan de dock aldrig utgöra en huvudlinje i kampen 
mot narkotikaepidemierna.



Påverkar inte missbruksbeteendet
Allvarligare är dock att harm reduction-åtgärderna 
inte påverkar missbruksbeteendet. Snarare kommer 
många av dem att förstärka detta. Orsaken är att alla 
missbruksbeteenden dras med naturliga eller sociala 
bromsar (s.k. komplikationer), t.ex. sjukdomar eller 
konflikter, som gör att missbrukaren inte kan fortsät-
ta sitt drogintag med samma intensitet som tidigare. 
Om man då tar bort bromsarna, t.ex. ger en rökare 
hostmedicin mot de tobaksframkallade luftvägsbesvä-
ren, minskar missbrukarens intresse att upphöra med 
sina droger. Bejerot liknade behandling av missbru-
kets komplikationer utan insatser mot missbruket vid 
”rundsmörjning av gamla bilar”. Han påpekade också 
att inga missbrukare skulle kunna supa eller knarka så 
hårt som de gör i vårt samhälle utan fullgod medicinsk 
service.

Inom självhjälpsrörelsen talar man med en ame-
rikansk term om ”enabling” (”möjliggörande”) för 
sådana insatser som gör det möjligt eller lättare 
för missbrukare att fortsätta med droger, kort sagt 
allt som gör missbrukaren trygg i sitt missbruk. De 
kan omfatta allt från ekonomisk hjälp och städ-
ning till strafflindring och läkemedelsförskrivning. 
Missbrukare kan vara skickliga i att mana fram 
sådant beteende från omgivningen, inte minst genom 
att vilseleda och få andra att tycka synd om dem. Allt 
sådant uppskjuter det obehagliga beslutet att sluta 
med drogerna till en obestämd morgondag. 

Harm reduction blir i praktiken systematisk enab-
ling. Den bidrar även till att förstärka missbrukarens 
självbedrägeri med illusionen av att ha kontroll över 
sitt missbruk, eftersom detta sker med medicinskt 
eller annat professionellt stöd.

Samtidigt gör missbrukarnas fortsatta drogintag att 
de utsätter sig för fortsatta hälsorisker. Även om t.ex. 
sprutor och kanyler är sterila när de lämnas ut till 
missbrukare, sköter dessa inte hygienen korrekt utan 
delar injektionslösningar m.m.

Fungerar inte i stor skala
Harm reduction kan fungera för ett litet antal patien-
ter i noga kontrollerade program med goda resurser. 
Ulleråkers metadonprogram har haft resultat i världs-
klass och faktiskt minskat dödligheten bland den be-
handlade gruppen heroinister. 

Allvarliga problem uppstår dock när programmen 
skall tillämpas i stor skala med tusentals patienter. 
Då skiftar målsättningen från att medicinskt behandla 
störningar till att politiskt städa undan sociala pro-
blem. Då införs metadonbussar och sprutkiosker. Då 
blir de enda kriterierna för att behålla patienterna att 
dessa inte vållar direkta störningar i verksamheten. 
Allt det där extra med terapeutiskt innehåll (samtal, 
rådgivning, utbildning, livsstilsträning m.m.) tonas 
ner och försvinner.

Vid storskaliga projekt sker dessutom ofta en 
uttunning av de diagnostiska kriterierna, d.v.s. allt 
fler patienter kommer att tas med. Alla tankar på att 
behandla endast ”de svåraste fallen” förflyktigas. De 
missbrukare som ”ligger nära” att tas med ställs då i 
den svåra situationen att fortsätta sitt missbruk och 
sitt asociala beteende för att kvalificera sig för t.ex. 
underhållsbehandling eller att söka sig till drogfri 
vård. 

Snabba lösningar
Harm reduction-filosofin har passat vår tids menta-
litet. Den minskar det personliga ansvaret för kon-
sekvenserna av det egna beteendet. Den uppskjuter 
konflikterna kring missbruket. Den bygger på vad 
samhällsvetaren John Naisbitt kallat en ”teknofix-
mentalitet”, där den moderna teknologin förutsätts 
leverera lösningar som befriar oss från disciplin och 
personligt ansvar i livsstilsfrågor. Men, som Naisbitt 
också påpekat, kommer teknologin aldrig att befria 
oss från detta.

Harm reduction accepteras dock inte som huvud-
linje inom viktiga samhällsområden. I vägtrafiken 
inriktas arbetet inom den s.k. nollvisionen på att 
förebygga olyckor, inte på att skaffa fler ambulanser 
för trafikoffren. Inom arbetslivet har 100 års fackligt 
arbete för säkrare miljö lett till en påtaglig reduktion 
av antalet dödsfall och svåra skador, men det förebyg-
gande arbetet fortsätter.

Att hejda en narkotikaepidemi kräver tidiga ingri-
panden mot det enskilda missbruket, inte minst för att 
stoppa fortsatt spridning. Då fordras helt andra insat-
ser än harm reduction och en helt annan beredvillig-
het att ta konflikterna kring missbrukarnas framfart.

Jonas Hartelius   
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Vid mitten av 1960-talet pågick i svenska medier en kraftfull 
kampanj för att omdefiniera narkotikaproblemet som ett 
medicinskt problem. I en artikel i Expressen den 22 februari 
1965 skrev socialläkaren John Takman om narkomani som 
en ”förbjuden sjukdom”. I stället för det dåvarande ”repres-
saliesystemet mot narkomanerna” (med polis, kriminalvård 
etc.) förespråkade han läkarförskrivning av narkotika till 
kroniska missbrukare för underhållsbehandling. 
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Idag finns inte någon vetenskapligt utvärderad eller 
kliniskt strukturerad behandlingsform för personer som 
hamnat i ett missbruk/beroende av anabola androgena 
steroider (AAS). De senaste åren har dock användningen 
av AAS börjat uppmärksammas som ett samhällsprob-
lem och allt fler personer söker vård hos de få specia- 
listmottagningar som finns i Sverige. Därmed ökar även 
kraven på att utarbeta heltäckande behandlingsformer 
för såväl somatisk som psykologisk problematik. 

De psykiska bieffekter och destruktiva livsmönster 
som kan komma ur användningen av AAS har många 
likheter med andra väl kända psykiatriska tillstånd 
där man sedan länge har arbetat med evidensbase-
rade behandlingsformer. Det kan handla om missbruk/
beroende, tvångssyndrom, ätstörningar, panikångest, 
störd kroppsuppfattning, antisociala personlighetsdrag 
(kriminell livsstil) med mera. Listan kan göras lång och 
därmed finns också förutsättningar att skapa behand-
lingsupplägg som kan passa den mångfasetterade pro-
blematik som patientgruppen uppvisar. Det är oerhört 
viktigt att ta i beaktande att variationen av problembild 
är stor och att behandlingen behöver vara flexibel och 
utformas tillsammans med individen utifrån hans/hen-
nes behov.

Två specialistmottagningar
I Sverige finns två väletablerade specialistmottagning-
ar för dopningspatienter. Vid Dopningsmottagningen i 
Örebro arbetar ett team av läkare (allmän, endokrino-
log, psykiater) kurator, psykolog, sjuksköterska och ar-
betsterapeut kring varje patient. 

På Resurscentrum för hormonmissbrukare vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg finns möj-
lighet till utredning hos endokrinolog med lång erfaren-
het av möte med AAS-patienter. Även beteendevetare 
närvarar vid besöken, men dock finns i nuläget inga 
medel för regelbundna samtal.

Dopingjouren, som finns på Karolinska universitets-
sjukhuset i Huddinge, har sedan en tid tillbaka startat en 
mottagning i Stockholm. 

Under 2014 har ett regeringsfinansierat nationellt 
projekt för kunskapsutveckling kring dopning som 
samhällsproblem påbörjats i Örebro, vilket kommer 
att fortgå under 2015. Ett av flera mål är att se över 
behandlingsmöjligheter och att utifrån erfarenhet och 
befintlig kunskap sammanställa förslag till upplägg för 
behandling, utredningar och samtal/psykoterapi.  

AAS-missbruk skapar komplex problembild
Är det viktigt att utveckla en specialiserad behandling 
för AAS-användare och i så fall varför? Det enhälliga 
svaret från personer med klinisk erfarenhet och an-
vändarna själva är JA och anledningarna till det är flera. 
Det grundläggande i behandlingen är att personalen 
har kunskap och förståelse för den komplexa problem-
bilden. Med utgångspunkt i andra former av beroende 
så finns det flera viktiga skillnader. AAS-användarna 
ser sig som ”renlevnadsmänniskor” och har ofta en 
stark förnekelse inför allvaret i situationen. De tror 
ofta blint på sin kunskap kring användningssätt, effek-
ter och livsstilen, men ofta är källorna tvivelaktiga och 
då behövs utbildning med stor respekt för patientens 
synsätt. Här ingår även att bemöta tankesättet att alla 
biverkningar är möjliga att undvika eller handskas med. 
Flera patienter har utvecklad dysmorfofobi och upp- 
lever sig själva som små oberoende av sin storlek, 
vilket väcker mycket ångest långt tid framåt efter 
avslutat AAS-intag och innebär därmed en viktig del 
i återfallspreventivt arbete. Här finns mycket erfaren-
het att hämta från behandling av ätstörningar. Många 
AAS-patienter övertränar och strävar efter att ha en ex-
tremt kontrollerad kosthållning. 

Svårt att sluta 
Resonemanget kring livsstilen kan utvecklas till tvångs- 
tankar- och beteenden som är svåra att bryta. Att hitta 
sunda beteenden kring detta är en viktig del i behand- 
lingen. En stor utmaning är att stötta patienten i att 
fortsätta träna rent och att acceptera den förändring i 
styrka och muskelmassa som sker. Att återgå till gym-
miljö kan för vissa individer väcka så mycket ångest att 
det är otänkbart. 
Att sluta med AAS kan också innebära att behöva läm-
na en trygg värld där starka gemensamma värderingar 
skapar tillhörighet och identitet. Mycket handlar om 
att prestera, överträffa sig själv och andra och att nå 
mål som hela tiden förflyttas. Häri ligger en stor del av 
beroendet, liksom i att beteenden som senare lett till 
komplikationer från början bekräftats av samhället. 
Många har varit småväxta eller blyga som barn och 
får sedan positiva reaktioner då de börjat träna och 
ökar sitt självförtroende, medan andra har tidigt varit 
”bråkstakar” och fått uppmärksamhet för det, vilket 
gör att de fortsätter med det beteendet på ett allt mer 
utstuderat sätt. 

Behandling av AAS-missbrukare
Missbruk av anabola androgena steroider under längre tid resulterar i mer eller 
mindre allvarliga fysiska och psykiska problem. Denna grupp av missbrukare är ofta 
mycket vårdkrävande för olika symtom. Viljan att sluta använda preparaten är däre-
mot ganska svag.

➲ s22
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En viktig del att kunna tala och informera om i 
behandlingen är den nedstängda sexfunktionen, ute-
blivna lusten och oron för infertilitet, vilka är starka 
faktorer för återfallsrisken. Det är också bra att ha 
inblick i hur en kriminell livsstil kan innebära krav på 
styrka och muskler, avstängda känslor och aggressivi-
tet och hur AAS blir ett verktyg för att kunna utföra 
grova brott och överleva i en oerhört tuff miljö. 

Lovande dopningsprojekt nedlagt
I april 2014 startades ett dopningsprojekt vid Skydds-
värnets behandlingshem i Göteborg. Behandlingshem-
met tar emot vuxna män med beroendeproblematik 
och kriminell livsstil. Idag är projektet tyvärr nedlagt 
då projektledaren bytt arbetsplats och personal med 
tillräcklig kunskap inom ämnet AAS saknas. 

Syftet med projektet var att utifrån ett samar-
bete med Resurscentrum (somatisk behandling) och 
Skyddsvärnets behandlingshem (samtalsbehandling) 
ge möjlighet till ett heltäckande omhändertagande där 
klienten parallellt med sin beroende- och kriminali-
tetsbehandling skulle få stöd i att klara av att sluta 
använda AAS. 

I projektbeskrivningen ingår att klienten inlednings-
vis får fylla i formulär och samtala kring sina tränings-
vanor, kost, självbild och detaljerat beskriva sin erfa-
renhet av dopningspreparat, vilket gör att behandlaren 
får en överblick av klientens problembild, kunskap och 
motivation. Skyddsvärnet ser på AAS som en drog och 
missbruk av dopningsmedel som en bio-psyko-social 
problematik. Utifrån detta erbjöds informationssamtal, 

motivationssamtal, återfallsprevention, temabaserade 
samtal och möjlighet att träffa psykolog och/eller psy-
kiater. Behandlingen ska även innehålla översyn av trä-
ningsupplägg, avslappning/återhämtning och närings-
riktig kost utan kosttillskott. Möjlighet finns även till 
stöttning i sociala situationer utifrån behov.

Även om projektet inte längre är i verksamhet, så 
finns upplägget och idéerna kvar. Mycket positivt är 
att grundförutsättningarna växer för att på flera stäl-
len i Sverige kunna erbjuda adekvat behandling för 
de AAS-användare som har upplevt problem och vill 
ha hjälp att sluta. Mycket handlar nu om att doku-
mentera vad som fungerar och inte för olika individer 
samt att diskutera med användarna själva. Hittills 
har en viktig punkt utkristalliserat sig och det är att 
det är oerhört viktigt att alla som arbetar inom yrken 
där man kan tänkas träffa på AAS-användare tar sitt 
ansvar och ställer frågan ”Använder du eller har du 
använt dopningspreparat”, även till personer som inte 
uppvisar tydliga tecken på användning. För de som 
har möjlighet till en längre relation är det viktigt att 
fortsätta ta upp frågan, även om svaret blivit nej från 
början. Erfarenheten från möte med patienter/klienter 
är att det krävs tid, tålamod och framförallt en tillit hos 
användaren för att få ett bra samtal kring användning 
av dopningspreparat. 

Det finns alltid möjlighet att höra av sig till 
Dopningsmottagningen i Örebro (019-6023360), eller 
till Dopingjouren (020-546 987) för frågor eller tids-
bokning.
       
 Matilda Arnesdotter
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Under våren och sommaren 2014 hade vi, liksom de fles-
ta andra polisområden i Sverige, fått tydliga indikationer 
på att spice fått fäste även i Skaraborg. Problematiken är 
känd och slår hårt mot ungdomar i riskzonen. Vi hade 
inte tidigare haft någon insats mot spice i större omfatt-
ning, men nu var det hög tid.

Kriminalunderrättelsetjänsten, KUT, tog fram en 
omfattande rapport med 120 unika individer som grund 
för beslut och för insatsens mer operativa inriktning. 

Insatsens mål
De mål som sattes för insatsens var att minska tillgång 
på spice bland ungdomar, upptäcka begynnande miss-
bruk, medvetandegöra risker bland unga och öka kun-
skapen bland vuxna. Insatsen skulle ske i samverkan 
med sociala myndigheter och andra lämpliga samver-
kanspartners som exempelvis skolan. Ett mycket viktigt 
mål var att insatsen skulle ske områdesgemensamt och 
över hela Polisområde Skaraborg.

Involverade enheter och uppgifter
Ett av syftena med insatsen var som sagt att involvera 
hela polisområdets resurs och att arbetet skulle prio-
riteras i konkurrens med övriga uppdrag som åligger 
polisen i området. Den enda mer riktade resurs vi hade 
att tillgå var våra Fokusgrupper. Fokusgrupperna är en 
nystartad verksamhet sedan i våras och de utgör polis-
områdets resurs för att kunna utföra operativa åtgärder 
och insatser efter beslut av Operativa ledningsgruppen, 
OLG. Fokusgrupperna är enkelt uttryckt en flexibel 
spaningsresurs skapad för att kunna utföra åtgärder 
och hantera de problem som kräver ett mer riktat ar-
bete. Fokusgrupperna fick i uppdrag att stå för de ope-
rativa insatserna och spaning mot person och adress. 
Gruppcheferna blev sammanhållande i det dagliga ar-
betet och samverkade med yttre befäl och förundersök-
ningsledare. 

För utredningsarbetet svarade särskilt utsedda utre-
dare och förundersökningsledare. Även speciella ung-
domsåklagare knöts till insatsen. En tydlig inriktning 

var att fatta beslut om tvångsmedel inom ramen för 
förundersökning på det underrättelsematerial som 
tagits fram. 

Myndighetens hundenhet samverkade med övriga 
enheter när behov uppstod.

KUT fick en mycket viktig uppgift att anpassa mate-
rialet i spice-rapporten till de enheter som skulle arbeta 
operativt med den. 

Insats mot De la Gardie-gymnasiet
Som ett led i satsningen planerades och genomfördes en 
insats mot narkotika på De la Gardie-gymnasiet i Lid-
köping. Underrättelseuppgifter om narkotikahantering 
och att skolan själva bedriver en tydlig antidrog-linje 
och ville samarbeta, gjorde att just De la Gardie-skolan 
prioriterades. 

Insatsen inleddes en söndag med genomsök av skolans 
utrymmen med narkotikahund.  Tillsammans med efter- 

Spice Skaraborg
-en insats i hela linjen

Vad gör man i ett polisområde för att möta problematiken med internetdroger och 
spice. Hur möter man från ett polisområde ett problem som redan är allvarligt och 
utbrett? Hur utnyttjar man på bästa sätt hela områdets resurs för att hantera proble-
met i linjen, utan att ha möjligheten att skapa särskild resurs?

Det var några av utmaningarna vi stod inför när vi började titta på spiceproblema-
tiken i Skaraborg och hur vi ville angripa den.

På De la Gardie-gymnasiet i Lidköping användes också nar-
kotikahund under spiceinsatsen.
Foto: Nya Lidköpings-Tidningen.



följande utredningsinsatser delgavs ett 25-tal ungdomar 
misstanke om narkotikabrott, varav 18 som inte tidigare 
förekommit i dessa sammanhang. Minst fyra överlåtel-
sebrott rapporterades och beslag gjordes av spice, can-
nabis, ecstasy och bensodiazepiner. 

Innan insatsen inleddes klargjordes rättsläget med 
myndighetens jurister. Insatsen mot De la Gardie-
gymnasiet skapade stort intresse i media och det var 
främst användandet av hundar som var den brännande 
frågan. 

Insatsen i övrigt
En viktig del i insatsen mot spice var att så mycket av 
hela Skaraborgs polisresurs som möjligt skulle vara 
delaktiga i arbetet. Ungdomsutredningsavdelningarna 
var på offensiven och tog beslut om hämtningar och 
husrannsakningar som Fokusgrupperna och yttre verk-
samheten kunde verkställa. Givetvis ökade trycket på 
utredningsverksamheten i samband med insatsen. Men 
Fokusgrupperna gick in och stöttade i ärendena. 

I och med att den yttre resursen varit ansträngd under 
hösten så prövade vi en metod där KUT och turlagen 
tillsammans tog fram ett bra material att arbeta med. 
KUT bidrog med helhetsbilden och turlagen bidrog 
med egna kunskaper från fältet. Exempelvis gick det att 
samköra tipsen mot den kommun som respektive turlag 
har ansvar för i våra samverkansavtal. Yttre befälen fick 
här också en chans att beställa relevant information och 
väga det mot den resurs som de disponerade.

Media
Efter fyra veckors insats hade vi en klar bild och ett re-
sultat av vårt arbete att presentera. Arbetet hade gett en 
kraftig ökning av antalet rapporterade narkotikabrott 
om man jämförde med motsvarande period förra året. 
Arbetet presenterades på en presskonferens. Ämnet spice 

var redan då uppmärksammat i riksmedia och ett av 
våra mål med att medvetandegöra problematiken för an-
dra aktörer i samhället, inte minst hos tonårsföräldrar, 
fick bra genomslag.

Summering
Under insatsen gjordes inga stora beslag av spice. De 
personer som förekom i KUT-rapporten om spice, före-
kom i flera fall även med andra droger, främst cannabis. 
Arbetet blev ganska traditionell narkotikabekämpning i 
ungdomsmiljö. Skillnaden är dock att vi haft fokus på 
spice som drog. Vi har med hjälp av media och andra 
aktörer fått ut ett budskap om verkningarna av spice och 
att lagligt inte är lika med ofarligt. Eftersom hela insat-
sen byggde på att engagera hela linjen i arbetet, så kunde 
vi fortsätta i den mån som övriga uppdrag i vår vardag 
tillåter. Vi kommunicerar också tydligt ut att detta är ett 
problem som vi ser alvarligt på och att vi aldrig ger upp.

Robert Moosberg, 
tf operativ chef och ansvarig för insatsen Spice i Skaraborg.
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Antalet anmälda narkotikabrott i Polisområde Skaraborg 
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Alla resurser i polisområdet användes i mån av tid för att förstärka insatsen mot spicemissbruket i Skaraborg.
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I det tysta
Att de ärenden jag beskriver nedan handlar om män 
som suttit häktade, är för att de är överrepresenterade 
i den typ av brott jag utreder. I de fall det handlat om 
kvinnor, har jag inte haft mycket kontakt med anhö-
riga. 

Det är inte de ”tysta brottsoffren” vi vanligtvis 
läser om i tidningen. Inte de som ger intervjuer och får 
sympati från läsarna. I stället förblir dessa föräldrar, 
makar, barn och syskon anonyma för den stora mas-
san men deras trauma är inte mindre för det.  Att vara 
anhörig till någon som igår var en vanlig förälder, son 
eller dotter för att idag sitta inlåst och misstänkas för 
ett grovt brott, kan slå undan benen på vem som helst. 
Många känner skam inför andra. Vännerna kanske 
försvinner när man behöver dem som mest. 

Svek och lögner
Många har inte haft en aning om familjemedlemmens 
förehavanden. Resan till  kompisen var i själva verket 
en smugglarresa, jobbet utomlands en lögn, bara nå-
got påhittat när man i stället körde en bil full med nar-
kotika över gränsen. I skammen ingår att inte ha vetat 
vad ens partner sysslade med. Man ältar tankar kring 
var det har gått fel. Kunde man ha förhindrat det och 
varför hände det? Självföraktet smyger sig på och man 
frågar sig, ”Vad är det för pappa mina barn har”?

Världen rämnar
Då någon man väntar inte kommer hem i tid, avvak-
tar man för visst finns det tusen anledningar till förse-
ning. Så småningom försvinner möjligheterna en efter 
en. Telefonen har gått varm i försöken att komma i 
kontakt med den som saknas. Inget svar och ingen 
som hör av sig. Hur länge avvaktar man? En dag eller 
två för att sen i desperation börja ringa runt till olika 
sjukhus? Allra sist ringer man polisen som tar emot en 
anmälan. Så småningom får man ett livstecken från 
någon, kanske en tulltjänsteman, som berättar att NN 
finns hos tullen och är anhållen misstänkt för brott. 
Inget mer i det läget. Vi kan ju bara föreställa oss vad 
som sedan utspelar sig, vilka tankar som far runt i 
huvudet på den som mottagit beskedet. Den värld som 
uppfattats som fullt normal och lik alla andras, har 
plötsligt bytt skepnad.

En sluten värld
För den som aldrig varit i kontakt med rättsväsendet 
vet inte alltid vad ett häkte är.  Det är stängda dör-
rar till en plats vilken endast ett fåtal har tillträde till. 
En mamma berättade en gång för mig att hon körde 
många mil till häktet där sonen var intagen. Hon vis-
ste att hon inte fick komma in så hon ställde sig utan-
för. Hon sa att hon kände att hon kom närmare sonen 
just då och för henne var det trösterikt.

Att få del i det privata
Att vara utredare innebär att man får ta del av mycket 
som är familjens ”privata egendom”. Det skulle vara 
väldigt märkligt om man som människa inte blir be-
rörd av det man upplever, samtidigt som man i yrkes-
rollen måste hålla distans. 

Jag har studerat mängder av familjefoton som den 

De tysta brottsoffren
”Jag och mina föräldrar är ju faktiskt också brottsoffer…” sa en god vän till mig en dag 
över en fika. Hon syftade på all turbulens som varit kring en missbrukande och krimi-
nell bror och son. Det var då som tanken föddes att skriva om ”de tysta brottsoffren”.
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som är misstänkt fått sänt till sig. Man visar stolt upp 
foton från julfirande, semestrar och födelsedagar där 
det normala livet är så nära men ändå inte. Jag har 
suttit med vid övervakade telefonsamtal och ”lyss-
nat” efter det som inte får nämnas och under tiden 
fått ta del av det som borde vara privat. Jag hör barn 
som berättar för pappa vad man lärt sig i skolan, om 
utflykten och att mormor ska komma på besök. Jag 
har hört gräl, gråt och frustration över omöjlighe-
ten att inte kunna fråga om det man vill veta. Hur 
kunde det bli så här? Vad har du gjort? Jag har läst 
personliga brev som uttrycker sorg, vrede, längtan 
och hopp och sett otaliga barnteckningar till pappa. 
Jag har personligen mött flera av dessa anhöriga vid 
övervakade besök och känt hur nervositeten kryper i 
dem innan det är dags att gå in till någon som väntat 
länge. Jag har sett hur det lilla barnet inte vill krypa 
upp i pappas famn för tiden har fått det att glömma 
och jag har sett sorg  i ögonen på den som blivit ratad.

”Världens bästa pappa”  
Bland de ärenden jag utrett har jag valt att berätta om 
Jesper och Anette. Deras situation är inte unik men väl 
värd att berättas.  

Anettes man Jesper blev stoppad i tullen för några 
år sedan med en större mängd narkotika i bilen. 
Hemma väntade hon och de tre barnen på Jesper som 
skulle komma hem från arbetet han sagt sig vara på. 
Det fanns ingen anledning att tvivla på att det stämde. 
Det var vanligt förekommande att Jesper arbetade på 
andra orter i företaget han var anställd i. Tidigare 
hade han alltid kommit hem när han sagt och barnen 
väntade spänt på pappa som var ”världens bästa”. 
Jesper var en aktiv friluftsmänniska och tillbringade 
så mycket tid han kunde ute i naturen med barnen. 
Var man inte där, höll man till på någon sportarena 
där den ena sonen var ett löfte inom sin sport.

Jesper kom inte hem den där kvällen. I stället kom 
polisen med beslut om husrannsakan och Anettes 
värld började krackelera.  Trots alla frågor fick hon 
inga svar men lyckades åtminstone få veta att Jesper 
satt anhållen, misstänkt för brott.

Att berätta för barnen 
Anette berättade om den chock som drabbade henne. 
Från att ha varit en vanlig hustru och mamma i en 
normal familj, blev hon nu något hon inte kunde sätta 
namn på. Känslor av skam, skuld och hat mot Jesper 
tog henne i besittning och hon fick sjukskriva sig. Ef-
tersom familjen bodde i en mindre stad, valde hon att 
berätta för barnen vad som hänt deras pappa, för hon 
var rädd att de skulle få höra det i skolan från någon 
annan. Reaktionerna blev väldigt olika. Det äldsta 
barnet ville inte veta av sin pappa och vad jag känner 
till hade de ingen som helst kontakt med varandra un-
der hela häktningstiden. Den lovande idrottaren tog 
så illa vid sig att han inte orkade satsa på sporten mer. 
Han besökte Jesper i häktet en gång och jag minns 
tydligt hur den unga sonen tappert försökte visa sig 

glad men hakan darrade och efter en stund släppte 
han fram sin förtvivlan. Han grät under hela besöket 
och det hela var mycket sorgligt.

Att stå i skuld
När utredningen tog fart upptäcktes att Jesper hade en 
mörk och väl dold sida. Han var spelmissbrukare och 
svårt skuldsatt. När hans egna besparingar tog slut 
började han låna hos ockrare och den nedåtgående 
spiralen var ett faktum. Jesper fick chans att bli skuld-
fri, men det var ett högt pris han fick betala när han 
åtog sig uppdraget som knarkkurir. När Anette fick 
veta om Jespers skulder och förhörde sig bland hans 
vänner och kolleger, var det väl känt att hans spelade. 
Alla tycktes veta utom Anette. Hon kände sig oerhört 
sviken. Hennes man var häktad, barnen mådde dåligt 
och hon själv var nära ett psykiskt sammanbrott och 
ovanpå allt försvann hennes egna pengar när hon en-
sam fick ta bördan med hus och familj på sin lön. Folk 
pratade på stan och till slut åkte hon till en grannkom-
mun när hon skulle handla. Mötte hon någon bekant 
tittade hon ner i marken och låtsades inte se. Hon 
uppfattade det som att alla stirrade. Tidigare vänner 
hörde inte av sig. Hennes arbetskamrater ringde plikt-
skyldigt i början av hennes sjukskrivning och förhörde 
sig men sen blev det tyst.

Anette tänkte att andra kanske misstänkte att hon 
kände till smugglingen, att Jesper och hon var överens 
om att göra ett sista försök att rädda ekonomin. Hon 
iddes snart inte bry sig längre och medicinerna tog 
henne hjälpligt igenom dagarna medan hon blev mer 
och mer isolerad.

Inte utan fog var Anette livrädd att personerna som 
Jesper var skyldig pengar, skulle söka upp henne och 
kräva tillbaka dem. Hon levde i skräck för att barnen 
skulle råka illa ut på grund av skulderna. Hon inbil-
lade sig att någon strök omkring i trädgården på nät-
terna och kunde inte sova.

Att blicka framåt
Man kan inte leva i kaos hur länge som helst och ef-
terhand som tiden led, försökte Anette bygga en ny 
framtid, men hon var skadeskjuten och kunde inte lita 
på någon. Jag tänker på henne ibland och undrar hur 
hon har det idag. 

Jesper dömdes till tio års fängelse och ingen vet vad 
som väntar honom när han en dag blir fri.

Min goda vän, som jag citerade inledningsvis, sa 
också ”Trots allt elände min brorsa ställt till med så 
älskar vi honom, för man kan ju inte bara sluta…..”

(Anette och Jesper är fingerade namn.)

Ulla-Stina Nilsson
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Trots att tekniken som ligger bakom mycket av försälj-
ningen av droger på darknet är avancerad och mycket 
svårforcerad för myndigheter, så går det att nå fram-
gång för rättsväsendet. Det visar inte minst tillslaget 
som skedde mot ett hundratal darknet-siter den 6-7 no-
vember 2014. Tillslaget gick under namnet Operation 
Onymous och initierades av FBI – i Sverige ingick även 
dåvarande svenska rikskriminalens IT-sektion. 

I samband med tillslaget stängdes 414 domäner 
och runt 100 faktiska siter där flera av de då största 
drogsiterna ingick.  Efter detta sågs ett tydligt fall i 
droghandeln på darknet. Det totala antalet droger ute 
till försäljning före och efter operation Onymous var 
betydligt färre. Antalet droger som listades för försälj-
ning 12 december var 32 362 jämfört med 46 906 den 
22 augusti, om man tar de 18 största drogmarknader-
na. Två tredjedelar av de största marknaderna togs ner 
i operation Onymous, så man kan med fog hävda att 
tillslagen har en avkylande effekt på de svarta markna-
dernas ekonomi. 

I operation Onymous togs bland annat Silk Road 2.0 
och huvudadministratören för sidan, Blake Benthall, 
greps i San Fransisco. Blake Benthall var bekant med 
Ross Ulbricht och som ni som läst i mina tidigare 
artiklar vet låg bakom Silk Road 1.0. Ross Ulbricht 
står i skrivande stund inför domstol i New York och 
har erkänt att han låg bakom delar av Silk Road 1.0. 
Exakt hur FBI, Eurojust och Europol gick till väga för 
att hitta servrarna till de här drogsiterna är höljt i dun-
kel.  Men som vanligt handlar det med stor säkerhet 
om den mänskliga faktorn samt att Homeland Security 
hade en undercover agent med i administratörsteamet 
bakom Silk Road 2.0 sedan dag ett. 

Hur skyddad är man?
Använder man tekniken rätt och har god säkerhets-
hygien så är man ur polisiärt perspektiv tyvärr rätt så 
bra skyddad, men man ska veta att det är extremt svårt 
att ha så hög nivå av säkerhet dygnet runt, vecka efter 
vecka, år ut år in. Oavsett hur försiktig du är så är det 
(om man ser historiskt på de som åker fast) bara en 
tidsfråga tills du eller någon du är beroende av begår ett 

misstag, eller blir avundsjuk och anger dig. Precis som 
i naturen räcker det med ett enda misstag sedan kom-
mer någon som är högre än dig i näringskedjan och ser 
ett tillfälle. Det kan till och med vara så ”orättvist” att 
den drogsiten du säljer på råkar ligga på samma server-
cluster som en annan darknet-site där administratören 
gjort bort sig. Så åker din site med in i polisens beslag 
på grund av en person som är helt utom din kontroll.

När servern sedan är i klorna på FBI ligger du som 
svensk säljare och/eller köpare pyrt till. Sverige får fritt 
information av FBI, Europol och Eurojust, så när din 
favoritdrogsite tas i beslag skickas all information om 
dig till Sverige och svenska polisen. Därtill berättar 
många drogsäljare som åker fast allt dom vet för poli-
sen om de personer som de har sålt till. 

Jag har själv fått del av överskottsinformation från 
flera tillslag och genom den hälsat på ett antal köpare 
i mitt polisdistrikt. Obetalbara miner på dem när de 
trots att de använt TOR-nätverket och krypterat sina 
hårddiskar och gjort allt ”rätt”, så kommer polisen 
och hälsar på ändå. En kille som fick oväntat besök 
kunde inte förstå hur vi visste. Men säljaren han köpt 
från gjorde det omöjliga möjligt genom att inte ta bort 

Många som säljer droger på 
darknet åker faktiskt fast…
Darknet är den mörka och anonyma del av internet som kan nås via inloggning på 
TOR-nätverket. Här säljs bland annat narkotika och andra droger.
Från att ha varit närmast osårbart, är myndigheternas möjligheter nu mycket större 
att komma åt den illegala handeln på darknet.

Bilden som mötte de som försökte gå in på någon av de 
hundratalet darkne-siter som släcktes 6-7 november 2014.



hans adress från sin dator. En faktor helt utanför hans 
kontroll som fick långtgående konsekvenser för hans 
arbete, ekonomi och körkort.

Om du trots detta fortfarande är lite sugen på att 
handla eller sälja droger på darknet kan det vara bra 
att veta ett par saker. Svensk polis arbetar aktivt med 
att identifiera säljare. En stor del av de svenskar som 
säljer droger på darknet har åkt fast och närmare hälf-
ten av de kända nicknames man tror är från Sverige 
har fångats in av allt från lokala narkotikagrupper till 
rikskriminalens IT-sektion. När man sedan åker fast, 
observera att jag inte skriver om utan när, så kan man 
se fram emot att domstolarna har dömt upp till 8 års 
fängelse för drogförsäljning på darknet – flera av dem 
var förstagångsförbrytare. Det är säkert inte en rolig 
upplevelse att som första bekantskap med rättvisan 
uppleva hela rättskedjans tvångsmedelsapparat från 
insidan. Vi som har insyn i vad det innebär att bli 
gripen, anhållen, häktad och intagen på kriminalvårds-
anstalt rekommenderar det inte. 

Lite nygamla metoder
Om vi tittar lite närmare på vad tillslagen på darknet 
fått för effekt, kan man se lite av en nygammal trend. 
För det första måste det ändå sägas att det fortfarande 
sker omfattande droghandel på TOR-nätverket med 
bitcoins.  

När siten Flugsvamp stängdes emigrerade både 
säljare och köpare till andra siter. I dagsläget verkar 
flest svenskar finnas på Evolution Marketplace och ett 
antal på Agora. Men något annat verkar också ske nu 
då man flyttar tillbaka till det vanliga internet där man 
lägger ut sidor på anonyma webbhotell. Den vanligaste 

i skrivande stund heter Freetexthost, där man man kan 
skriva in en text och klicka på publicera så får man 
en egen mycket primitiv hemsida (egentligen som ett 
word-dokument online) på ett par sekunder. De här 
sidorna behöver man alltså inte TOR-browsern för att 
ansluta till, utan man kan gå in med vilket webbläsare 
som helst. Det kräver i princip inga förkunskaper och 
det är ännu lättare än att handla och köpa på darknet. 
På de här sidorna finns dessutom detaljerade instruk-
tioner hur man kontaktar personerna bakom sidan. 
Oftast sker det genom en anonym mail till exempel 
Countermail. När man beställer får man en bitcoin-
adress att sätta in pengarna på via krypterad mail och 
man får skicka tillbaka en adress man vill ha varorna 
skickade till. Vissa av sidorna accepterar även ban-
köverföring, swish eller ukash som betalningsmedel. 
Detta förfarande är naturligtvis inte ens i närheten lika 
säkert som att sälja via det krypterade TOR-nätverket 
och öppnar för helt andra möjligheter för polisen att 
spåra de samvetslösa personerna som säljer tung nar-
kotika helt urskillningslöst på nätet.
Att handla droger via Countermail (en krypterad 
webmail ungefär som Gmail) är annars ett fenomen 
med ett par år på nacken. Innan TOR och bitcoin- 
tekniken kom använde man sig ofta av olika forum som 
första kontaktyta och sedan countermail som förmed-
lingsteknik och sedan banköverföring. En av de fliti-
gare säljarna av bensodiazepiner via Countermail huse-
rade i vårt polisområde för ett par år sedan innan han 
fastnade i vårt nät. Som så många andra.

Niklas Lindroth, 
 polisinspektör 
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Exempel på drogsida som ligger på Freetexthost.



Jakten på bättre rus
I jakten på högre THC-haltiga rusprodukter har man 
nu hittat en ny och mycket farlig framställningsmetod 
som ger en rökprodukt med THC-halt upp mot 95 pro-
cent. Detta kan jämföras med de manipulerade mariju-
anaprodukter som idag finns med THC-halter upp mot 
30 procent. Tillvägagångssättet, som just nu är vanli-
gare än klassiska ”meth labs” i flera delstater i USA, är 
lite old school då slutprodukten kan placeras inom ka-
tegorin hascholja. Genom att på ett mycket enkelt sätt 
extrahera den massa som innehåller THC i cannabis-
växten, får tillverkaren en mycket potent produkt som 
nästan endast består av THC. Jag har just kommit hem 
från ett besök i Kalifornien där detta tillvägagångssätt 
har blivit mycket vanligt. Mycket erfarna brottsplats-
tekniker i USA säger att halten på denna extraherade 
THC ligger vanligtvis mellan 60-85 procent i de beslag 
som de numera allt oftare gör. Metoden har funnits i 
USA sen 2010 men ökar kraftigt. Det lär inte finnas 
någon annan metod att få en potentare THC-produkt. 
 

Butan hasch olja (BHO)
Då metoden är så enkel och ännu okänd på den svens-
ka marknaden så kommer jag inte att redogöra för 
tillvägagångssättet i detalj, men det hela bygger på att 
tillverkaren använder butangas för att extrahera THC 
ur plantorna. Metoden är visserligen enkel och görs i få 
steg men är mycket farlig och skördar just nu ett stort 
antal dödsoffer runt om USA. Butangas är nämligen 

mycket brandfarligt och antänds och sprängs om den 
når en koncentration på 1,8 procent av luften i t.ex. ett 
rum. I en delstat vittnar kriminaltekniker om att ca 80 
procent av alla brännskador är relaterade till butangas-
explosioner. 

Överdoser
Flera delstater rapporterar nu om ett ökat antal över-
doser och även dödsfall pga. intag av cannabis. Då can-
nabis används i bakverk eller andra ätbara produkter 
som kräver nedsväljning och som också visat sig ha 
blivit populärt igen, så tar det ca 30-45 minuter innan 
de verksamma ämnena når blodomloppet. Alltså läng-
re tid än vid nedsväljning av t.ex. Alvedon som tar ca 
20-30 min. Rapporter finns om unga människor som 
intagit cannabis genom nedsväljning, men som blivit 
otåliga då ruset ej infunnit sig varpå de ätit mera av en 
produkt med hög THC procent och efter ca 30-45 min 
så har överdosen varit ett faktum. 
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Ny farlig cannabistrend
Cannabisliberaler och legaliseringsförespråkare har länge använt påståendet att 
ingen dött i överdos av cannabis som ett verktyg för att göra drogen legitim. Nu finns 
det dock väl dokumenterade dödsfall i USA där dödsorsaken kunnat fastställas till 
överdosering av THC. 
En ny trend, som innebär farliga framställningsmetoder och farlig slutprodukt och 
som just nu sprider sig lavinartat i hela USA och även i Europa, lär inom kort skörda 
ännu fler dödsoffer.

Butangasexplosioner och allvarliga brännskador är allt 
oftare ett resultat vid tillverkning av butan hasch olja.
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Hallucinationer
I gamla drogtecken och symptom-böcker kan man läsa 
att cannabis kan ge hallucinationer, vilket inte är något 
som gatulangningspoliser mött så ofta. Att hallucina-
tioner vid intag av cannabis varit sällsynt beror på att 
det endast uppkommer för brukaren då cannabispro-
dukten innehåller THC över 30 procent, vilket är ovan-
ligt i Sverige. 

Varför risker just nu en massa människor sina liv 
för butanhascholja? Svaret är enkelt och ligger i vad 
produkten levererar, vilket är ett rus som varar upp 
mot 10 timmar. Något som är helt omöjligt med den 
marijuanan som finns i Sverige. Kunniga på området 
säger att en joint BHO motsvarar ca 16 jointar av van-
lig marijuana. Det finns ännu ganska få underrättelser 
om denna nya trend i Sverige, men en bra underrättelse 
berättar om en svensk medborgare som vid ett besök i 
Holland köpte 5 gram BHO för 8000 kronor. Mannen 
hade 25 års erfarenhet av att röka vanlig cannabis 
och har sagt att när han testade denna vaxliknande 
produkt, var det som den första gången han rökte. 
Han visste nu inte hur han skulle kunna gå tillbaka till 
vanlig cannabis igen. 

Utseende
Då THC extraheras med denna nya metod så kommer 
produkten att se olika ut beroende på hur duktig perso-
nen som gör den är. Ju bättre tillverkaren är, ju mindre 
butangas finns i den slutgiltiga produkten vilket också 
påverkar utseendet. Denna populära produkt kallas 
öronvax i USA då produkten oftast blir identisk med 
just öronvax. Får man ut mycket butangas så kan pro-
dukten bli gulaktig, platt och hård så den går att bryta. 

Hur skall vi agera vid påträffande  
av laboratorier
Många har hört av sig och frågat hur man skall agera 
då man påträffar olika laboratorier i Sverige. Till och 
börja med ska vi vara tacksamma för att få tillverkar 
droger i Sverige. Det vanligaste och mest förekomman-
de är cannabisodlingarna. Därefter kommer de perso-
ner som blandar till spice, vilket kanske inte skall anses 
vara laboratorieverksamhet. 

Avancerad laboratorieverksamhet som vid amfeta-
mintillverkning, kokain ”convertion labs” och andra 
tillverkningar av centralstimulerande droger är dock 

mycket sällsynta. Finns det någon 
manual för hur man skall agera då 
man träffar på ett laboratorium? Ja 
och den är enkel. 
1. Rör inget
2. Backa ut
3. Ring tekniker

Våra tekniker blir allt bättre på nar-
kotikaområdet och då i synnerhet 
odlingar och laboratorier. Eftersom 
de flesta av oss poliser inte genom-
gått någon längre kemiutbildning så 
skall vi vara ytterst försiktiga. Jag 
var för några år sedan i Polen och 
lärde mig hur man monterar ner 
ett amfetaminlaboratorium. Under 
min tid där så blev en polsk kollega 
hjärndöd i ett laboratorium då syre 
saknades under en av produktions-
processerna. Kollegan hade ingen 
syrgasmask på sig. 

Om ni skulle stöta på BHO via un-
derrättelser eller om ni tar beslag så 
hör av er till styrelsen så skall ni få 
mer information. 

Källa: 
CNOA, Keith M Graves, LAPD.
    
 

Christoffer Bohman

Butan hasch olja kan också liknas vid flytande honung som stelnat.
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Tjacklangaren i Beckomberga
Det här är historien om Alfons. Alfons är knarklangare 
med amfetamin och cannabis som specialitet. Förutom 
knark så gillar han även vapen och pengar. Alfons har 
varit i knarkbranschen i många år.

Första gången artikelförfattaren och Alfons vägar 
korsades var 2006. Alfons bodde då i en barackliknande 
personalbostad vid det gamla sjukhuset Beckomberga i 
västra Stockholm. Flera underrättelser gjorde gällande 
att Alfons sålde narkotika, främst amfetamin. Spanarna 
försökte vänta ut honom vid flera tillfällen men han var 
svårfångad. Alfons hade flera bilar som han växlade 
mellan. En av bilarna hade ett registreringsnummer som 
började på AMF. Ett ödets ironi som sporrade spanarna 
ännu mer. 

En dag klev Alfons ut ur sin bostad. När han kontrol-
lerades vid bilen gjorde han alla fel. Nervös så att svetten 
rann. Förnekade att han använde narkotika. Förnekade 
att han kommit från den aktuella lägenheten. Nekade 
bestämt till att det fanns någon narkotika i den lägen-
het han ändå inte hade kommit ifrån. Husrannsakan. 
Ridå ner för Alfons. Flera kilo amfetamin och cannabis 
togs i beslag. Förutom narkotikan fanns en mycket stor 
summa pengar i kontanter. Det rörde sig om nästan 
två miljoner. Pengarna förvarades buntvis i säckar och 
påsar i ett kassaskåp och låg tillsammans med narkoti-
kan. Dessutom var delar av pengarna paketerade och 
inlindad med samma plast och tejp som narkotikan.

Artikelförfattaren och hans spanarkollegor var seger-
vissa och självsäkra. Förutom att Alfons skulle bli av 
med narkotikan och skaka galler för grovt narkotika-
brott så skulle staten få håva in en större summa pengar. 
Tji fick vi.

Frustration ledde till utbildning
Alfons lyckades med tur, skicklighet och avsaknad av 
bevis att få behålla sina pengar. Först hävdade Alfons 
att han inte visste vem som ägde narkotikan och peng-
arna. De initiala utredningsåtgärderna tog mest fasta 
på att knyta Alfons till narkotikan och hade ett min-
dre fokus på pengarna. Begreppet tillgångsutredning 
existerade förvisso 2006 men var inte särskilt utbrett 
i narkotikaärenden. En knarkutredning fokuserade 
på knarket. Tillslaget mot Alfons hade inte föregåtts 
av någon spaning där man faktiskt kunde konstatera 
att han sålde narkotika. Det var ett rent beslagsärende 
där mängden anträffad narkotika fick fälla avgöran-
det. Bevissäkringen på plats lämnade också övrigt att 
önska. I tingsrätten ändrade Alfons sin historia. Han 
fortsatte att neka till narkotikan men hävdade plötsligt 
att han förvarade pengarna åt en annan person. En per-
son vars namn han inte ville eller vågade uppge. Han 
gjorde också anspråk på pengarna och hävdade att ett 
frånhändande av pengarna skulle sätta honom i en be-
svärlig situation. 

När förhandlingar i tingsrätt och hovrätt var avkla-
rade var resultatet följande: Alfons dömdes, mot sitt 
nekande, till ett långvarigt fängelsestraff. Narkotika 
och vapen förverkades. Men pengarna de fick Alfons 
behålla. En oerhörd frustration för såväl spanare som 
utredare och åklagare. Under efterföljande år använde 
artikelförfattaren återkommande ärendet i samband 
med utbildningsföreläsningar, bland annat på SNPF-
konferenser. Då med syftet att belysa vikten av att 
knyta fynd av kontanter till narkotika. Allt för att 
säkra grund för förverkande.

Lagstiftaren uppdaterar men inte Alfons
Bara några år efter ärendet med Alfons kom bestäm-
melserna om utvidgat förverkande.

De spanare som var inblandade i ärendet satt vid 
flera tillfällen och resonerade ”tänk om vi hade haft 
den här lagstiftningen när vi grep Alfons”. Tiden gick 
och åren rullade på. Alfons fick tillbringa sina dagar 
med att tillverka tändsticksaskar medan artikelförfat-
taren och spanarkollegorna fortsatte att gripa nya 
banditer för narkotikabrott. Sakta men säkert föll 
ärendet i glömska hos alla, utom artikelförfattaren. 
Han påminde sig nämligen om ärendet varje gång han 
höll sina utbildningar och föreläsningar.

Lagen har en väldigt lång arm
Alla lagens män och kvinnor, i synnerhet poliser, har en särskild utmaning. Två gång-
er om året kommer massor av ny lagstiftning. Lagar att lära sig, tillämpa och förhålla 
sig till. Det här är en liten sedelärande historia med sensmoralen att narkotikalangare 
borde göra detsamma.

Kiloförpackningar med amfetamin i kassaskåp.
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En solig vårdag i april 2012 hade Alfons sonat sitt 
straff. Han var en fri man även om det var villkorligt. 
Alfons försökte nog som de flesta dömda brottslingar 
att ordna upp sitt liv och bli hederlig. Tyvärr gick det 
inte så bra. Redan ett år efter hans frigivande började 
rykten på stan göra gällande att Alfons var ute och 
hade satt igång med narkotikaförsäljning igen. Men det 
dröjde ytterligare ett år innan Alfons och artikelförfat-
taren träffades igen.

Tjacklangaren i Västertorp
”Vad trevligt att återse en gammal bekant”. Orden for-
mulerades av artikelförfattaren men delades inte av Al-
fons. I maj 2014 befann sig Alfons utanför sin bostad 
på Glidgränd i Västertorp, söder om Stockholm. Precis 
som åtta år tidigare gjorde han alla fel. Han förnekade 
att han använde narkotika, förnekade att han kom från 
sin lägenhet och förnekade att det fanns någon narkoti-
ka i den lägenhet som han ändå inte hade kommit ifrån.

Husrannsakan i bostaden, en husbil och i ett 
Shurguard-förråd. Ridå ner för Alfons. Flera kilo med 
amfetamin, cannabis och vapen anträffades. Utöver 
narkotikan och vapnen anträffades även en större 
summa pengar. Av de nästan två miljoner som togs i 
beslag 2006 hade Alfons förvaltat pundet så att inte 
fullt en miljon återstod.

Pengarna hittades delvis som kontanter i lägenheten 
men även på konton som Alfons lämpligt nog hade 
tecknat i eget namn.  Att Alfons varit nöjd med att 
få behålla pengarna 2006 rådde inget tvivel om. Vid 
husrannsakan hittades en installation på väggen. Det 
var en sida från förundersökningsprotokollet 2006 
och föreställde en beslagsbild på pengarna. Denna 
sida hade Alfons ramat in som tavla och försett med 
belysning. Inget som kanske skulle ha passat på 
Nationalmuseum, men det gick inte att ta miste på 
Alfons stolthet över verket. Bilden var för övrigt en av 

de bilder som artikelförfattaren brukar ha med på sina 
föreläsningar.

”Tänkte inte på det”
Alfons blev häktad och utredningen handlades av Sö-
derortspolisen i Stockholm. Otur för Alfons då Söder-
orts narkotikautredare förmodligen är bland de mesta 
framgångsrika i landet avseende utvidgat förverkande 
i narkotikautredningar. Alfons förstod nog ganska 
snabbt att loppet var kört beträffande narkotikan. 
Han kunde dock luta sig tillbaka med vetskapen om 
att straffvärdet för grova narkotikabrott avsevärt hade 
reducerats sedan förra gången. Han var också tämli-
gen självsäker när det kom till pengarna. Men tji fick 
Alfons. 

Utredarna frågade Alfons var hans pengar kom 
ifrån. Alfons svarade att pengarna minsann var ”ärli-
ga”. Han hade nämligen fått tillbaka dem från polisen 
då de hade varit föremål för utredning. Utredaren tit-
tade på Alfons och kom sedan med frågan: ”Ja men 
var kom pengarna ifrån innan de kom i beslag hos 
polisen?”

Att Alfons i det läget kände sig som den kände 
uppfinnaren i Lorry - tänkte inte på det - är nog 
ingen högoddsare. Oförmögen att lämna trovärdi-
ga förklaringar om inkomst tvingades Alfons bita 
i det sura äpplet. Efter ”tyck-synd-om-avdrag” för 
lång häktningstid, avsättning till Kronofogden och 
Brottsoffermyndigheten, beslutade sig tingsrätten för 
att förverka 500 000 av de 750 000 kronorna som 
hade varit förvarstagna.

Utöver det fick Alfons fyra år till på sig att förfina 
sina konster i att tillverka tändsticksaskar. Det ska bli 
spännande att se om Alfons kommer på något nytt 
motiv till en tavla.

     

Lennart Karlsson
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Hemmagjord tavla med beslagsbild från förundersöknings-
protokoll.

Den riktiga beslagsbilden från 2006.



När Erik Leijonmarck tillträdde som generalsekreterare 
för Europeiska städer mot narkotika (ECAD) i slutet 
av förra året, blev en av hans första och viktigaste upp-
gifter att förbereda en rapport om narkotikakontrol-
len inför FN:s särskilda generalförsamling (UNGASS) 
2016. Då skall FN:s globala insatser mot narkotikan 
diskuteras och utvärderas. Till dess kan man förvänta 
sig att legaliseringslobbyn kommer att mobilisera stora 
resurser för att på sikt riva upp eller omtolka narkoti-
kakonventionerna, så att det blir möjligt att legalisera 
cannabis och annan internationellt reglerad narkotika. 

– Det är viktigt att samla många representanter för 
civilsamhället och fristående organisationer för att 
visa att narkotikakontrollen fungerar men kan fås att 
fungera än bättre. Legaliseringslobbyn brukar annars 
hävda att ”förbudet” – på engelska ”the prohibition” 
– inte fungerar, säger Leijonmarck. 

Egen rapport
Inför UNGASS 2016 arbetar Leijonmarck tillsammans 
med andra organisationer från Sverige och andra län-
der i skrivandet av en rapport om framgångsrikt lokalt 
arbete mot narkotika över hela världen. 

– Rapporten kommer att innehålla resonemang 
om narkotikapolitik med utgångspunkten att världen 
inte står inför valet att antingen legalisera droger eller 
att kasta alla användare i fängelse. Så länge vi för en 
restriktiv syn och behåller narkotika olagligt kan vi 
arbeta mot både tillgång och efterfrågan samt erbju-
da olika hälsobefrämjande insatser. Så sammanfattar 
Leijonmarck rapportens syfte i ett nötskal.

Rapporten skall vara klar till hösten 2015. Den 
beräknas innehålla tio kapitel med sammanlagt 
100 sidor, väl fylld med belägg och referenser samt 
vetenskapliga utvärderingar av projekt och insatser 
för att visa att de fungerat. Dessutom skall den inne-
hålla personliga berättelser från folk som varit med på 
fältet. Det behövs för att skapa trovärdighet, noterar 
Leijonmarck och fortsätter:

– Det skall inte bli en ”svensk” rapport men väl en 
rapport med ”svenska” inslag om goda projekt i vårt 
land. Det är viktigt att också lyfta fram det globala 
arbetet mot narkotika som pågår över hela jorden och 
att detta inte nödvändigtvis behöver se ut på samma 

sätt. Så länge vi är överens om grundförutsättning-
arna – att begränsa användandet av narkotika till 
endast medicinskt bruk och för vetenskapliga ändamål 
tillåter FN-konventionerna ett visst manöverutrymme 
att anpassa åtgärderna mot narkotika efter lokala 
förutsättningar. 
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Ny chef för Europeiska städer mot narkotika:

Viktigt lyfta fram positiva 
insatser mot narkotikan!
Svenskar samordnar internationellt arbete med att skriva framgångsrapport till FN.

Europeiska städer mot narkotika (European 
Cities Against Drugs; ECAD) bildades 1994 i 
Stockholm. Syftet var och är alltjämt att samla 
städer som stöder Förenta Nationernas nar-
kotikakonventioner. Målet är att skapa ett 
narkotikafritt samhälle, alltså samma målsätt-
ning som Sverige har för sin narkotikapolitik. 
ECAD anser en sådan hållning vara både 
nödvändig och realistisk. 

Förutom konferenser och kurser arbetar 
ECAD också med ”best practice”-utbyte. 
Det innebär att man samlar och sammanstäl-
ler goda exempel på hur städer arbetar med 
projekt inom bl.a. drogförebyggande arbete. 

Idag har 249 städer från 30 länder underteck-
nat Stockholmsresolutionen. Varje år hålls en 
borgmästarkonferens, 2014 i Stockholm och 
2015 i Valetta, Malta.

Hemsida www.ecad.net.
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Leijonmarck förklarar att problemen uppstår när 
enskilda länders åtgärder rubbar själva fundamentet 
till den internationella narkotikakontrollen. Så har 
nyligen skett genom legaliseringen av cannabis i några 
amerikanska delstater, liksom i Uruguay. 

Ett av kapitlen skall ägnas åt polisarbete.
– Svenska polisinsatser mot narkotika skiljer sig en 

hel del från andra länders, bl.a. genom att vi så tydligt 
ingriper mot missbruksmarknaden. Sådana insatser 
måste försvaras, särskilt när legaliseringslobbyn sätter 
likhetstecken mellan polisinsatser och ”krig mot knar-
ket”, understryker Leijonmarck. 

”Best practice”
– ECAD är en ledande samarbetspartner för att mobi-
lisera mot legalisering och missbruksproblem. Vi har 
två funktioner som är särskilt betydelsefulla. Dels är vi 
ett forum för europeiska städer som vill ha en restrik-
tiv narkotikapolitik. Med oss samarbetar också civil-
samhället. Många av dessa finns representerade i FN:s 
särskilda kommitté för frivilliga organisationer, den 
s.k. NGO-kommittén (NGO = Non-Governmental Or-
ganisation, organisation som är oberoende av staten). 
Det ger ett unikt nätverk. Dels har ECAD konferenser, 
kurser och arbetsgrupper för att visa på goda modeller 
i lokalt arbete mot narkotika, beskriver Leijonmarck.

– Särskilt viktigt är att sammanställa det som kallas 
”best practice”, alltså det bästa sättet att arbeta mot 
speciella typer av problem. Det är viktigt att lyfta fram 
positiva insatser mot narkotika. Sådana visar att de går 
att förebygga och hejda missbruk, men de sparar också 
tid och kraft när andra skall börja arbeta, poängterar 
Leijonmarck. Som aktuellt exempel nämner han den 
spirande svenska debatten om att skapa särskilda ”nar-
kotikadomstolar” för missbrukare. Där kan amerikan-
ska ”drug courts” vara en förebild.

En annan angelägen fråga för Leijonmarck är opi- 
nionsbildning mot cannabis, den drog som särskilt står 
i fokus för legaliseringslobbyn. I detta arbete kommer 
hans egna erfarenheter väl till pass. Under sin tid på 
Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) 
läste han in sig på cannabisfrågan och legaliserings-
debatten. Han gick igenom frågans aktuella politiska 
och vetenskapliga läge. Tillsammans med Walter Kegö 
skrev han sedan en rapport med argument mot canna-
bislegalisering. Den är utgiven av ISDP. 

– Jag ville för den egna sinnesfridens skull sätta mig 
in ordentligt i frågan så att jag skulle kunna ta ställning 
med goda argument mot legalisering Därför skrev jag 

rapporten. Arbetet har dessutom visat sig vara viktigt 
som förberedelse inför den kommande rapporten till 
UNGASS 2016. 

Leijonmarck pekar flera gånger på en framväxande 
internationell debatt, som söker finna vägar mellan 
”krig mot knark” resp. legalisering. En viktig arena är 
det internationella debattforumet Drug Policy Futures 
(www.drugpolicyfutures.org). 

Samarbete viktigt
Leijonmarck ser samarbete som avgörande för att få 
narkotikakontrollen att fungera:

– Det är viktigt att vi drar åt samma håll. Svenska 
poliserfarenheter är unika och kan bidra till att bredda 
den internationella diskussionen om hur narkotika- 
brottsligeten skall bekämpas. Det skulle vara intressant 
att få med Svenska Narkotikapolisföreningens erfaren-
heter i arbetet med rapporten.

Jonas Hartelius

Erik Leijonmarck är pol. kand. från Uppsala 
universitet 2010. Hans studier hade inrikt-
ning mot internationella relationer. Han kom 
sedan till Institutet för säkerhets- och utveck-
lingspolitik (ISDP). Det är en internationell 
tankesmedja som studerar allt från rysk ut- 
rikespolitik till narkotikans samhällseffekter.  
Projektarbete inom ISDP ledde till fördjup-
ningar inom narkotikaområdet, bl.a. studier 
av internationell narkotikabrottslighet. Sedan 
den 1 november 2014 är Leijonmarck gene- 
ralsekreterare för Europeiska städer mot 
narkotika (ECAD). 

Foto: ECAD.

Drug Policy Futures
Drug Policy Futures är ett internationellt forum för 
narkotikadebatt. Grundprinciper är att mänskliga  
rättigheter skall respekteras, att insatser skall inrik-
tas på att förebygga missbruk, att barn skall skyd-
das mot missbruk m.m. Bakom forumet står orga-
nisationer från hela världen.  
www.drugpolicyforum.org.
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En Norgehistoria som bör tas på allvar
”Ett grundläggande krav är rättssäkerheten. Det 
ska vara förutsebart vad som är tillåtet och vad 
som är förbjudet. Detta anser utredningen vara ett 
grundläggande och oeftergivligt krav. Detta gäller 
inte bara för den enskilde utan även för t.ex. polis, 
tull, åklagare, domstolar och sociala myndigheter. 
---. Det är därför förutsebart vilka ämnen som det 
är straffbart att hantera. Det system som nu finns 
såvitt avser narkotika och hälsofarliga varor uppfyl-
ler därför enligt utredningens uppfattning väl kra-
ven på rättssäkerhet”.1

Så enkelt avfärdar Sverige all diskussion om en 
utvidgad narkotikadefinition. Detta trots att man 
ingalunda blundar för att det är ett problem att 
handläggningstiden från det att en ny drog upp-
täcks till dess den kan narkotikaklassas är alltför 
lång. I andra länder har man insett att man måste 
göra något eftersom nya droger görs tillgänglig på 
marknaden i samma eller högre takt som de hinner 
narkotikaklassas.

Ta exempelvis Norge. Där har man i likhet med 
Sverige använt sig av en uttömmande lista över 
vilka enskilda preparat som skulle anses vara nar-
kotika. Narkotikamarknadens snabba anpassning 
till listan gjorde att Norge till slut valt en utvidgad 
narkotikadefinition genom 4 § forskrift om narko-
tika. Visserligen använder man sig fortfarande av 
en lista som fastställs av regeringen. I listan finns 
upptagen all den narkotika som anges i internatio-
nella konventioner men även andra preparat, grup-
per av preparat, plantor och svampar som har eller 
kan antas ha liknande effekt som de preparat, plan-
tor och droger som är upptagna i konventionerna.

Även Finland har reagerat på narkotikamark-
nadens snabba anpassningsförmåga. I regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag om 

ändring av narkotikalagen2 skriver man bl.a. följan-
de. ”Den tid som krävs för internationellt besluts-
fattande medför dock avsevärda hälsorisker och 
övervakningsproblem. Dessa problem tillspetsas, 
när nya droger utvecklas snabbare än de hinner 
förbjudas.” 

Utgångsläget är som framgår av citatet inte det-
samma som i Sverige. Finland hade tidigare inte ens 
möjlighet att självständigt klassificera preparat som 
narkotika utan var helt utlämnat till internationella 
klassificeringar som tog lång tid.

Visserligen hade Finland sedan en tid tillbaka en 
rutin enligt vilken nya preparat snabbt förklarades 
vara läkemedel och därför inte kunde säljas utan 
tillstånd. Det fanns då en möjlighet att ingripa mot 
otillåten försäljning, men straffskalan för den typen 
av brott gav begränsade möjligheter att använda 
tvångsmedel.3 Däremot var man inte beredd att 
definiera narkotika på det sätt man valt att göra i 
Norge. Man bestämde sig för att narkotikadefini-
tionen skulle vara grundad på enskilda ämnen. En 
analog eller generisk definition skulle, konstaterar 
man, antagligen strida mot legalitetsprincipen.4 
Däremot strävade man efter en snabb beslutsgång 
och genom delegation gavs statsrådet möjlighet att 
genom förordning förklara ett preparat för narko-
tika. Det lär väl därför nu fungera ungefär som i 
Sverige.

Det är rimligen dags för Sverige att ta ett ytterli-
gare steg på behovstrappan. Finland kommer san-
nolikt att följa efter så småningom, när det behov 
de nu har tillfredsställt visar sig 
otillräckligt.

    

Joakim Zander
Ekobrottsmyndigheten

Malmö

1 SOU 2008:120, Bättre kontroll av missbruksmedel En effektivare  

 narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Betänkande av Narkotika- 

 utredningen Stockholm 2008, s 35
2 RP 303/2010 rd 295389, s 6
3 aa s 7
4 aa s 9



51 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 1-2015

  

Info från SKL, Droganalysenheten

Från den 1 januari 2015 blev SKL, tillsammans 
med Tekniska rotlarnas forensiska laboratorier i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, en nationell av-
delning inom den nya Polismyndigheten. Namnet 
är Nationellt forensiskt centrum, NFC.

En ny milstolpe för kriminalteknik och forensik 
i Sverige sattes den 1 januari 2015, då Nationellt 
forensiskt centrum, NFC, bildades som en natio-
nell avdelning inom den nya Polismyndigheten. 
Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna, och 
Statens kriminaltekniska laboratorium ersattes då 
av en sammanhållen Polismyndighet. 

Den verksamhet som i dag finns vid Statens 
kriminaltekniska laboratorium (SKL) överförs i sin 
helhet till avdelningen NFC. 

Chef för Nationellt forensiskt centrum är Lena 
Klasén, som tidigare lett verksamheter och forskat 
inom bland annat FOI, SKL och FMV. Lena Klasén 
ingår i ledningsgruppen för Polismyndigheten.

Nationellt forensiskt centrum ansvarar för att sty-
ra, samordna och följa upp forensisk verksamhet. I 
avdelningens ansvar ingår:

• laboratorieundersökningar och analyser
• följa upp och utvärdera befintliga metoder
• forskning och utveckling inom det foren-

siska området
• forensisk spårsäkring och analys vid hän-

delser som innefattar kemiska, biologiska, 
radiologiska eller nukleära och explosiva 
element

• informationsägare och kravställare för 
forensiska it-system

• koordinera beställningar till 
Rättsmedicinalverket

• kontaktpunkt för nationella myndigheter 
och internationella kontakter inom det 
forensiska området.

Avdelningen får ett processansvar för hela den fo-
rensiska verksamheten inom Polismyndigheten från 
brottsplats till domstol. Här inkluderas även den 
yttre forensiska verksamheten där kriminaltekni-
ker och lokala brottsplatsundersökare arbetar. Na-
tionellt forensiskt centrum ansvarar för att styra, 
samordna och följa upp forensisk verksamhet när 
det gäller metoder, forskning och utveckling samt 
kvalitet och kompetenssäkring. Forskning och ut-
veckling drivs i nära samarbete med den nationella 
avdelningen för utveckling.

NFC får också ett funktionsansvar för den 
forensiska laboratorieverksamheten i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. På sikt ska även övrig labo-
rativ verksamhet i polisregionerna överföras till 
NFC:s funktionsansvar.

En tydligare ansvarsfördelning samt ett tydligare 
och samlat mandat för den forensiska processen 
ger kraftfulla möjligheter till en effektivare och 
ensad verksamhet. Med NFC finns 2015 en tydlig 
kravställare men även en tydlig kravmottagare för 
den forensiska processen.

Av figuren nedan framgår organisationsstruktu-
ren för nationellt forensiskt centrum.

Från SKL till NFC den 1 januari 2015 

Nationellt forensiskt centrum (NFC), tidigare Statens 
kriminaltekniska laboratorium (SKL), ligger kvar i 
samma lokaler i Garnisonsområdet i Linköping.
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Världen runt

60 000 gripna för knarkbrott i Kina
I en antidrogkampanj i Kina har sedan september 
ifjol 60 500 personer gripits för narkotikarelate-
rade brott och över 11 ton droger har beslagta-
gits.

Den landsomfattande kampanjen ”Ban drugs 
in hundreds of cities” inleddes i slutet av septem-
ber 2014 och kommer att fortsätta till april i år, 
rapporterar nyhetsbyrån Nya Kina och Reuters.

Syntetiska droger som metamfetamin, keta-
min och ecstasy har ökat i bland unga kineser i 
städerna i takt med ökade intäkter.

Ökade drogproblem påverkar allt fler delar 
av det kinesiska samhället och ”brist på moral 
ökar” och många unga ser kändisar och artister 
som förebilder, enligt kinesisk polisforskare.

I slutet av november 2014 var 2,87 miljoner 
kineser registrerade i landet för narkotikapro-
blem (+18,7 procent), enligt Nya Kina.

   
Källa: Drugnews.se

Hundratals ton läkemedel  
återlämnas i USA
För nionde gången på fyra år organiserade Drug 
Enforcement Administration (DEA) i USA den 27 
september en återlämningsdag för narkotikaklas-
sade och övriga receptbelagda läkemedel. På 5495 
platser tog man emot sammanlagt 309 ton oön-
skade läkemedel. Totalt har 2411 ton läkemedel 
återlämnats sedan starten 2010.

Innan man började ha en National Prescription 
Drug Take-Back Day varje halvår, var det bara 
polisen som fick ta emot oönskade läkemedel. 
Folk valde då ofta att istället spola ner prepa-
raten, att kasta dem i soporna eller att förvara 
dem hemma i badrumsskåpet. Det resulterade i 
kontaminerat vatten och stölder och missbruk av 
läkemedel.

Missbruk av narkotikaklassade läkemedel är 
sedan många år mycket omfattande i USA, mer 
än dubbelt så stort som missbruket av heroin, 
kokain, ecstasy och LSD tillsammans.

Källa: Dutchnews.nl

En av återlämningsstationerna i USA där folk anonymt 
kunde bli av med oönskade läkemedel.

Jättebeslag av kokain i Rotterdam
Polisen i Rotterdam hittade den 28 november 
över 3000 kilo i en kontainer med kassavarot 
från Costa Rica. Kokainet hade ett gatuvärde av 
120 miljoner euro och det är det näst största ko-
kainbeslaget någonsin i Rotterdam. Det största 
– 4200 kilo – gjordes 2005.

Enligt holländsk polis är Rotterdam en viktig 
hamn för den globala kokainhandeln och mellan 
25 och 50 procent av drogen som konsumeras 
i västra och centrala Europa smugglas denna 
vägen. Rotterdam har i detta avseende gått om 
Antwerpen i Belgien.

Den exakta mängden av kokainimporten är 
svår att bedöma. Endast 50 000 av de 11 miljo-
ner kontainrar som varje år anländer till hamnen 
blir skannade på basis av en riskprofil.

Det stora kokainbeslaget i Rotterdam.

Nya risker med e-cigaretter
Ny amerikansk forskning visar hur lite man egent-
ligen vet om hur säkra e-cigaretter är. En studie 
utförd av David Peyton på Portland State Univer-
sity visar att en viss typ av e-cigaretter avger mer 
formaldehyd än vad som är hälsosamt. Studien 
gjordes på e-cigaretter där man kan öka värmen 
och mängden vätska som förbränns.

En motsvarande ökning av mängden formalde-
hyd har inte iakttagits i andra typer av e-cigaretter 
där den alstrade mängden värme är lägre.

De nya rönen bevisar heller inte att e-cigaretter 
skulle vara farligare att röka än vanliga cigaret-
ter, men det höjer en varningens flagg, säger 
Stephen Hecht, en tobaksforskare vid University 
of Minnesota.

Källa: ABCNEWS.go.com
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Landet runt

Hur tillförlitliga är alkoholpåverkade 
vittnen?
För att ta reda på vilken förmåga vittnen har att 
minnas efter intag av olika doser alkohol genom-
förde psykologen och doktoranden Malin Hilde-
brand Karlén vid psykologiska institutionen, Gö-
teborgs universitet, en serie experiment, med 87 
personer, lika många män som kvinnor. Hälften 
från varje grupp fick dricka en blandning av vodka 
och apelsinjuice. Mängden var beräknad så att de 
skulle uppnå 0,7 promille blodalkohol. På den ni-
vån är personen pratsam och självsäker, samtidigt 
som omdöme och balans försämras. 

Efter konsumtionen fick deltagarna se en film-
sekvens med en konflikt mellan en man och en 
kvinna. Det hela börjar som en neutral diskussion, 
eskalerar till verbala aggressioner och slutligen till 
fysiska aggressioner. Direkt efter filmen fick alla 
vittnen frågor om handlingen och miljön.

Det fanns inga skillnader i minnesprestationer 
mellan nyktra och påverkade män. Berusade kvin-
nor gav mindre information än sina nyktra systrar 
men deras avgivna utsagor var lika korrekta. De 
berusade kvinnorna ansåg att kvinnan hade en 
större del i bråket.

Referens. Haglind Ahnstedt C (2014): Avfärda 
inte alkoholpåverkade vittnen!, Alkohol & Nar-
kotika, nr 5, s. 30 – 31.  
 JH

Förskrivning av testosteron ökar 
stadigt i Sverige. 
Läkemedlen används för att rätta till hormon-
rubbningar hos män. Men nu skrivs testosteron 
också ut till män med andra diagnoser.

Att använda testosteron för att minska effekter 
av åldrandet har blivit mycket populärt i USA.

Marknadsföringen av läkemedlen är omfat-
tande där och många män använder testosteron 
för att bromsa ålderstecken som trötthet, minskad 
sexuell lust och svagare muskler.

Nu tar fler och fler svenska män också testos-
terontillskott.

Utskrivningen har ökat stadigt de senaste 
åren och förra året var det närmare 15 000 
svenska män som fick hormonet utskrivet, visar 
Socialstyrelsens statistik.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekom-
menderade nyligen att testosteronbehandling bara 
ska ges när man konstaterat med laboratorietest 
att mannen har brist på hormonet.

Det har funnits farhågor att det kan ge hjärt- 
och kärlproblem och det är konstaterat att testos-
teron kan höja blodtrycket.

Källa:Sverigesradio.se

Livsfarliga ecstasytabletter
I slutet av förra året varnades för en ny femkan-
tig ecstasytablett med ett stort S, en Superman-
logga, på båda sidorna. Minst ett dödsfall och ett 
flertal förgiftningar inträffade i Sverige under en 
kort period.

Ecstasy innehåller normalt MDMA som kan 
ge euforiska effekter. En Superman-tablett som 
analyserades av Läkemedelsverkets laborato-
rium påvisade 169 mg av substansen PMMA, en 
substans som redan i doser av 40-50 mg kan ge 
kraftigt ökad kroppstemperatur. Detta påverkar 
flera olika organ och kan bland annat leda till 
hjärnsvullnad, cirkulationssvikt, sönderfall av 
muskel- och leverceller och i värsta fall leda till 
döden.

PMMA ger inte någon snabb och tydlig 
ruseffekt, vilket lurar missbrukaren att tro att 
tabletterna är svaga och då kanske tar en till och 
överdosen är ett faktum.

Superman-tabletter har också förekommit 
ibland annat Holland och England under samma 
tid.

Källa: Läkemedelsverket

Livsfarliga Superman-tabletter innehåller PMMA.

Drogsmuggling ökar i posttrafiken
Av Tullverkets drygt 4000 narkotikabeslag i 
Stockholms län under 2014, gjordes 85-90 pro-
cent i posttrafiken. Det är en ökande trend vi sett 
de senaste åren, säger Mikael Lindgren, chef för 
Tullverkets brottsbekämpning i Stockholmsområ-
det.

Beslagen görs huvudsakligen på Arlanda där 
tullen använder narkotikahund, scanner och rönt-
genapparat för att leta droger i de tusentals för-
sändelser som passerar varje dygn.

Nätdroger står för en stor del av ökningen, lik-
som mindre försändelser med traditionella droger 
som amfetamin, ecstasy och LSD. Även smugg-
lingen av anabola steroider och andra dopnings-
medel ökar stadigt, som vi tidigare rapporterat.
     

GH
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Benny Van Camp, rättslig expert vid den federala po-
lisen i Belgien, kunde rapportera att produktionen 
ökar såväl vad avser syntetiska cannabinoider (spice) 
som odlingen av cannabis. Eftersom cannabisodling är 
mycket lönsamt har det lockat till sig kriminella gäng 
som med stor hänsynslöshet bedriver sin verksamhet. 
Fastighetsägare hotas för att upplåta mark och byggna-
der. El stjäls genom olagliga inkopplingar på nätet ut-
förda av personer med liten kunskap, vilket medfört ett 
stort antal explosionsartade bränder. Även vatten stjäls 
genom olagliga kopplingar till kommunala nät och 
översvämningar som förstör fält, lägenheter och gårdar 
är ett vanligt förekommande fenomen. Eftersom man 
odlar exempelvis i isoleringsull och inte vanlig matjord 
blir bruket av gödningsmedel, syror och ej godkända 
bekämpningsmedel gigantiskt och lämnar ifrån sig berg 
av svårsanerat material som inte är brännbart. 

Man uppskattar att Holland har 5500 och Belgien 
1200 odlingar som ständigt sprider riskmaterial omkring 
sig. Det rör sig om avfall som plastdunkar med kemi-
kalier man sprider direkt i naturen eller så fyller man 
stulna bilar vilka antänds. Luften förgiftas av okända 
kemikalier. Koldioxidgeneratorer och gasflaskor medför 
särskild risk för förgiftning. Ozongeneratorer lämnar 
ifrån sig liknande gifter. Svavelutsläpp i naturen kräver 
omfattande sanering. Mögelbakterier som ger besvärliga 
hudsjukdomar sprids. 

Ett nytt fenomen är att man efter traditionell fram-
ställning hottar upp narkotikan med farliga kemi-
kalier. Myndigheterna har organiserat sig i s.k. Lab 
Intervention Teams som består av polis och räddnings-
tjänst. Det är stor fara för de polispatruller som kom-
mer först till brottsplatserna. Faran för explosion eller 
eldsvåda har ökat med 24 procent och man söker en 
bättre utrustning av arbetsmiljöskäl. 

Nu söker sig de kriminella till andra länder eftersom 
det börjar bli trångt och man behöver större utrymme.

Avfall dumpas i naturen
Produktionen av syntetiska droger har avsevärda miljö-
effekter enligt Werner Verbruggen, expert på syntetiska 
droger vid Europol. 1 kilo färdigt amfetamin lämnar 
20-30 kilo farligt avfall efter sig, oavsett vilken fram-
ställningsmetod man använder sig av. 

Man har organiserat sig på ett utstuderat sätt där 
olika personer har olika roller i framställningskedjan 
och man sprider även produktionsmomenten till olika 
belägna geografiska platser i gränsområdet mellan 
Holland och Belgien för att försvåra bevisvärde (man 
måste styrka syftet med ett visst moment), bevisin-
hämtning och lagföring. De som verkar på en plats i ett 
moment har ingen aning om vilka de andra i kedjan är. 
Den kunskapen finns enbart hos huvudmännen. 

Det är numera svårt att komma över en del av de 
nödvändiga prekursorerna som exempelvis BMK och 
därför genomförs ytterligare en smutsig och farlig pro-
cess när man själva framställer det. Förgiftnings och 
explosionsrisken är mycket hög. 

När man gör sig av med avfallet sköts det av särskilt 
inhyrda personer som helt hänsynslöst sprider det var 
som helst. Man stjäl lastbilar och fyller dem med avfall 
och dumpar lastbilen vid första bästa tillfälle och i 
bästa fall tänder man inte på. Man kör runt med större 
skåpbilar med hål i golvet och låter kemikalierna rinna 
ut direkt över körbanan eller på ett fält. Dumpning 
sker i det kommunala avloppet och i sopcontainrar. 

Ute på jordbruksmarkerna kan man fylla diken eller 
kanaler med 200 liters plasttunnor fyllda med farliga 
gifter. Det har hänt att det varit barn som först kom-
mit till platsen och börjat leka bland de färgglada tun-
norna. I andra fall är det vilda djur eller boskap som 
blivit förgiftade.

Saneringen är en utmaning för polisen både vad 
avser risker, tidsresurser och övriga skyhöga sanerings-
kostnader, för att de på ett miljösäkert sätt ska klara 

Narkotikan utgör ett förbisett  
mycket allvarligt miljöproblem
I början av november arrangerades ett seminarium i Göteborg på temat Narkotikan 
en miljökatastrof. Ett antal föreläsare beskrev de mycket allvarliga konsekvenser som 
narkotikaframställning och odling innebär för miljön. Det är inte enbart de grova kri-
minella handlingarna som tillverkning, odling och försäljning som aktörerna gör sig 
skyldiga till utan polisen måste även hantera de grova miljöbrott som blir en effekt 
med alla de kemikalier som dumpas hänsynslöst efter att narkotika producerats.



av bevisinhämtning genom under-
sökning av materialet, transport och 
slutförvaring. Det finns en budget på 
60 miljoner kronor om året, men den 
överskrids ständigt.

Kontroll av vatten
URAD:s generalsekreterare Fay Wat- 
son redogjorde för de miljökonse-
kvenser narkotikahanteringen lämnar 
i avloppssystemen. På många platser 
måste man av hälsoskäl genomföra 
kontinuerliga prover på färsk- och 
avloppsvatten för att ha en kontroll 
på halterna av narkotika. Som en si-
doeffekt kan man genom analyserna 
även följa stadens sammantagna ut-
vecklig av narkotikamissbruket, vil-
ka preparat som är vanligast under 
veckans dagar. Det blir alltid pikar i 
veckosluten. När man jämför mellan 
länder kan man exempelvis se kokain 
i Västeuropa och metaamfetamin i 
öst. Brukarens demografi kan inte 
fastställas men man får en tidig var-
ning när nya preparat dyker upp. 

Anders Stolpe  
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Exempel på kemikalier vid narkotikaframställning och administration av:

För 1 kilo kokain behövs

659 kg kokablad, 50 kg cement, 3,9 kg natriumhydroxid och ammoiumhydroxid, 11 liter Urea 1294 
liter bensin, 2,2 liter svavelsyra, 8,5 liter lösningsmedel, 12 liter etylacetat, 0,535 kg kaliumpermanga-
nat, 0,2 liter saltsyra, 0,2 liter metylenklorid, 117 gram kaliumklorid, 157 gram natriummetabisulfit.

Amfetamin enligt Leuckart-syntes metod
Myrsyra, metanol, fenyl-2-propanol, aceton, svavelsyra, formamid, saltsyra.

Heroin
Kalciumoxid, Ammoniumklorid, ättikasyraanhydrid, natriumkarbonat, saltsyra, ammoniaklösning, aceton.

Spice, varierande ingredienser. Blandas ut med nedanstående lösningsmedel
Aceton, cyklohexanon, heptanal, 3-metylbutanal, toluen, etylacetat.

Skriften Knark en miljökatastrof ger 
information om narkotikaindustrins far-
liga inverkan på människor, växter och 
djur i naturen. 
Den kan laddas ner på www.isdp.eu
För mer information besök också 
www.nogreendrugs.org 
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All narkotika som kommer in i kroppen skall förr eller 
senare ut i en eller annan form, vanligen genom uri-
nen. Det ger möjligheter att diskret mäta hur mycket 
narkotika – eller andra droger – som konsumeras i ett 
lokalsamhälle. Numera kan det göras rutinmässigt via 
kommunala avlopp. Då använder man ytterst känsliga 
kemiska metoder. 

I januari 2012 genomförde doktoranden Marcus 
Östman och hans kolleger vid Kemiska institutionen, 
Umeå universitet, en studie över narkotika och meta-
boliter (omsättningsprodukter) i avloppsverken på 33 
orter från Gällivare till Trelleborg. 

Man studerade narkotikaklassade läkemedel som 
oxazepam, tramadol, kodein och oxikodon. Även mor-
fin mättes, men det kan förekomma i avlopp även som 
en rest av heroin. Fyra olika ecstasy-varianter söktes, 
liksom metylfenidat, kokain, amfetamin m.fl. 

Stora skillnader
Resultaten visar på stora skillnader mellan medel och 
även mellan kommuner. Mest hittade man av narkotika-
klassade läkemedel. Kokain verkade inte förekomma 
lika mycket i Sverige som ute i Europa. Amfetamin upp-
täcktes på 13 orter och metamfetamin på 16. Däremot 
påvisades inte cannabis, och det beror på att man inte 
hade tillförlitliga metoder. Ej heller fann man LSD, ecsta-
sy eller heroin. I det senare fallet kan det bero på att det 
går ur kroppen som morfin och fångas upp som sådant.

Ett problem är att avloppsvatten inte skiljer på lag-
liga och olagliga varianter av exempelvis metylfenidat 
eller morfin. 

En kuriositet var att man för Umeå fann högre halter 
kokain än omsättningsprodukten benzoylecgonin. Det 
tyder på att en del kokain kom i avloppet utan pas-
sera urinen. Här kunde man funderat över om någon 
dumpat det i en toalett efter att ha blivit skrämd under 
ett polistillslag. 

Kan bli reguljär metod
Metoderna utvecklas ständigt. Snart kan avloppsresul-
tat bli ett reguljärt inslag i offentlig narkotikastatistik, 
vid sidan av beslag och skolenkäter. De skulle också 
kunna användas som polisiära underrättelser för att se 
exempelvis förändringar i samband med stora publika 
evenemang. Mer känsligt är det att mäta från en spe-
ciell fastighet, som Europaparlamentet (där fann man 
spår av kokain i toalettstolar för några år sedan). På 
sikt kan man tänka sig att med specialsonder kunna ta 
prover från en viss avloppsstam eller t.o.m. av en viss 
bostad. Det skulle kunna ge intressanta underlag för 
beslut om husrannsakan m.m.

Referens. Olofsson A (2014): Avloppsvatten ger bild 
av missbruk, Alkohol & Narkotika, nr 5, s. 32 – 33. 

 

Jonas Hartelius

SNPF anordnade ett Norrlandsseminarium den 16 de-
cember på Umeå universitet. Inbjudna var studerande på 
polisprogrammet samt polis och tull från Västerbotten. 
Seminariet hade ca 60 deltagare varav de flesta kom från 
polisutbildningen. 

Seminariet inleddes med kaffe och smörgås samt 
information om SNPF, därefter föreläste Johan Ekström, 
inspektör från Polismyndigheten i Norrbotten om ett 
projekt och arbetssätt som går under namnet ”Fast kon-
troll med selektering”, dvs. infartskontroller, där man 
selekterar och profilerar ut bilar och personer för kon-
troll. Projektet har varit mycket lyckat. Denna inblick 
från verkligheten engagerade deltagarna, vilket framgick 
på ett mycket tydligt sätt med alla frågor som kom kring 
vad man hade för legalt stöd för de enskilda åtgärderna 
och besluten. 

Därefter var det Anders Stolpe från SNPF:s styrelse 
som föreläste om legalisering av cannabis och rapporte-
rade om erfarenheterna och vad konsekvenserna blivit 
i USA. Det var tydligt att även detta var en fråga som 
engagerade och frågeställarna fick en hel del myter om 
cannabis förklarade. 

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad efter-
middag på polisutbildningen i Umeå med ett besök från 

den dagliga polisverksamheten, vilket kommer att leda 
till en fortsättning där SNPF regelbundet kommer att 
genomföra aktiviteter på de universitet som har polis-
programmet. Inför nästa årsmöte kommer styrelsen med 
ett stadgeändringsförslag som medför att studenterna 
på polisprogrammen kan bli medlemmar i föreningen 
redan under studietiden.

Åsa Dahlberg och Anders Stolpe

SNPF-seminarium vid polisutbildningen i Umeå
I Johan Ekströms 
föreläsning om särskil-
da arbetsmetoder vid 
trafikkontroll ingick 
också en hel del pre-
paratkunskap.

Narkotikaspår i avlopp mått på missbruk
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Besök hos polisen i Rotterdam - 
Internationale Rechtshulp 
Dagen inleddes med att Alex och Angelique vid IRC, 
Internationella Rättshjälpscentrat, tog emot oss på po-
lisstationen i centrala Rotterdam. Alex berättade om 
IRC och hur vi bäst kan dra nytta av dem. Han har täta 
kontakter med Europol, vilken är den rekommenderade 
vägen om man behöver hjälp med något. Det var för öv-
rigt just den svenske sambandsmannen Ove Dahlberg på 
Europol som ordnat mötet med Alex. I Holland behövs 
alltid en rättshjälpsbegäran om man som utländsk polis-
myndighet behöver hjälp. IRC handlägger rättshjälpen 
själva så långt det är möjligt och det gäller alla arbets-
uppgifter från förhör till spaning.  

Rotterdam IRC handlägger varje år omkring 2800 
ärenden, varav 80 gäller begäran om frihetsberövande. 
De jobbar enbart med rättshjälp och har inga egenini-
tierade ärenden. Personalen består av tolv anställda från 
polisen och fem från åklagarmyndigheten. Om det är 
nödvändigt tar man hjälp av andra enheter för att kunna 
genomföra åtgärden. Rättshjälpen går alltid före dessa 
enheters egna ärenden. 

Informationen som kommer fram i rättshjälpen får 
inte användas i egna ärenden. För att undvika detta 
har IRC en egen databas. Inte ens polisens KUT, kri-
minalunderrättelsetjänst, kommer åt informationen. 
Vill man på något sätt använda informationen måste 
man via en rättshjälp begära det från det land som äger 
ärendet. 

Andra länders spaningsgrupper - framförallt tyska, 
belgiska och franska - hamnar nästan varje vecka i 
Holland när de arbetar i olika ärenden. Alex var mycket 
tydlig med att de inte accepterar att andra länders polis 
utan tillstånd agerar i landet. De kan möjligtvis fort-
sätta spaningen över gränsen tills holländska spanare 
tar över. Han berättade om fall där holländsk polis 
avbrutit andra länders spaningsinsatser när de inte bli-
vit informerade på korrekt sätt. De har även vägrat ta 
över spaningen vid fall där de tyckt att arbetet bedrivits 
oprofessionellt eller av enheter som vid tidigare tillfällen 
misskött sig. 

Vidare berättade Alex att de ibland hjälper till med 
telefonavlyssning. I dessa fall länkar de med bara några 

sekunders fördröjning avlyssningen till respektive land, 
som själva får sköta avlyssningen. Det beror på att hol-
ländsk polis är skyldig att ingripa om de får kännedom 
om pågående brottslighet i landet. 

Som avslutning berättade Alex om de stora skillna-
derna i påföljderna för narkotikabrott mellan Holland 
och andra länder. Han tog upp ett exempel där de haft 
ett narkotikaärende med Norge. Huvudmannen, som 
var holländsk medborgare, blev dömd till 21 års fäng-
else i Norge. Efter att ha avtjänat tre år i Norge överför-
des han till Holland där straffet omvandlades och han 
släpptes efter två år. Kuriren i Norge fick sitta av 6 år. 

Rotterdampolisens spaningsenhet 
Erwin, tekniker på spaningsenheten, tog över presen-
tationen och berättade om Rotterdams spaningsenhet 
som består av omkring 70 poliser fördelade över fem 
grupper, varav en speciell teknikgrupp. De driver egna 
ärenden, men jobbar även mycket med internationella 
rättshjälpsärenden. Spaningsgrupperna har också egna 
tekniker som kan utföra olika sorters jobb beroende på 

Intressanta och givande 
möten i Rotterdam 
I oktober åkte ett glatt gäng från Narkotikaroteln i Göteborg till Holland för att bland 
annat besöka polisen och tullen i Rotterdam. Intressanta genomgångar om spa-
ningsmetoder blandades med filmvisning om större spaningsärenden och en rundtur 
i Rotterdams hamn. 

Polisstationen där IRC har sitt kontor i Rotterdam.



vilka kurser de gått. De kurser som erbjuds på Hollands 
motsvarighet till Polishögskolan motsvarar mer än ett 
års heltidsstudier. 

Därutöver fanns det inte några andra spaningsresur-
ser i Rotterdam. Arbete mot till exempel gatulagning 
existerar inte. Uniformerad personal jobbar aktivt mot 
detta ute på fältet. Narkotikabekämpningen prioriteras 
inte, istället är det våld i nära relationer och stölder som 
man jobbar mot i första hand.  

Erwin visade tre filmer som alla på olika sätt hade 
med Rotterdams hamn att göra eftersom det är oftast 
där de stora narkotikaärendena startar upp. Filmerna 
visade flera mycket avancerade jobb som spaningsen-
hetens teknikgrupp utfört, där de tvingats lösa svåra 
problem och använda många tekniska hjälpmedel.  
Ibland fick teknikerna möta upp kontainerfartygen ute 
till havs och påbörja arbetet där. Detta skedde när ären-
det krävde maximal diskretion eller man misstänkte att 
en hamnarbetare kunde vara involverad i smugglingen. 
Intressant var att dessa ärenden oftast handlade om 
försändelser med mycket stora mängder kokain. Ändå 
blev gärningsmännen som hämtade kontainrarna med 
de utbytta paketen bara dömda till ett par års fängelse. 
Trendmässigt har smugglingen annars förändrats under 
senare år. Istället för få stora partier organiseras stor-
leksmässigt mindre men fler partier.  

Rotterdams hamn och tull - Douane 
Efter en god lunch i polishusets matsal blev vi av våra 
värdar körda till hamnen. Det visade sig att det skulle ta 
upp emot en timme att förflytta sig från centrala Rotter-
dam till vår destination som var Rotterdams hamntull-
station. Efter en stund började vi se fraktfartyg och kon-
tainrar, och trodde då att vi var nära destinationen. Men 
då körde vi istället ut på motorväg N15 som sträcker sig 
hela fem mil längs med hamnen. Det var nu man började 
förstå att man anlänt till Europas största hamn. Kon-
tainrar låg i tusental och åter tusental och väntade på 
att hämtas eller skeppas iväg till något av världens hörn.  

Väl framme vid stationen tog tullofficerare van 
Elswijk mot oss. Han berättade att Rotterdams hamn 

gått från att vara världens mest använda hamn (2002) 
till att idag passerats av flera asiatiska hamnar (bl.a. 
Shanghai och Singapore). Under 2012 hanterades 441 
miljoner ton gods och 11,7 miljoner TEU (mått på en 
standardkontainer). Omkring 90 000 personer arbetar i 
hamnen, trots att många arbetsuppgifter automatiserats.  

Tullen jobbar bland annat med att försöka hitta 
vapen, droger, mediciner, djur, piratkopior, cigaretter 
m.m. Man gör detta genom analyser av fraktlistor och 
slumpmässiga kontroller. Vid analyserna har man ett 
poängsystem där varje kontainer får poäng beroende 
på olika faktorer såsom destination, innehåll, färdväg, 
ägare m.m. Samlar en kontainer på sig tillräckligt 
många poäng kontrolleras den. Förutom kontainrarna 
som valts ut genom analys gör man även slumpmässiga 
kontroller.  

Vid kontrollerna använder man bl.a. en lastbilsscan-
ner. Hela lastbilen kör in i scannern med kontainern 
lastad och röntgas sedan ovanifrån och från sidan. 
Omkring 100 scanningar utförs varje dag. Scannern är 
igång 16 timmar om dagen och varje scanning tar unge-
fär 3 minuter. Den är ungefär 9 gånger starkare än en 
sjukhusröntgen. Efter utförd procedur tar tullofficerare 
på kontoret över och analyserar röntgenfotona. Inuti 
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➲ nästa sida

Vy över en liten del av Rotterdams hamn. 

Förevisning av tullens lastbilsscanner.
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omkring 10 procent av de kontrollerade kontainrarna 
brukar man upptäcka något misstänkt och hälften av 
dessa visar sig vid vidare kontroll innehålla något olag-
ligt. 

Förutom lastbilsscannern använder tullen en anord-
ning där hela tåg passerar förbi och scannas. Man gör 
även en hel del visuella kontroller av kontainrar, både 
med hjälp av sökhundar och vanliga tullofficerare. Även 
anlöpande fartyg genomsöks när misstanke uppkom-
mer. En speciell grupp, som kallas ”Black Gang” på 
grund av deras svarta overaller, bordar fartygen till havs 
där de söks igenom. Man använder sig också av dykare 
som söker av fartygens skrov så att inget fästs eller slä-
pas under skeppen. 

Van Elswijk berättade att smugglarna oftast lägger 
smuggelgodset precis innanför dörrarna på kontainern. 
Smugglarna letar sedan upp kontainern medan den 
är uppställd i hamnen och kan snabbt komma åt sitt 
gods. Förra året beslagtog man totalt 13 ton kokain i 
Rotterdam. Man räknar med att mellan 25 och 50 pro-
cent av kokainet som konsumeras i västra och centrala 
Europa smugglas in via Rotterdams hamn. Smugglarna 
utvecklar hela tiden sina metoder och färdvägar. Tar 
man ett år mycket beslag i en hamn kanske smugglarna 
använder en annan hamn nästa år. 

Vi kördes därefter ut till Maasvlakte 2, som är ett 
gigantiskt projekt där man återtar mark från havet. När 
allt är klart kommer man att ha utvidgat landområdet 
med omkring 2 000 hektar. Det nya området kommer 
framför allt att användas av hamnrelaterad industri 
allt eftersom den gamla hamnen närmare Rotterdams 
centrum kommer att användas för annan verksamhet.  

Sent på eftermiddagen var vi tillbaka i Rotterdam 
centrum, en mycket vacker stad som bjöd på fin arki-
tektur. Vi förvånades över avsaknaden av missbrukare 
på gatorna. Vid några fåtal tillfällen under vår vistelse i 
landet hade vi känt den välbekanta cannabislukten i cen-
trala delar av staden, men inte alls i den omfattningen 
som vi hade förväntat oss. Vi hittade de ökända coffee 
shopsen även i Rotterdam, och gjorde ett besök i dem. 
Vi släpptes in och kunde se på deras utbud och ställa 
frågor. Priserna låg förvånande nog på ungefär eller 
strax under gatupriset för marijuana hemma i Göteborg. 

Red Light District i Amsterdam 
Några av oss fortsatte kvällen med att ta snabbtåget till 
Amsterdam. Väl där frågade vi oss fram till de mer kän-
da coffee shopsen. Svaren man kunde få var ”just follow 
the smell”.  

I caféerna kunde vem som helst gå in och köpa 
marijuana i olika former. De hade en övre gräns på 
hur mycket man fick köpa. I vissa caféer var kön lång 
framför disken där växtdelarna vägdes upp. Caféerna 
var alla välbesökta och röken låg tjock i vissa av loka-
lerna. Bland besökarna fanns både tjejer, killar, unga 
och gamla. Det fanns sådana som såg ut som typiska 
mångåriga missbrukare men även propert klädda tjejer 
i övre tonåren. 

I samma område finns prostitution. Dussintals skylt-
fönster med halvnakna kvinnor och de flesta som pro-
menerade i området verkade precis som vi vara turister 
som lockats hit av alla rykten man hört om området. 
Man sköljdes onekligen över av en känsla av avsmak 
samtidigt som man förundrades över de beteenden man 
såg hos vissa förbipasserande som hånskrattande eller 
flörtande intensivt spanade in i varje skyltfönster. Vissa 
stannade till vid fönstren varpå tjejerna öppnade dem 
och började förhandla om priset. 

Grupp 4, Narkotikaroteln i Göteborg 

Rotterdams hamn
Rotterdams hamn var fram till 2004 störst i värl-
den, idag ligger de nio största hamnarna i Asien. 
Hamnen i Rotterdam hamnar med sin årliga hante-
ring av 430 miljoner ton gods på tionde plats. Trots 
att en stor del av godshanteringen är automatise-
rad har omkring 90 000 personer sin arbetsplats i 
hamnen som årligen tar mot 32 000 oceangående 
och 87 000 fartyg i inlandssjöfart. Varje dag sker 
22 000 containerrörelser. 

Bilder från scanningen granskas i avancerat dataprogram. 
 

Trånga gränder i Amsterdams Red Light District.  
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deltog. Han beskriver det som att den första behand-
lingen på ett sätt hjälpte lite trots allt, det vara bara det 
att han inte var redo riktigt än. Den andra gången gick 
det lättare. Allt föll på plats. 

Tron på sig själv
Så här långt in i intervjun tittar Stefan allvarligt på 
mig och säger ”det här är viktigt att det blir rätt”. Det 
Stefan är orolig för är att han ska avfärdas som ”ännu 
en knarkare som blivit frälst”. Det är inte så säger 
han, men han har börjat tro. Genom att börja tro på 
något har han slutat grubbla på varför han själv inte 
har svaret på vad som fattats i hans liv. Han har inte 
fyllt hålrummet med Gud, han har fyllt det med käns-
lan av att det är okey att det finns ett tomrum, ett hål 
som inte måste lagas med droger eller kickar, utan att 
hålet finns där som en påminnelse att han är mänsklig 
med allt vad det innebär. 

Stefan vet inte om han hade kunnat bryta tidigare 
med missbruket, om någon på något sätt hade kunnat 
hjälpa honom tidigare. Vad han vet är att han i dag är 

starkare än han någonsin varit, utan att livet på något 
sätt är perfekt. Livets små och stora motgångar, top-
parna och vågdalarna i måendet. Dessa saker skräm-
mer honom inte längre på samma sätt och han kan se 
på sig själv utifrån och se vad som är hans missbruks-
personlighet och vad som är den person han vill vara.

Jag ser efter Stefan när han med rak rygg och väs-
kan hängande på sidan går utmed sjukhusbyggnaden 
upp mot vårdskolan och jag tänker att jag hoppas 
att Stefan nu äntligen hittat ”sin grej”. När jag vän-
der mig åt andra hållet ser jag tre kollegor som just 
ingripit mot en välkänd opiatmissbrukare. Han står 
bredvid polisbilen med mjuka knän och hängande 
överkropp och jag funderar på om ”spjället” är öppet 
eller stängt hos honom och om mina kollegor i så fall 
kan göra någon skillnad i hans liv just idag.

Emil Lundberg, 
narkotikaspanare Sundsvall, 

polisen Sverige 

Narkotikaspanare har haffat en opiatmissbrukare utanför Sundsvalls sjukhus.  

➲ forts. från s7
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Cannabisodlingen hade upptäckts av en florist i skogen 
kring Forsmarks bruk i norra Uppland och anmälts till 
polisen i Tierp. Det var två utomhusodlingar som hit-
tats invid ett ensligt beläget torp. Odlingarna var skyd-
dade av plasttält som täckte en yta av cirka 65 m2.

Länsnarkotikaroteln i Uppland kopplades in och 
odlingarna blev satta under bevakning. Efter tre dagar 
kom två personer dit med bil och de gick in i ett av 
växthusen. När de kom ut greps de och kunde på olika 
sätt knytas till odlingarna. 

De båda gripna männen, en 22-åring och en 30-åring 
från Vallentuna, erkände vid förhör att de anlagt 
odlingarna och byggt de provisoriska växthusen. Bo 
Wickström ledde förhören med 30-åringen, en amer-
ikansk medborgare som vistats tio år i Sverige. Han 
hade redan under ungdomsåren missbrukat cannabis i 
sådan omfattning att han blivit placerad på ett behan-
dlingshem i Texas. I Sverige hade bland annat dåliga 
affärer fått honom att börja missbruka på nytt.

22-åringen var en arbetslös och lättledd person som 
låtit sig imponeras av 30-åringens amerikanska livsstil. 
Hans cannabismissbruk blev intensivare när han flytta-
de hem till 30-åringen.

Vid gripandet av de båda männen hittades en 
anteckningsbok som visade utredarna vägen till en 
omfattande kundkrets som mest bestod av ungdomar 
från Vallentuna. De unga köparna hämtades till förhör 
och berättade att de ofta rökte hemma hos 30-åringen. 
De gillade hans stil och han brukade tala om hur bra 
cannabis var och att det var ofarligt att röka. 

- ”I USA är det lagligt. Alla röker och snart kommer 
det att bli lagligt här också”, förkunnade han.

Tre års fängelse trots låg THC-halt
De 140-150 cannabisplantorna som tagits i beslag 
hade torkats av SKL och malts ner. THC-halten var i 
genomsnitt 2 procent på hela odlingen.

30-åringen hävdade under rättegången att han bara 
tänkt skörda och använda plantornas blomställningar 
när de blev färdiga några veckor senare. Inga andra 
växtdelar var intressanta.

Tingsrätten i Tierp menade att THC-halten varit 
så låg i de beslagtagna plantorna att brottet ej var 
fullbordat. Rätten kom så småningom fram till att 
straffvärdet för 30-åringens gärningar var minst 2 års 
fängelse, men eftersom han tidigare var ostraffad och 
att han var i behov av vård för sitt missbruk, blev 
domen skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

I hovrätten kom den 30-årige amerikanen med 
nya argument om att odlingen var värdelös ur 
missbrukssynpunkt. Men åklagaren hade kallat in 
SKL:s dåvarande expert på cannabis, Marianne von 
Wachenfeldt. Hon trasade sönder alla hans bortförk-
laringar och hon tillade att detta var det största beslag 
av cannabis hon undersökt under sina 20 år på SKL.

Hovrätten gjorde en annan bedömning än tings-
rätten och 30-åringen dömdes till 3 års fängelse för 
grovt narkotikabrott. Medhjälparen fick två månad-
ers fängelse.

Detta kunde vi läsa i SNPF-
tidningen för 20 år sedan
Tidningens omslag visar en bild av den tidens största cannabisodling som avslöjats 
i Sverige, utförligt beskriven av Bo Wickström vid länsnarkotikaroteln i Uppsala.
I en annan artikel redogjorde chefredaktören Jim Björck för en omfattande smuggling 
av preparatet Temgesic, ett smärtstillande läkemedel som innehåller den verksamma 
substansen buprenorfin, samma substans som ingår i Subutex.  Händelsen visar att 
buprenorfin var en efterfrågad drogsubstans långt innan Subutex-missbruket blev 
vanligt i Sverige och i våra grannländer.
Artiklarna återges här i sammandrag.



Bakgrund
Svensken A hade träffat norrmannen B i Thailand 
vid årsskiftet 1992-93. B hade berättat för A att han 
smugglade tabletter från Thailand till Norge och tjä-
nade pengar på detta. A blev tillfrågad om han ville 
hjälpa till och han blev erbjuden 150 000 kronor för 
varje resa.

Den första resan inträffade den 1 november 1993. A 
medförde då 10 000 tabletter Temgesic som B anskaf-
fat och förpackat i en prydnadskudde. A flög från 
Thailand till Stockholm och tog tåget till Göteborg. 
Därifrån kontaktade han B som skulle skicka en man 
för att hämta kudden med tabletterna. Det var C som 
vid två tillfällen i november 1993 kom och hämtade 
varorna i Göteborg.

A gjorde ytterligare tre smugglingsresor från 
Thailand under 1994 och återförde 10 000 tabletter 
Temgesic vid varje tillfälle. B eller C kom från Norge 
till Göteborg för att hämta tabletterna.

Efter viss spaning kunde både A och C gripas i 
Göteborg den 31 oktober 1994 och 10 000 narkotika-
klassade tabletter Temgesic á 0,2 mg togs i beslag. A 
dömdes av Göteborgs tingsrätt för grov varusmuggling 
och grovt narkotikabrott till 5 års fängelse och C döm-
des till 2 år och 6 månader. B blev gripen i Norge där 
han dömdes för motsvarande brott till 7 års fängelse.

Göteborgs tingsrätt gjorde vid bedömning-
en av brotten följande överväganden ”i 
målet är upplyst att tabletterna inköpts för 3 kr styck i 
Thailand. B har sålt dem för 50 kr styck i Norge. Priset 
i ”missbrukarledet” har angetts till 100 kr. Värdet av 
den insmugglade narkotikan kan därför uppskattas till 
miljonbelopp. A har för sin del utlovats ersättning med 

600 000 kr och C har haft anledning att räkna med en 
gottgörelse av 80 000 kr för sin medverkan.

Enligt ett tekniskt utlåtande som åklagaren har åbe-
ropat i målet har den aktiva substansen i tabletterna, 
buprenorfin, en biokemisk verkan på människokrop-
pen som liknar den för morfin och till viss del den för 
heroin.

Risken för snabb tillvänjning är större när det gäller 
heroin än buprenorfin. Vid ett utvecklat beroende är 
dock abstinenssymptomen jämförbara. Buprenorfin 
ger en lägre intensitet i upplevelsen av abstinens, men 
ger å andra sidan en längre period av abstinens.

Buprenorfin har vidare en betydligt högre missbruk-
seffekt än heroin men preparatet är, när det ingår i 
en tablett som framställts under kontrollerade former 
såsom Temgesic, förenat med mindre risker för fysiska 
skador hos missbrukaren med hänsyn till att heroin 
ofta är framställt illegalt utan någon kontroll. Enligt 
utlåtandet är den vetenskapliga dokumentationen allt-
för bristfällig för att någon direkt jämförelse skall 
kunna göras beträffande missbruksmängden för heroin 
respektive buprenorfin.

Mot bakgrund av det anförda står det för tingsrätten 
klart att de mängder Temgesic som A och C hanterat 
är sådana att A och C skall dömas för grov varusmug-
gling och grovt narkotikabrott. 

Hovrätten för västra Sverige fastställde tings-
rättens dom mot A och C utan att göra något eget 
uttalande om preparatet.

I Norge uttalad sig Eiker, Modum och Sigdal 
förhörsrett i domen mot B bl.a. följande om prepa-
ratet och straffmätningen:

”Retten finner det tilstrekkelig å konstatere at det 
under enhver omstendighet drejer seg om innförsel av 
en meget betydelig mengde farlig och vanedannende 
narkotisk stoff, som er sammenlignbart med heroin. 
Sistnevnde poeng er et klart skjerpende moment ved 
straffutmålningen”.

     

Gunnar Hermansson
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Temgesic är fortfarande ett vanligt förekommande smärt-
stillande läkemedel i tabletter om 0,2 respektive 0,4 mg 
buprenorfin.
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 Bok- och filmtips

A most wanted man
 

Thriller
Av: Anton Corijn
Med: Philip Seymour Hoffman, Rechel Ac Adams, 
Robin Wright, Willem Dafoe.

 
Filmen inleds med att en man,  spolas upp på land i 
Hamburgs hamn i skydd av mörkret. Hans namn är 
Issa Karpov, tjetjensk muslim på flykt undan tortyr och 
förföljelse. Han ser dessutom ut och uppför sig som en 
terrorist.

Dessutom är han illegitim son till en rysk general som 
under Sovjettiden smugglade ut mångmiljonbelopp av 
sin förmögenhet till en bank med huvudkontor just i 
Hamburg. Men med nyckeln till ett proppfullt bankfack 
och i en stad som till största delen nyligen bebotts av 
terrorister, får han snart mäktiga ögon på sig och det 
blir en slags katt och råtta lek i den nya tidens tysta krig 
mot terrorism.

Flyktingadvokaten Annabel Richter ska hjälpa 
Karpov  att få ut fadersarvet och kontaktar bankens 
ägare Tommy Brue i vars bank Karpovs  far satt in en 
stor summa pengar . Men vartenda steg som Karpov 
tar övervakas av en grupp tyska underrättelseagenter 
under ledning av den  luttrade Günter Bachmann (Philip 
Seymore Hoffman) som sitter i en synnerligen oglam-
orös bunker och lägger pussel tålmodigt och metodiskt.

I kulisserna lurar även den tyska och amerikanska 
säkerhetstjänsten som vill gå bryskare och mer hetsigt 
fram än Bachmann.

Nyligen bortgångne Philip Seymour Hoffman i en 
av sina sista filminspelningar och för dom som gillar 
honom är det en njutning.

Han spelar en orakad, utbränd och alkoholiserad 
underrättelseman med en hudnyans som annars bara 
hittar i djuphavsgravar på fältet, som degraderats till 
Hamburg på grund av ett fatalt tjänstefel och som på 
sitt eget jordnära sätt försöker nå de riktigt stora skur-
karna. Han sitter hellre på skumma barer och röker än 
gör sitt jobb.

Filmen kräver att man håller tungan rätt i mun för att 
hänga med i de raffinerande turerna och sen är det rätt 
häftigt att en thriller lyckas vara så spännande utan att 
det avlossas ett enda skott. Mindre lyckad är upptäckten 
att dialogen i filmen genomgående är på Engelska när 
de flesta i filmen borde prata tyska. 

9,3 på 
Richterskalan 

Författare: Anders Norman 
Albert Bonniers Förlag

Klockan 04.40 den 26 decem-
ber 2004 ringer svenska am-
bassaden i Bankok till UD i 
Stockholm. En våldsam jord-
bävning har inträffat i Indiska 
Oceanen vilket har framkallat 
enorma flodvågor.

Tsunamikatastrofen är ett faktum och Thailand är 
ett av de värst drabbade länderna. En av de värsta 
naturkatastroferna i modern tid som orsakade död och 
förödelse i semesterparadiset. Sällan blir man så med-
veten om ordens otillräcklighet som när katastrofen 
kommer. 543 semestrande svenskar dödades och av 
dessa var 140 barn.

Dagarna efter katastrofen skickar många länder 
över hjälpinsatser, en av dom som skickas iväg är 
Anders Norman, som är i början av sin diplomatkar-
riär på UD. Norman blir en involverad yrkesman med 
uppgift att hantera katastrofen.

Boken är en självbiografi och vi följer honom från 
ett nyårsfestande i Stockholm vidare rakt in i krisen 
där stoltheten över uppdraget snabbt glider över till 
känslor av panik, frustration och vanmakt. Norman 
skildrar sina erfarenheter och han skräder inte orden 
när han kritiserar UD:s roll under hjälpinsatserna, 
departementets hierarkiska organisation, total avsak-
nad av flexibilitet .

Boken är inte speciellt lång  men desto tätare och 
författaren gestaltar kraftfullt och väldigt nyanserat 
upplevelsen att kastas in i ett sammanhang som han är 
helt oförberedd inför.

För en mindre skicklig författare hade det nog 
varit övermäktigt att skriva så detaljerat och gå så 
nära det värsta med öppna ögon. Men Norman 
var poet innan han blev UD-tjänsteman och 
har just den lyhördheten för ordets valörer som 
krävs för att bjuda in läsaren rakt in i helvetet. 
  
I mångt och mycket handlar ” 9,3 på Richterskalan” om  
författarens personliga upplevelser, hans sorg och 
ilska liksom sorgen och lidandet hos de drabbade 
svenskarna. Men boken är också en uppgörelse med 
departementet som han nu lämnat.  Störst vrede riktar 
Norman mot sin chef i Krabi, en man som tillbringar 
dagarna på möten med andra diplomater eller på hotel-
let med laptopen i knäet, medan hans underordnade 
sliter bland liken sjutton, arton timmar per dygn.

 

 

Recensioner: Åsa Dahlberg



Anabola 
Androgena 
Steroider
Upplaga 3.1

Missbruket av anabo-
la androgena steroider 
(AAS) är idag inget margi-
nellt problem i samhället. 
Polisens och Tullverkets 
ingripanden mot AAS-
missbrukare och beslag 

av de illegala preparaten bekräftar detta, liksom att an-
talet anmälda dopningsbrott sexdubblats på femton år. 

Problemet är också i hög grad uppmärksammat i övriga 
Europa och i Nordamerika. Våra grannländer Norge 
och Danmark har dessutom under det senaste året 
skärpt sina dopningslagar.

För att kunna bemöta och samtala med AAS-användare 
som kommer i kontakt med sjukvården, rättsväsendet 
eller socialtjänsten krävs god och bred kunskap på om-
rådet. Vår avsikt med denna tredje upplaga av Anabola 
Androgena Steroider är att på ett lättillgängligt sätt för-
medla saklig och uppdaterad information till alla som i 
vardagen konfronteras med missbruket och den illegala 
hanteringen av anabola androgena steroider.

Författare: Gunnar Hermansson & Tommy Moberg
Utgivare: Mediahuset i Göteborg AB och SNPF 

Mandom, mod 
och morske män
En bok av Tommy Moberg & 
Gunnar Hermansson

Behovet av hjälp och behand-
ling för fysiska och psykiska 
besvär relaterade till missbruk 
av anabola steroider ökar. 
Sambandet mellan AAS-miss-
bruk och våld är ett vederta-
get faktum men mörkertalet 

är stort. Under flera år har en växande illegal marknad 
av anabola steroider noterats och samhällets motåtgär-
der behöver förstärkas. Boken belyser ingående AAS-
problematiken ur tre olika samhällsperspektiv; medi-
cinskt, rättsligt och socialt.

I huvet på en  
steroidanvändare
En ny bok av Tommy Moberg 
och Gunnar Hermansson

Det utbredda missbruket av ana-
bola androgena ste roider (AAS) 
kräver ökat behov av adekvat 
vård. Via traditio nell missbrukar-
vård och 25 års erfarenhet från 
behandling av steroidmissbruka-
re, har vi hämtat framgångsrika 

meto der för att rehabilitera, avgifta och förebygga återfall ge-
nom att bl.a. hjälpa till att identifiera risksituationer, lära in 
nya beteenden och skapa nytt självförtroende samt hantera 
självupplevda biverkningar. Frågor om identitet, maskulini tet 
och träning utan AAS är viktiga inslag i processen.
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Narkotika, dop-
ningsmedel och 
hälsofarliga  
varor
Upplaga 11.1

Narkotika, dopningsme-
del och hälsofarliga varor 
ger en detaljerad bild av 
det aktuella svenska miss-
brukspanoramat. För ett 
hundratal aktuella droger 

beskrivs deras sammansättning, missbruksmönster, rus-
effekter, skadeverkningar och russymptom. I särskilda 
avsnitt beskrivs skador i samband med missbruk samt 
metoder för att upptäcka missbruk. Ett hundratal bil-
der, huvudsakligen i färg, visar preparat, missbruksatti-
raljer och propagandamaterial. Fylliga ordförklaringar 
ger upplysningar om viktiga juridiska och medicinska 
termer.

Med sin elfte upplaga (2012) når Narkotika, dopnings-
medel och hälsofarliga varor upp i 385.000 exemplar. 
Skriften har fått omfattande användning i utbildning, 
upplysningsverksamhet och dagligt arbete inom stora 
grupper som kommer i kontakt med missbrukspro-
blem. Den har utgivits även på engelska, estniska, is-
ländska och ryska.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ges ut 
av Svenska Carnegie Institutet och Svenska Narkotika-
polisföreningen.

Boktips

11.1

385 000 ex
.

ISBN 978-91-87514-36-4

DOPNINGSMEDEL OCH  
HÄLSOFARL IGA VAROR

Narkotika

Böcker som kan beställas från SNPF:s hemsida www.snpf.org
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BLI MEDLEM NU -
DET LÖNAR SIG

Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna
till utbildningskonferensen i Linköping i april 2015.

Jag blev invald som ordförande i samband med årsmö-
tet vid Göteborgskonferensen 2009. Då hade vi 2 420 
betalande medlemmar och efter detta har det bara gått 
utför... 

Förra året hade vi bara 2 020 betalande medlemmar 
och detta har styrelsen uppmärksammat. Vi har därför 
bildat tre arbetsgrupper i styrelsen som på olika sätt 
skall arbeta för att vi blir fler medlemmar igen. 

Vårt gemensamma mål är att vi skall vara 2 500 
medlemmar vid 30-årsjubiléet i Göteborg 2016. Jag 
försöker värva minst en medlem i veckan i samband 
med att jag träffar kollegor från rättsväsendet i olika 
sammanhang.

Polisens omorganisation inför 2015 har gjort att 
narkotikabekämpningen har kommit lite i skymundan 
av både omorganisationen i sig och även i skuggan av 
all fokusering på grov organiserad brottslighet. Vi som 
varit med ett tag vet att just narkotikabrotten är den 
gemensamma nämnaren i all brottslighet och ger allt 
som oftast de reella möjligheterna till ett framgångsrikt 
arbete mot ALL brottslighet.

Det är för tidigt att utläsa några effekter av omor-
ganisationen, men helt klart är att utrymmet för ”spe-
cialistrotlar/enheter” har minskat markant. Risken 
är uppenbar att den kunskap som alla tar för given 
försvinner efterhand och om ett tiotal år dyker frågan 
upp ”hur var det vi gjorde förr?”

SNPF är en viktig aktör i rollen att utbilda och 
informera våra medlemmar i första hand. Men samti-
digt är inte SNPF tillräckligt tongivande utan en stabil 
medlemskår. Vi behöver medlemmar som är oss trogna 
över tid, för att vi skall kunna fortsätta planera kon-
ferenser framöver. Under januari och februari 2015 
kommer styrelsen att besöka två nya konferensorter i 

södra och mellersta Sverige som tänkbara platser att 
hålla utbildningskonferensen 2017.

Jag hade tänkt kliva av mitt uppdrag som ordfö-
rande till våren, men har kommit fram till att den 
tajmningen vore högst olycklig. Just nu när vi har stora 
utmaningar både internt inom SNPF och externt med 
alla nya och gamla dödsdroger som skördar offer i nya 
missbruksgenerationer. Jag kör två år till om Ni vill 
det i samband med årsmötet i Linköping den 25 april 
2015.

Föreningens ekonomi är i balans och vi har fortsatt 
mycket gott samarbete med Mediahuset i Göteborg 
AB, RPS, Tullverket och Svenska Carnegie Institutet.

Styrelsen har redan andra veckan i januari knu-
tit värdefulla kontakter med nyckelpersoner, vilka 
kommer att arbeta med narkotikafrågan vid det nya 
Utvecklingscentrum Öst i Linköping. Vi kommer att 
samarbeta bl.a. genom att använda våra årliga utbild-
ningskonferenser och andra seminarier till att både 
förmedla och samla upp nyttig information inom nar-
kotikasfären som kommer oss alla till nytta.

Hjälp oss med värvningen av nya medlem-
mar!
Slutligen vill jag utmana alla medlemmar i att värva 
nya medlemmar bland kollegorna! Den som värvar flest 
medlemmar och är på plats i Linköping den 24 april 
kommer att få en gratis konferens 2016 i Göteborg. I 
ansökningsblanketten på hemsidan, www.snpf.org, går 
det att skriva in värvarens namn och därmed har vi ett 
tävlingsunderlag.
     

Mika Jörnelius

Ordförande kryper till korset
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SNPF:s resestipendium till PNOA:s  
årliga utbildningskonferens i  
Harrisburg, Pennsylvania.
Styrelsen utser efter nominering en SNPF-medlem att 
medfölja någon från styrelsen till PNOA. För datum m.m. 
se www.pnoa.org. 

Mediahusets resestipendium till CNOA:s  
årliga utbildningskonferens I Kalifornien
Styrelsen utser efter nominering en SNPF-medlem att 
medfölja någon från styrelsen till CNOA. För datum m.m. 
se www.cnoa.org

SNPF:s stipendium för Årets Iakttagelse
Stipendiet tilldelas SNPF-medlem som genom en vaken 
iakttagelse bidragit till ett viktigt eller avgörande ingripande 
mot narkotikahantering. Stipendiet är på 5 000 kronor. 

SNPF:s PTN-stipendium
Styrelsen utser varje år efter nominering en SNPF-medlem 
att medfölja någon från styrelsen till studiebesök hos nord-
isk PTN-sambandsman i Europa.

Övriga stipendier som delas ut på SNPF:s 
utbildningskonferens

Tullverkets stipendium  
Årets narkotikabekämpare10 000 kr tilldelas tull-
tjänsteman för utmärkta insatser inom Tullverkets narkoti-
kabekämpning.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium
Stipendiet på 25 000 kronor går till en förtjänt polisman 
för att bereda honom eller henne  möjligheter till studier 
och forskning i frågor som rör narkotikaproblem. SNPF:s 
styrelse nominerar kandidater till SCI polisstipendium. Vi 
tar gärna emot era förslag till kandidat. 

Resebidrag
Medlemmar i SNPF har även möjlighet att, när som helst 
efter ett års medlemskap, hos styrelsen ansöka om resebi-
drag för studieresa. 
Se villkor på hemsidan www.snpf.org

STIPENDIERUTAN
Följande stipendier har SNPF-medlemmar möjlighet att komma i åtnjutande av. Nomine-
ringar och intresseanmälningar skall vara SNPF tillhanda senast den 1 februari varje år. 
Givarna utser därefter sina stipendiater och namnen tillkännages på SNPF:s årliga utbild-
ningskonferenser.

Nr 2/2015

SVENSKA

POL ISFÖREN INGENS T IDSKRIFT

Nästa tidning distribueras i april efter påskhelgen,  
då den också finns tillgänglig på www.snpf.org.

Skicka gärna artiklar, notiser och tips till gunnar.hermansson@snpf.org. 


