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Ledare

artikel var plötsligt denna, för händelsen 
intressanta och kanske relevanta, om-
ständighet plötsligt bortredigerad. Detta 
uppmärksammades först av den tidigare 
New York Times-journalisten Alex Be-
renson som i många år har intresserat sig 
för ämnet. Naturligtvis kan det vara så 
enkelt som att denna detalj i rapporte-
ringen föll bort bara av utrymmesskäl el-
ler andra tillfälligheter. Samtidigt går det 
inte riktigt tankemässigt att frikoppla sig 
från det faktum att New York Times, pre-
cis som många andra stora media, intagit 
en minst sagt positiv hållning till canna-
bis. Och att tidningen, precis som många 
andra stora media, drar in stora annons- 
och reklampengar från en alltmer girig 
och kapitalstark cannabisindustri.

Effekterna av cannabisindustrins 
påverkans- och lobbyverksamhet ska 
inte underskattas. Att de har varit, och 
fortfarande är, mycket framgångsrika är 
ett faktum. En kapitalstark industri har 
enorma möjligheter att styra samtalet. 
Dels genom att finansiera forskning och 
studier som går i ”rätt riktning”. Men 
även genom att vara starka bidragsgiva-
re till media och därmed kunna påverka 
”berättelsen om cannabis”.

Men frågan om varför cannabisan-
vändningens koppling till våld diskute-
ras så sällan har nog ett annat svar också. 
Även om det finns ett antal studier som 
pekar på möjliga orsakssammanhang 
så är det väl i ärlighetens namn så här: 
Vem orkar läsa en massa studier? Knap-
past den stora breda allmänheten. Berät-
telsen, och därmed opinionen, formas i 
stället av en massa andra omständighet-
er. Industrin och den etablerade medians 
samarbeten är en sådan omständighet. 
Men minst lika viktigt, kanske till och 
med viktigare, är aktivism från ”GRÄS-
rötter” på sociala medier (förlåt för den 
skämtsamma benämningen).

Enskilda ”advokater” i frågan, såväl för 
som emot, är också viktiga. Här blir det 
ofta intressant att personbedömningen 
kommer att stå i centrum för bedöm-

D et ska sägas direkt. Det är inte 
helt enkelt att avgöra vad som 
är ”hönan och ägget” när det 
kommer till frågor om kopp-

lingen mellan cannabis och psykisk 
ohälsa. Men den tunga evidensen av 
samlad vetenskap lutar ändå starkt åt 
att användande av cannabis innebär en 
klart ökad risk för psykisk ohälsa. Ännu 
svårare är det också att hitta tydliga or-
sakssammanhang mellan cannabisan-
vändande och våld. Även om det finns 
en hel del studier på området som pekar 
i den riktningen. Men dessa svårigheter 
kan ändå inte förklara varför det är så 
förvånansvärt tyst i diskussionen kring 
detta ämne.

Nya studier visar att cannabisrelate-
rade diagnoser med kopplingar till psy-
kisk ohälsa har ökat kraftfullt under hela 
2000-talet, i synnerhet bland unga. Det 
är viktigt att påpeka att långt ifrån alla 
som drabbas av cannabisutlöst psykisk 
ohälsa blir våldsamma eller begår vålds-
brott. Samtidigt är det ett besvärande 
faktum att många uppmärksammade 
terror- och våldshändelser, däribland 
masskjutningar i USA, har begåtts av 
gärningsmän som haft ett dokumente-
rat cannabismissbruk. Men varför upp-
märksammas dessa samband så sällan 
av media? Eller kanske är det rent av så 
att betydelsen av dessa omständigheter 
spelas ned medvetet då det inte passar 
in i den bild som man annars förmedlar 
när det kommer till cannabis? Ett sådant 
flagrant fall skedde så sent som i maj 
2022 när den 18-årige Salvador Ramos 
sköt nitton elever och två lärare till döds 
och skadade sjutton andra personer på 
Robb Elementary School i Uvalde Texas.

När New York Times initialt rap-
porterade om händelsen och gav en 
bakgrundshistoria om den misstänkte 
gärningsmannen så beskrevs bland an-
nat hur Ramos ”ofta fått vredesutbrott 
mot sin familj då de inte lät honom röka 
cannabis så ofta som han ville”. Men i 
en senare uppdaterad version av samma 

ningen av trovärdigheten, snarare än 
de fakta som presenteras i diskussion-
en. Ett sådant bra exempel är den tidi-
gare nämnde Alex Berenson. Där har 
legaliseringsrörelsen gjort ett stort pa-
radnummer av Berensons antivaccina-
tionsåsikter avseende covidvaccin. Har 
han ”vetenskapligt fel” i den ena frågan 
måste han ju automatisk ha fel även i den 
andra hävdas det. Personligen har jag i 
alla fall förmågan att se att Berenson har 
poänger avseende cannabis koppling till 
våld och psykisk hälsa men saknar po-
änger när det kommer till resonemang-
en om covidvaccin. Två tankar i huvudet 
samtidigt. Inte svårare än så.

Svenska politiker, journalister, opini-
onsbildare och ledarskribenter – listan 
kan göras lång på alla de som propage-
rar för en ändrad hållning till cannabis. 
Särskilt populärt har den senaste tidens 
argument varit ”legalisera och reglera 
cannabis för att få bort det dödliga skjut-
vapenvåldet”. Tron på att en legalisering 
skulle få det dödliga skjutvapenvåldet 
att minska är inte bara ett naivt önske-
tänkande. Det är ett farligt resonemang 
som i förlängningen riskerar att bli kon-
traproduktivt. Det kanske inte alls blir så 
att skjutningarna minskar. Det kanske i 
stället blir så att skjutningarna ökar ännu 
mer när vi får fler cannabisanvändande 
ungdomar och unga vuxna som riskerar 
att utveckla psykisk ohälsa.

Parollen hos seriösa och ansvarstagan-
de opinionsbildare borde i stället vara 
”minska användningen av cannabis och 
andra droger för att minska det dödliga 
skjutvapenvåldet”.

 

Lennart Karlsson
Ordförande

Varför talas det så lite
om cannabis användandets betydelse i det dödliga våldet?
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Redaktören har ordet

Det finns mycket att
bevaka framöver

N är jag skriver dessa rader är det drygt 
ett par veckor kvar till riksdagsvalet 
där narkotikafrågan inte står högt på 
agendan. Oavsett valutgången kan vi 

nog inte vänta oss en drastisk förändring av 
narkotikapolitiken. Man vill vänta in den ut-
redning som regeringen tillsatte i mars med 
rubriken ”En svensk narkotikapolitik anpas-
sad till nutidens och framtidens utmaningar”. 
Utredaren ska ta ett brett grepp om narkotika-
läget i samhället med fokus på hur det före-
byggande arbetet och missbruksvården kan 
förbättras. Uppdraget ska redovisas i sin helhet 
senast den 29 september 2023 och det ser vi 
fram emot.

De politiska riksdagspartierna har länge varit 
ganska eniga om att behålla en restriktiv linje, 
med undantag av de flesta partiernas ungdoms-
förbund som förordar en snar avkriminalisering 
av narkotika, åtminstone cannabis, som en sä-
ker lösning på alla problem. Man håller fast vid 
samma gamla uttjatade argument och vägrar ta 
till sig erfarenheter från exempelvis de delstat-
er i USA som legaliserade cannabis för några år 
sedan.

Under sommaren har två representanter från 
SNPF deltagit vid en stor narkotikapoliskonfe-
rens i Washington. Oscar Lindvall och Lennart 
Karlsson skriver om sina intryck från evene-
manget och om de två stora frågor som mest 
bekymrar de narkotikabekämpande myndighe-
terna i USA. Det gäller dels den dödliga fenta-
nylvågen som drabbar USA och dels de skadliga 
effekterna av att cannabis, och i vissa fall andra 
droger, som legaliserats och/eller avkriminali-
serats i hittills 19 delstater.

Nyheten om fentanyl ”den farligaste epide-
min” i USA har också nått svenska medier och 
just idag den 23 augusti nås jag av en nyhet från 
Australien där man gjort sitt största beslag av 
fentanyl någonsin. Inuti en större träsvarv som 
skickats från Kanada till Melbourne hittades 
bland annat drygt 11 kilo rent fentanylpulver, 
vilket motsvarar mer än fem miljoner dödliga 
doser, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det tog 

polisens forensiker två veckor att avlägsna och 
analysera den oerhört dödliga drogen. Det som 
händer i Amerika sprider sig som bekant ofta 
till andra delar av världen.

Temat i detta nummer är illegal drogtillverk-
ning i Sverige. Denna typ av företeelser har 
förekommit under många år runt om i landet 
och borde kanske rätteligen benämnas illegal 
framställning eller beredning och de tre exem-
pel som är omskrivna här får tala för sig själv.

Att inneha och berusa sig på lustgas är lagligt 
men inte riskfritt. Användning av lustgas i detta 
syfte har förekommit tidigare under åren, men 
inte i den omfattningen som rapporteringen ty-
der på i år. Vi kan i denna tidning publicera fakta 
om lustgas som har sammanställts av stiftelsen 
Sportfront som arbetat förebyggande mot bland 
annat droger. Förhoppningsvis kommer någon 
form av reglering av lustgas att presenteras av 
regeringen i slutet av nästa år.

En viktig uppgift för SNPF är att varje år dela 
ut stipendier till några välförtjänta medlemmar 
som nominerats av kollegor. Årets stipendiater 
omnämndes i korthet i förra numret i samband 
med referatet från konferensen i Uppsala där 
stipendierna delades ut. Här i tidningen kan du 
läsa mer om några av stipendiaterna, vilka de är 
och vad de arbetar med.

För dig som tidigare och kanske mer 
än en gång tänkt att du vill medverka 
med en artikel i  SNPF-tidningen, tveka 
inte utan gör slag i saken nu. Mejla ditt 
skrivna material och gärna någon bild 
till  gunnar.hermansson@snpf.org, 
senast den 24 oktober så kommer  
det med i årets sista tidning. 
Har du frågor så är jag alltid 
tillgänglig. På återhörande.

Till sist vill jag rikta ett 
stort tack till alla som 
medverkat med material 
till detta nummer.

Gunnar Hermansson
Chefredaktör

Tel 0707-51 53 71
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Sommaren var räddad då jag av SNPF fick möjlighet att ånyo 
närvara på dess amerikanska motsvarighets årliga konferens 
i den amerikanska huvudstaden 23–26 juli 2022; NNOAC 
Annual Meeting and Conference (National Narcotic Officer’s 
Associations’ Coalition).

Sommarhettan var nästintill olidlig med temperaturer på 
strax under 40 grader Celsius och drypande luftfuktighet och 
det enda sättet att förflytta sig i staden var medelst AC-för-
sedda taxibilar. Det var inte bara utomhustemperaturerna som 
var höga, utan även oktanen på de nyheter och föredrag som 
avlöste varandra under konferensens dagar. Det var i huvudsak 
två nyheter som lämnade ett särskilt stort avtryck; dels den på-
gående och dödsbringande fentanylvågen, dels hur legalisering 
av cannabis fallit ut i de delstater som låtit detta ske. Självfallet 
var det inte några muntra uppgifter som förmedlades, i synner-
het inte i åminnelse av hävdvunna talesättet att om USA nyser 
får Europa lunginflammation.

Sammanfattningsvis förmedlades under konferensen sam-
stämmiga uppgifter från såväl amerikanska myndigheter som 
forskare att ofrivillig överdos av narkotika – överlägset flest 
fall orsakat av fentanylanaloger och/eller fentanyl – numera 
är den vanligaste dödsorsaken för amerikaner i häradet 18–45 
år. Det är alltså vanligare än t.ex. trafikolyckor respektive 
cancersjukdom. I absoluta tal rör det sig om cirka 100 000 
amerikaner som varje år mister sina liv på detta tragiska sätt. 
För att sätta det i ett slags relation till andra amerikanska 
nationella trauman brukar man i dessa sammanhang jäm-
föra med Vietnamkriget i vilket cirka 60 000 amerikanska 
soldater stupade.

Fentanyl i fokus
Att dödstalen är så höga tillskrivs fentanylets återtåg in på den 
amerikanska drogmarknaden under senare år. Ett i allra hög-
sta grad återupprepat oönskat scenario orsakat av den orga-
niserade brottslighetens hänsynslösa profit på en relativt hög 
andel av befolkningen som är beroende av olika slags opioider, 
framför allt Oxycontin. Fram till 2018–2019 smugglades stora 
mängder fentanylanaloger med post- och kurirförsändelser 
från Kina till USA och Europa (också Sverige). Det finns näm-
ligen gott om laboratorier i Kina som framställer olika slags 
fentanylanaloger vars finess är att de inte är, eller har hunnit 
bli, narkotikaklassade varvid den dödsbringande kommersen 
kan fortgå ostört utan hinder. I Sverige minns vi detta då vi 
under några år innan 2020-talet översköljdes med larm om 
unga människor som avlidit av överdoser i sina hem och där 

den gemensamma nämnaren var att de brukat nässprayer som 
de köpt via obskyra hemsidor på internet. I dessa nässpray-
er fanns, ännu ej narkotikaklassade, försåtliga och livsfarliga 
fentanylanaloger. Döden inträffade så snabbt att offren ofta 
hittades med sprayerna i, eller i omedelbar närhet av, sina 
händer. Eftersom innehållet inte var narkotikaklassat (i Sve-
rige och många andra länder tillämpas inte familjeklassning 
av preparat eftersom det kan medföra andra problem) fanns 
få möjligheter för de rättsvårdande myndigheterna att ingripa. 
Däremot såg ett antal åklagare juridiska förutsättningar att 
väcka åtal för bl.a. vållande till annans död beträffande de ak-
törer som till Sverige tagit in och spridit dessa preparat till de 
personer som sedermera avled av bruket i form av oförutsedda 
överdoser. Det finns ett tidssamband mellan dessa åtal och att 
problematiken upphörde. Orsakssambandet var emellertid en 
annan, nämligen att den amerikanska presidentadministratio-
nen träffat en överenskommelse med den kinesiska staten om 
att stoppa alla slags försändelser av fentanylanaloger från Kina 
till USA och Europa. Sedan dess har vi i Sverige gudskelov 
kommit i åtnjut ande av ett välbehövligt uppehåll från detta 
skräckscenario.

Mexikanska drogkarteller såg affärsmöjligheter
Hur kan det då komma sig att fentanylanalogerna nu väller in 
i USA och på vilket sätt letar sig giftet ut i så breda kretsar att 
ofrivillig överdos numera är den vanligaste dödsorsaken bland 
amerikaner i åldern 18–45 år? Det beror på att framför allt två 
mexikanska drogkarteller sett möjligheter att tjäna enorma 

Rapport från Washington D.C.

– När USA nyser får Europa 
lunginflammation

NNOAC, som är paraplyorganisation för ett 40-tal narkotikapolisföreningar i 
USA, har sitt säte i Washington.
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pengar på en stor marknad; dels den opioidberoende andelen 
av befolkningen, dels personer som av olika skäl är nyfikna 
och vill testa något de tror är t.ex. Oxycontin. Kartellerna ser 
helt enkelt till att fentanylanalogerna kan skeppas till Mexiko 
där kartellerna inte bara marinerat staten i korruption, utan 
praktiskt taget ätit sig in i själva statsapparaten. Det återstår 
för de lärde att utröna vad kriterierna för en s.k. narkostat är, 
men det ligger förstås nära till hands att anta att Mexiko helt 
eller åtminstone delvis uppfyller kriterierna för en sådan. En-
ligt amerikanska myndigheter framställs således kopior av bl.a. 
Oxycontintabletter i Mexiko för insmuggling till – och vidare 
distribution i – USA. Dessa kopior består i själva verket helt 
eller delvis av fentanyl och/eller analoger därav. Från ame-
rikanskt håll slås det också larm om att fentanyl påträffats i 
heroin.

Frågorna är då naturligtvis varför just fentanyl och dess 
analoger seglat upp som en affärsmöjlighet för de mexikanska 
drogkartellerna och varför det når ut så brett på den ameri-
kanska marknaden. Svaret är lika enkelt som cyniskt; fentanyl 
och fentanylanaloger, som är 50–100 gånger starkare än heroin 
och konventionella opioider, är lätt och billigt att framställa. 
Det krävs inga stora iögonfallande fält eller fabriker; utan det 
räcker med t.ex. en källarlokal eftersom det inte krävs några 
stora mängder per enhet. Det bringar den ovetande brukaren 
i livsfara eftersom fentanyl – och analogerna därav – av lätt 
insedda skäl är så otroligt lätta att överdosera. Brukaren tror 
att det är vanligt heroin eller Oxycontin, men i själva verket är 
det ett beståndsmedel blandat med fentanyl. De flesta överlever 
dosen, men väldigt många överdoserar och avlider omedelbart. 

Den iskalla kalkylen från kartellerna, vars mål naturligtvis inte 
är att ta sin kundkrets av daga, är att nedsidan med ”svinnet” 
helt enkelt övervägs av den profit som finns att hämta hem; 
kostnaden att framställa, hantera heroin och andra opioider 
såsom Oxycontin är mycket högre än att framställa fentanyl 
som ju kan blandas ut betydligt mer än de nyssnämnda prepa-
raten. Om till exempel 1 miljon människor köper och brukar 
produkterna varvid 50 000 människor avlider är det en kall 
kalkyl som inbringar mycket stor vinst och bibehåller en vä-
sentlig framtida kundkrets.

Problemet kan spridas till Europa
Samstämmiga röster från amerikanskt myndighetshåll, där-
ibland DEA, varnar nu för att det är en tidsfråga innan detta 
fenomen också letar sig in på den motsvarande marknaden i 
Europa. Sverige är tyvärr inget undantag, vilket undertecknad 
fick sig till livs. De mexikanska kartellerna ligger i startgro-
parna också för att etablera sig på den europeiska marknaden. 
Tyvärr bär de ovan nämnda nässprayerna syn för sägnen och 
vi har sett vad grasserande fentanylanaloger kan ställa till med 
i form av ofrivilliga dödliga överdoser; framför allt vad gäller 
unga personer som ju är extra utsatta emedan de befinner sig 
i ”experiment- och prova på-fasen” just innan vuxenlivet ska 
börja på allvar. Det finns tyvärr alltid aktörer i och utanför Sve-
rige som är beredda att hänsynslöst exploatera en presumtiv 
marknad.

Vad kan då göras? Självfallet är amerikanska myndigheter 
mycket oroade över detta och har lanserat kampanjer som ska 
verka förebyggande och avhållande. Bland annat en slogan som 

Oscar Lindvall deltog tillsammans med Lennart Karlsson på årets NNOAC-konferens.
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närmiljö och allmän osäkerhet. Den retoriska frågan ställdes 
till publiken huruvida den som köpt droger av någon på gatan 
skulle beteckna denna person som ”icke våldsam”. D) antalet 
trafikolyckor där den vållande parten är under påverkan av 
cannabis har kraftigt ökat i de delstater som legaliserat/av-
kriminaliserat cannabis (www.learnaboutsam.org). Det är just 
breddningen av marknaden (se A) som är huvudförklaringen 
till den kraftiga ökningen.

En av talarna, Jordan Davidson (aktiv i organisationen 
”Smart Approaches to Marijuana” – SAM), har själv använt 
cannabis och gjorde så fram till 2018. Han är kritisk till att eget 
bruk av cannabis legaliseras/avkriminaliseras då det leder till 
ökad psykisk ohälsa och fler trafikolyckor eftersom marknaden 
breddas – det leder till fler brukare).

En annan talare, Alex Berenson, är författare till boken ”Tell 
your children” (undertecknad köpte ett signerat exemplar och 
fick en kort pratstund) har tydligt visat på sambandet mellan 
bruk av cannabis och psykos och våldsam schizofreni. Han 
nämnde också att Vancouver i delstaten British Columbia, Ka-
nada har mycket höga dödstal orsakade av överdos av narkoti-
ka. Detta trots att delstaten legaliserat eget bruk av cannabis.

Det, liksom överdosproblematiken orsakad av framför allt 
fentanyl, vederlägger effektivt påstående att en restriktiv nar-
kotikapolitik – när det gäller förbud mot eget bruk av narkotika 
– skulle bidra till en hög narkotikadödlighet. En hög narkoti-
kadödlighet förklaras av betydligt fler faktorer och legalise-
ring av eget bruk av cannabis skulle inte på något sätt minska 
narkotikadödligheten – snarare tvärtom. Det skulle öka den 
psykiska ohälsan, det skulle framkalla fler trafikolyckor och 
det skulle öka våldet. Det är tänkvärda slutsatser nu när vi står 
på tröskeln av vad Tyskland är på väg att göra; legalisera eget 
bruk av cannabis. Det i ett land med fri hastighet på flera av 
sina motorvägar.

När USA nyser får Europa lunginflammation. Vi får hoppas 
att delstaterna i USA – än så länge hålls det emot på federal 
nivå – återinför förbudet.

Oscar Lindvall

lyder ”one pill can kill” är något som trummas ut för att om 
möjligt försöka åstadkomma en minskning i efterfrågan och 
därmed, på sikt, färre som mister livet.

2022 kan bli det värsta året hittills
Daniel Adame, chef för den amerikanska postinspektionen, 
vilket motsvarar ett slags hybrid av tull och polis i post- och 
kurirflödet, var en av föredragshållarna på konferensen och 
undertecknad fick en kort pratstund med honom. Adame kon-
staterade att beslagen av fentanyl redan är dubbelt så många 
hittills under 2022 jämfört med 2021. När konferensen ägde 
rum återstod nära nog sex månader av 2022. Fentanylet kom-
mer in till USA från Mexiko och sprids sedan över hela USA 
medelst inrikes post. Adame menar att det som vi nu sett kan 
likas vid en explosiv utveckling och att det som idag är ett 
problem i USA snart kommer att bli ett problem också i Eu-
ropa och stora delar av världen. Det räcker med en tablett 
för att brukaren omedelbart ska dö. Allt beror på hur pass 
tillvand brukaren är vid opioider. Unga personer, presumtiva 
förstagångskunder för dessa tabletter, nås via bl.a. snapchat 
på internet.

En annan föredragshållare, dr Rahul Gupta som är motsva-
rande generaldirektör för amerikanska motsvarigheten till Lä-
kemedelsverket, informerade om att amerikanska myndigheter 
under 2021 sammanlagt beslagtagit narkotika till ett värde av 
21 miljarder dollar vilket innebär att de: A) inte dödat/skadat 
någon och B) pengarna har inte gått till de kriminella. Besla-
gen har helt enkelt stört den organiserade kriminaliteten och 
i vissa fall helt slagit ut delar av den. Gupta menade vidare att 
2021 var det värsta året i amerikansk historia sett till antalet 
döda i narkotikarelaterade överdoser; 108 000 dödsfall. Gup-
ta talade om ett lyckat exempel med fängelserna i delstaten 
Maine som börjat med effektiv drogavvänjning på de som är 
inlåsta. Förhoppningen är att när de kommer ut ska de inte 
längre efterfråga droger.

Legalisering av cannabis oroar
Det var i det närmaste acklamation bland konferensdeltagarna 
– erfarna poliser, åklagare och forskare – om att en legalisering 
av droger leder till ökad användning och att det var mycket 
vanligt att narkotikamissbruk finansierades genom stöldbrott 
mot gemene man. Det rådde också enighet i uppfattningen 
att de som hamnade i fängelse enkom på grund av narkotika-
brott gjorde det när de gjort sig skyldiga till langning och/eller 
smuggling. Det är alltså ett falskt narrativ att de som använder 
droger kastas i fängelse enkom på grund av bruket. Det är ett 
resonemang som också är direkt applicerbart i Sverige och hur 
det ibland låter i debatten; att man ska ge de som använder 
droger vård istället för att kasta dem i fängelse. Det är alltså 
en faktoid såväl i USA som i Sverige.

När det gäller legaliserings- och/eller avkriminaliserings-
debatten är den mångfacetterad, men det rådde stor enighet 
under konferensen att de delstater som nu avkriminaliserat 
och/eller legaliserat cannabis framöver kommer att tvingas 
revidera detta av flera skäl: A) Det har medfört att fler brukar 
cannabis. Fler introduceras och färre avhåller sig från att prova 
på. B) Eftersom det finns åldersgränser för inköp och hantering 
samt moms/skatt innebär det att en parallell svart marknad 
konserveras. På denna marknad kan de underåriga och alla 
andra köpa cannabis skattefritt. C) våldet ökar med anledning 
av psykoser, försämrat omdöme och/eller avtrubbning. Det 
innebär rent konkret stölder, rån, hemfridsbrott, nedsmutsad 

Under de senaste 30 åren har antalet cannabisanvändare i USA mångfaldigats 
från 900 000 till 15 miljoner.
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Under en vecka, i juli 2022, reste jag till USA för deltagande 
i NNOAC:s konferens i Washington D.C. En konferens där 
SNPF träffar sina amerikanska syskonföreningar och får en 
uppdaterad lägesbild samt möjlighet att studera de senaste 
trenderna från hela USA. Den här artikeln blir dels en person-
lig betraktelse men kompletteras även med information som 
delgavs vid konferensen.

Jag har deltagit i flera av NNOAC:s konferenser tidigare. Kon-
ferenserna brukar alltid hållas under första helgen i februari. 
Den senaste strax före pandemins utbrott i februari 2020. På 
grund av pandemistoppet, och att det inte skulle dröja tre år 
till nästa konferens, valde koalitionen att hålla årets konferens 
i juli. Det normalt svala och kyliga februarivädret var nu utbytt 
mot en helt annan väderlek. Det var varmt. Mycket varmt. När 
vi landade på Dulles flygplats slog den extrema hettan som ett 
knytnävsslag rätt i ansiktet.

Då konferensen var förlagd mitt i min semesterperiod beslu-
tade sig min familj för att följa med. Vi åkte några dagar tidigare 
för att hälsa på bekanta i Virginia Beach. Virginia Beach ligger 

ca 35 mil sydöst om Washington D.C. På vägen passeras många 
historiska och väl kända platser. Quantico, Williamsburg, Pe-
tersburg och Richmond är bara några i raden. Planen var att 
köra ned och göra små stopp på vägen. Planeringen gick dock 
inte riktigt som tänkt på grund av enorma, i princip stillaståen-
de, bilköer längs med interstate 95. Det är tydligen inte bara i 
Sverige som stora omfattande vägarbeten sker sommartid. Tur 
att hyrbilen var rymlig och utrustad med fungerande klimat-
anläggning. Det var med viss fasa som vi kunde konstatera att 
bilens utomhustemperaturmätare stadigt låg på temperaturer 
omkring 100 grader Fahrenheit (38 grader Celsius).

Stekheta cannabisångor
Väl framme i Virginia Beach kunde vi konstatera att 38 grader 
i skuggan dessutom kombinerades med en hög luftfuktighet. 
Värmen kröp verkligen in på skinnet. Tur då att hotellet hade 
pool och att det dessutom bara var ett par hundra meter ned 
till havet och stranden. Det blev framför allt nere vid det svala 
havsvattnet som vi kom att tillbringa våra dagar.

Virginia Beach är en mycket fin plats och jag kan verkligen re-
kommendera ett besök. Den flera kilometer långa  sandstranden 

Virginia och Washington Weed
En reseberättelse

En svensk polis har träffat kollegor i Virginia Beach.



Svenska Narkotikapolisföreningen   |   4-2022 9

är mycket välskött och så stor att det aldrig känns trångt trots 
att vi befann oss där under den mest välbesökta tiden på året. 
En bonus, om man är lite militärnörd som jag, är att Oceana 
Navy Base ligger i närheten. Under dagen kunde man ligga på 
stranden och räkna antalet lågflygande F16 jetplan och and-
ra flygfarkoster som taxade in efter patrullering. Utbudet av 
restauranger, caféer och små mysiga platser att hänga på var 
också stort. På kvällarna var det mycket rörelse och människor 
promenerade runt, både längs strandpromenaden och längs 
med huvudgatorna några kvarter upp från stranden. Den enda 
smogen i glädjebägaren var de konstant återkommande rök-
molnen från cannabis, framför allt på kvällstid. En cannabisrök 
som blev extra tydlig för omgivningen på grund av det varma 
och fuktiga vädret.

Virginia först ut att legalisera i ”Södern”
Virginia legaliserade cannabisrökning för så kallat rekreatio-
nellt bruk förra året. Under delstatslagarna är det tillåtet att 
inneha upp till ett ounce av cannabis (28 gram). Det är också 
tillåtet att odla upp till fyra plantor så länge som man håller 
plantorna utom synhåll för allmänheten och utom räckhåll 
för underåriga. Enligt lagen är det inte tillåtet att röka på of-
fentliga platser. Det är heller inte tillåtet att förvara cannabis 
inuti sin bil eller nära föraren. Denna bestämmelse är tänkt 
att förstärka förbudet att köra bil under påverkan av cannabis. 
Om man ska transportera cannabis med bil så ska det förvaras 
i bagageutrymmet.

Fungerar dessa förbud? Nej knappast. Odlade marijua-
naplantor kunde med lätthet ses, till och med i fönster längs 
med den exklusiva strandpromenaden. Från många av de bilar 
som på lördagskvällen cruisade upp och ned längs med huvud-
gatan kom rökmoln med en omisskännlig cannabisdoft. Vid 
ett par tillfällen såg jag med egna ögon förare som satt med en 
fet joint i mungipan, uppenbarligen helt utan tanke på några 
konsekvenser.

Men mest påtagligt av allt är hur många cannabisrökare som 
totalt skiter i regler och lagar om att inte röka på allmän plats. 
Och hur polisen också totalt struntar i att se till att dessa reg-
ler upprätthålls. Jag träffade några lokala poliser från Virginia 
Beach. Jag passade på att fråga dem om just förbudet att kon-
sumera cannabis på allmän plats och hur de jobbar med detta. 
En av dem bara skrattade och sa: ”Bror, möjligheten att jobba 
med det försvann samma dag som vi legaliserade. Vi har inte 
resurserna.” Det går att dra en mycket enkel slutsats av detta. 
Legaliseras cannabis så kommer gatorna att fyllas av människor 
som också röker cannabis i det offentliga. Punkt slut.

”Koppla bort cannabisradarn”
Som svensk narkotikapolis blir det naturligtvis en utmaning 
att ”koppla bort sin cannabisradar”. Men för min egen del går 
det ändå bra. Jag tänker att man liksom får ta seden dit man 
kommer (ska dock inte tolkas som att jag själv funderat på 
att tända en joint). Samtidigt är vissa situationer svårare att 
hantera/acceptera än andra. På vårt hotell fanns ett mindre 
poolområde. Under eftermiddagens poolhäng fanns där bland 
annat en stor barnfamilj i tre generationer. Mormor/farmor, 
vuxna syskon med respektive och barn i åldrarna tre till tio år. 
Som många andra vid poolen hade familjen med sig lite vatten, 
läsk, kall frukt och lite snacks. Och cannabis. Ett par jointar 
tändes, gick utan att döljas runt och passerade mellan mormor/
farmor och de övriga vuxna. Efter några minuters rökning blev 
stämningen mycket hög och uppsluppen. Rösterna högre och 

högre och skratten kom allt oftare. Till slut var skrattandet så 
intensivt och överdrivet att till och med barnen stannade av 
med sitt hoppande i poolen och tittade förvånat på de vuxna. 
Sannolikt med känslan att de inte riktigt förstod vad som var 
så roligt och om de hade missat något skämt som de vuxna nu 
hysteriskt skrattade åt. Det här är vad normaliseringen handlar 
om. Berusade vuxna tillsammans med barn är aldrig roligt att 
titta på. Oavsett berusningsmedel.

District Capitol of weed?
Efter några sköna dagar i Virginia var det så äntligen dags att 
bege sig till District Capitol och konferensen. En stor glädje att 
få återse vänner och kollegor som man inte hade haft möjlig-
heten att få träffa på två och ett halvt år. Alla deltagare, även 
om konferensdeltagarna denna gång var färre än vanligt, bar 
nog på samma känsla. Äntligen får vi möjlighet att träffas igen.

Men Washington D.C. mår INTE bättre 2022 än vad staden 
gjorde 2020. Känslan är att utvecklingen har gått åt helt fel håll. 
Antalet hemlösa, antalet personer med tydliga tecken på psy-
kisk ohälsa, antalet tunga missbrukare och antalet cannabisrö-
kare i det offentliga har ökat betydligt bara på två och ett halvt 
år. Det röks helt öppet i nästan varje gathörn. Första kvällen 
gick vi för att leta någonstans att äta i området runt Chinatown 
och Capital One Arena. Det slutade med att vi snabbt gick in 
på en snabbmatsrestaurang, beställde mat som vi tog med oss 
och gick tillbaka till hotellet. Samma hotell som tvingades byta 
våra rum för att föregående hotellgäst enligt hotellpersonalen 
”hade rökt sönder rummen”. Graden av ordningsstörningar, 
oro och allmänt förfall skapade en surrealistisk och ödesmät-
tad känsla. Överallt ses tecken på öppet bruk av narkotika. 
Cannabis fimpar, sprutor och eldad folie ligger på trottoarer 
och i gathörn.

Ljuden från sirener och ljuset från blåljusen låg som en konstant bakgrundsfond i 
Washington.

 Forts. på sid. 10



Svenska Narkotikapolisföreningen   |   4-202210

Under de fyra dagar som vi vistades i huvudstaden tvinga-
des vi bevittna flera incidenter på restauranger, i affärer och 
på allmänna platser där utåtagerande personer med missbruk 
och/eller psykisk ohälsa slog omkring sig, kastade saker eller 
agerade hotfullt mot personal. Ljuden från sirener och ljuset 
från blåljusen låg som en konstant bakgrundsfond i staden.

Trots detta rekommenderar jag verkligen ett besök i Washing-
ton. Ingen annanstans finns lika många ikoniska platser att be-
söka. Bara stadens alla museer, de flesta med gratis inträde, är 
värda resan dit. Men, och det är ett stort MEN, var beredda på 
att hålla koncentrationen och vaksamheten uppe när du vandrar 
på stadens gator. Särskilt på kvällar och på helger.

Legaliseringen och brottsutvecklingen
Man ska alltid vara försiktig med att dra förhastade slutsatser 
om vad/varför, orsak och verkan. Men om utgångspunkten att 
legalisering av cannabis ska vara en väg att göra samhället tryg-
gare, mindre våldsamt och att inkomsterna från försäljningen 
ska ge samhället mer resurser i allmänhet och exempelvis po-
lisen mer resurser att bekämpa annan brottslighet i synnerhet, 
ja då räcker det med att åka över till några av de städer och 
delstater i USA som har legaliserat för att snabbt förstå att det 
är ett totalt utopiskt önsketänkande.

Trots att många delstater, framför allt de mest folkrika, har 
legaliserat cannabis för så kallat rekreationellt syfte, och att 
många fler delstater har reglerat cannabisanvändande för 
medi cinskt bruk (en de facto legalisering), så minskar inte 
brottsligheten eller det dödliga våldet. Det ökar!

Active shooters
Luis Quesada, operativ chef på FBI, redogjorde de krassa siff-
rorna för konferensdeltagarna. Under de senaste redovisade 
året, 2021, sågs en total ökning av grova brott på nationell nivå 
med 5 procent i jämförelse med året innan. Antalet mord ökade 
med 30 procent.

2021 sågs en ökning av så kallade ”active shooters” med 51 
procent i jämförelse med 2020. Om man jämför med 2017 så 
är ökningen 100 procent. Definitionen av ”active shooter” är 
en person som utrustad med vapen besinningslöst ger sig på 
folksamlingar på publika platser i exempelvis ett köpcentrum, 
en skola eller en kyrka.

Utöver detta så har antalet ”masskjutningar” där fyra per-
soner eller fler dödas/skadas ökat kraftfullt. Här gör man en 
definitionsskillnad med ”active shooter” då det ofta handlar 
om kriminella uppgörelser.

På fråga från en av konferensdeltagarna om huruvida FBI och 
Justitiedepartementet hade någon statistik över hur många av 
dessa ”active shooters” som var påverkade av narkotika och hu-
ruvida skjutningarna kunde kopplas till narkotikaanvändande, 
svarade Luis Quesada att de inte fört eller följt upp sådan statis-
tik ännu. Men han tillade att det just nu förs diskussioner om att 
börja föra sådan statistik då det åtminstone vid en förs ta översyn 
förefaller finnas ganska starka kopplingar mellan dessa våldsdåd 
och påverkan av olika typer av narkotika. Även cannabis.

Cannabis är inte ”bara en planta” längre
Washington D.C.:s polischef Tom Manger inledningstalade vid 
konferensens öppnande. Han hälsade alla välkomna. Under 
sitt inledningsanförande sa han bland annat: ”Jag har faktiskt 
varit för avkriminalisering av vissa narkotiska substanser som 
exempelvis cannabis. Men jag är inte så säker längre på att det 
är den bästa lösningen. Det känns som att ju mer lättnader man 
ger desto mer lättnader vill alla ha. Och nu har vi kommit till 
en situation som vi har svårt att hantera.”

Under den fortsatta konferensens information blev det allt 
tydligare att cannabisindustrin har tagit över mer och mer. 
Produkterna som trycks ut handlar mindre och mindre om de 
”naturliga plantorna” utan det mesta handlar om vax, oljor, 
koncentrat och ätbar cannabis. Just när det gäller ätbar canna-
bis är utvecklingen extra tydlig. Representanter för American 
Consumer Brands Organization informerade om de allt mer 
ökade problemen med varumärkesintrång när olika typer av 
ätbar cannabis förpackas i påsar märkta med olika kända fö-
retags logotyper. Ofta logotyper kopplade till olika godissorter 
eller snacks som exempelvis Sour Patch Kids och Doritos. Ett 
av problemen är att många av dessa påsar med fejkmärkning 
säljs som emballage på nätet och kan förpackas med vad som 
helst. Just nu har organisationen svårt att driva ärenden på 
federal nivå men man jobbar med ett antal ärenden på del-
statsnivå. När vi från SNPF berättade att dessa förpackningar 
även dyker upp i Europa och Sverige blev representanter för 
organisationen mycket intresserade. De kan komma att vilja 
driva ärenden även internationellt.

Uppgivna amerikanska poliser
Ett försök till sammantagen bild av USA och vart man står nu, 
efter att ha varit inne på den legaliserande vägen i många år, är:
• Våldet och kriminaliteten har inte minskat utan istället ökat.
• De synligt negativa effekterna blir allt fler.
• Den psykiska ohälsan och dess negativa följder blir allt tyd-

ligare.
• Fler och fler utvecklar skadligt bruk och beroende av can-

nabis.
• Cannabisprodukterna blir fler, mer potenta och ökar riskerna 

för oavsiktliga förgiftningar.
• De lagar och regler som sätts upp för att skapa någon form 

av kontroll av regleringen av cannabis efterlevs inte därför 
att polisen helt enkelt inte får mer resurser.

Det syns en tydlig skillnad mellan de narkotikapoliser som 
jobbar i stater som har legaliserat kontra de som inte har le-
galiserat. Narkotikapoliser som jobbar i stater som har lega-
liserat har på många sätt och vis ”gett upp”. Och det kanske 
var det som var legaliseringsrörelsens mål från början. Släpp 
det fritt. Helt och fullständigt fritt utan regler och restriktio-
ner. Om det var målet så kanske de kan anse sig ha lyckats. 
Men i långa loppet kommer de ändå att vara förlorare. För 
i takt med att cannabisbruket breder ut sig och de negativa 
konsekvenserna för folkhälsan börjar synas allt mer så kom-
mer också ifrågasättanden. Jag tror inte att cannabisvinden 
vänder ännu på några år i USA. Men det är ändå tydligt att 
allt fler börjar fundera på om hur klokt det var att släppa ut 
cannabisanden ur lampan.

Lennart Karlsson

Narkotikapoliser som jobbar i 
stater som har legaliserat har på 
många sätt och vis ”gett upp”.

Forts. fr. sid. 9
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I samband med att Svenska Narkotikapo-
lisföreningen genomförde sin medlems-
konferens i Uppsala den 13–15 maj 2022, 
inledde föreningen ett samarbete med 
Polismyndigheten inom ramen för ett 
utvecklingsprojekt. Polismyndighetens 
projekt syftar till att utveckla kommuni-
kation, ledning och lokal samverkan kring 
platsbaserade åtgärder för att motverka 
systemhotande brottslighet. Utveck-
lingsarbetet är baserat på ett koncept 
– Risk Terrain Modeling (RTM) – som 
utvecklats av Joel Caplan och Leslie Ken-
nedy, Rutgers University, USA.

Brott (eller snarare människors brotts-
liga handlingar) fördelar sig inte jämnt 
eller slumpmässigt i samhället utan de 
koncentreras till olika platser och indi-
vider vid olika tidpunkter på dygnet. Ut-
ifrån samma principer koncentreras även 
brottsliga angrepp mot vissa individer 
(brottsoffer) och brottsobjekt. Lawrence 
Sherman m.fl. myntade 1989 begreppet 
”hot spots” för att beskriva denna typ 
av brottskoncentrationer, och noterade 
samtidigt att i de flesta fall finns det ett 
fåtal hot spots som står för en opropor-
tionerligt stor andel brott. Därefter har 
andra forskare även konstaterat att hot 
spots ofta är bestående över tid.

Insikten om att brott koncentreras i 
tid och rum har haft en stor betydelse 
för både forskning, i sökandet efter för-
klaring till varför dessa koncentrationer 
uppstår, och praktik. Inte minst polisens 
brottsförebyggande arbete. Med kunskap 
om vilka faktorer (eller orsaker) som på-
verkar förekomsten av brottsliga hand-
lingar kan de förebyggas. Styrs resurser 
och förebyggande åtgärder mot orsaker 
till ett fåtal brottskoncentrationer som 
står för oproportionerligt stor andel, ge-
nereras större effekter i jämförelse med 
att sprida ut åtgärder mot enskilda brott.

Joel Caplan och Leslie Kennedy menar 
att platsers egenskaper (miljöfaktorer) 
både kan generera och/eller attrahera 
vissa (brottsliga) handlingar. Vad som 
skiljer brottsgenererande från brottsatt-
raherande platser handlar om individens 
avsikt. Platser som individer söker sig till 
för att begå brott är exempel på brottsatt-
raherande platser. Dessa platser präglas 
av tillfällen till att begå brott. Exempelvis 
en öppen drogscen. Brottsgenererande 
platser präglas av tillfällen som uppstår 
p.g.a. koncentrationer av människor.

Risk Terrain Modeling är en metod för 
att diagnostisera olika platsers sårbar-
heter som kan attrahera eller generera 
brottsliga handlingar. Genom att syste-
matiskt pröva hur olika (risk) faktorer i 
miljön i ett avgränsat område samvarie-

rar och påverkar brottsliga handlingar 
kan dessa förändras och därmed redu-
cera sannolikheten för att brott manifes-
teras på vissa platser.

Aktiviteten som genomfördes under 
SNPF:s medlemskonferens i Uppsala 
syftade till att inhämta kunskap om mil-
jöfaktorer från medarbetare som arbetar 
mot öppna drogscener. Aktiviteten ge-
nomfördes i form av en workshop där två 
av SNPF:s medlemmar (från Uppsala och 
Malmö) fick välja var sitt område. Där-
efter modererades en diskussion kring 
vilka potentiella miljöfaktorer som kun-
de tänkas attrahera narkotikahandeln. 
En miljöfaktor som identifierades på en 
palts i Malmö centrum var en viss typ av 
bänkar där man kunde gömma narkotika 
mellan spjälor. I en urban sårbar boende-
miljö i Uppsala identifierades närhet till 
parkeringsgarage, där man kan förvara 
narkotika i parkerade bilar, och ett träd 
(som funger ade som mötesplats, skydd 
och uppsikt över tillfartsvägar) som po-
tentiella riskfaktorer.

Polismyndighetens projekt kommer 
att pågå fram till 2024. Under hösten 
kommer projektet att starta upp sam-
arbeten med sex lokalpolisområden för 
att implementera, följa upp och utvär-
dera Risk Terrain Modeling i en svensk 
kontext. Bl.a. utifrån hur metoden kan 
stödja kommunikation, ledning och sam-
verkan kring öppna drogscener i lokal-
samhället. Det finns därför ett behov 
av att systematiskt inhämta och pröva 
olika potentiella riskfaktorer som att-
raherar öppen handel med narkotika. 
Som ett led i detta arbete kommer SNPF 
även att samarbeta med projektet under 
medlemskonferensen i Borås 2023. Inom 
ramen för detta samarbete kommer även 
resultat som arbetas fram i projektet att 
redovisas fortlöpande i en artikelserie i 
SNPF:s medlemstidning.

Kim Nilvall

SNPF samarbetar med Polismyndigheten
i ett utvecklingsprojekt baserad på Risk Terrain Modeling

Figuren visar en indelning av Halmstad i (geografiska) celler om 250x250 meter och antal brott baserat på ett 
urval av brottskoder under tidsperioden 2017–2021.
 Gabriel Sahin & Kim Nilvall, 2022.
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Nästan 16 000 tablettkartor tramadol nödtorftigt gömda 
bland delvis mögliga clementiner – ännu ett exempel på den 
omfattande tablettsmugglingen från Europa.

Tullverket ökade sina beslag av tramadoltabletter från 382 287 
stycken år 2020 till 725 852 år 2021. I relation till att antalet 
tabletter som tas i beslag ökat har antalet beslag minskat, från 
539 stycken under 2020 till 356 stycken under 2021. Det är 
nästan en fördubbling av antalet tabletter, samtidigt som be-
slagen i sig blir större och större. Var den siffran kommer landa 
under 2022 är det ingen som vet. Hur kan det komma sig att det 
väller in tramadol i Sverige och hur kan det gå till när tramadol 
smugglas till Sverige? I ett ärende som Tullkrim Väst nyligen 
avslutade finns kanske en del av svaren.

158 378 tabletter med det narkotikaklassade läkemedlet 
tramadol stoppades på Öresundsbron i Malmö den 20 janu-
ari 2022. Det är nästan hälften av alla de tramadoltabletter 
som togs i beslag under hela 2020, på bara ett beslag. De som 
smugglar tramadol verkar ha riktat in sig på större mängder 
vid enstaka tillfällen istället för att köra små leveranser. Kanske 
har det gått så bra hittills att de som samordnar smugglingarna 
har blivit kaxiga. I det här fallet blev de för kaxiga.

En resa för mycket
Ahmed Mohammed kom körandes med en hyrd skåpbil över 
Öresundsbron en vinterdag i januari 2022. Det var minusgrader 
ute och solen hade precis gått upp när han blev kontrollerad 
av två nyfikna tullare. De bad att få titta på hans dokument, 

frågade vad han hade i lasten och så vidare, klassiska frågor 
för en tullare. Ahmed visade upp ett dokument där det var 
uppgivet att det ska finnas frukt och grönsaker i lasten, datumet 
stämde dock inte överens med datumet han kommer åkandes. 
Språkförbistringar uppstod och tullaren bad Ahmed att öppna 
skåpbilens sidodörr. Hans kollega öppnade sidodörren och i 
lasten fanns många inplastade kartonger med clementiner men 
även apelsiner och granatäpplen. Det tog inte många sekunder 
innan tullaren såg att det bland annat under clementinerna 
låg kartor med tabletter. En stor del av clementinerna och den 
övriga frukten var dessutom mögliga och gamla.

I förhör uppger Ahmed att han har en egen importfirma där 
han importerar frukt och grönt från Egypten och att han skulle 
lämna clementinerna på en plats dit han skulle bli hänvisad 
av en annan person. Han förnekar den delgivna misstanken 
om grov narkotikasmuggling. Han berättar vidare att han har 
varit i Sverige fyra gånger totalt under den senaste tremåna-
dersperioden och lämnat grönsaker och frukt och att det inte 
har varit något konstigt med det då. På frågan hur han har kört 
till Sverige uppger han att han åkt direkt från Tyskland till 
Sverige, via färjan Puttgarden–Rödby och sedan vidare genom 
Danmark till Sverige, men när analysen av hans telefon kom, 
visade det sig att han även varit i Belgien under tidsperioden 
för den aktuella resan. Ahmed säger först att han inte varit i 
Belgien men när han konfronteras med uppgifterna från tele-
fonen ändrar han sin utsaga till att han har varit i närheten av 
den belgiska gränsen. När sedan ytterligare bevis läggs fram 
berättar han att han tog vägen kring Belgien och upp genom 
Nederländerna då det är mindre trafik och således en snabbare 

Tramadol
– ett lättillgängligt narkotikaklassat läkemedel
på den svarta marknaden

När tullaren öppnade skåpbilen var lådorna med clementiner fint staplade på var-
andra. Tablettkartor låg väl synliga under clementinerna.
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resväg till Sverige. En snabb slagning på Google Maps visar att 
så är absolut inte fallet, men Ahmed står på sig, det är enda 
anledningen till att han varit i Belgien. Han kan ha stannat 
till och ätit på vägen också men det var i så fall vid en bensin-
mack längs med vägen. Förhörsledaren visar Ahmed utdrag 
ur telefonmasttömning som visar att han befann sig i Bryssel 
i Belgien den aktuella dagen, men det förnekar Ahmed. Har 
han befunnit sig någonstans så har det varit i Düsseldorf i 
Tyskland, men icke i Bryssel.

Tingsrätten går på åklagarens linje
I domen från tingsrätten går att läsa; Enligt läkemedelsföretagen 
Sandoz och Krka har de partier av tabletter i beslag som pro-
ducerats av dem levererats till den belgiska marknaden. Denna 
omständighet stämmer väl med att Ahmed Mohammed körde till 
Bryssel från Berlin och meddelade kontakten ”F” kl. 10.53 den 19 
januari 2022 att han stod bakom syriska ambassaden och att ”F” 
skulle skynda sig. Ahmed Mohammed har invänt att han stod 
bakom den syriska ambassaden i Düssel dorf, vilket är motbevisat 
genom att hans telefon kopplade upp i Nederländerna kl. 05.07 
och i Belgien kl. 07.50 samma dag och koordinaterna som skick-
ades överensstämmer med adressen i Bryssel. Efter tre timmar 
tog ”F” kontakt på nytt och Ahmed Mohammed var påtagligt 

irriterad över att få vänta. Det finns inte någon annan rimlig 
förklaring till att Ahmed Mohammed körde om centrala Bryssel 
för att möta ”F” än att tabletterna lastades.

Det var minusgrader ute den kalla januaridagen då Ahmed 
kom körandes över Öresundsbron. I förhör förklarar Ahmed 
Mohammed att anledningen till att clementinerna var dåliga 
och mögliga var att de hade legat i skåpbilen under hela resan 
från Tyskland. I tre dagar hade de legat där och skåpbilen var 
dessutom inte utrustad med kylaggregat, så värmen ute hade 
gjort så att de inte klarade resan. När förhörsledaren konfron-
terar Ahmed med att det faktiskt var minusgrader ute, så vill 
han inte lyssna på det.

Tingsrätten skriver vidare i sin dom att mot bakgrund av den 
samlade bevisningen går det inte att dra någon annan slutsats 
än att Ahmed Mohammed uppsåtligen smugglat de narkotiska 
tabletterna på sätt som åklagaren påstått. Vad Ahmed Moham-
med angett som förklaring till angivna omständigheter med-
för inga tvivel om hans delaktighet. Åtalet är styrkt. Ahmed 
Mohammed dömdes till fängelse i fem år och sex månader i 
tingsrätten. Dessutom utvisas han från Sverige i tio år.

En delförklaring till att det lätt
kommer in tramadol i Sverige
Hur kan det komma sig att det väller in tramadoltabletter till 
Sverige från utlandet utan att det stoppas på vägen? I många 
länder, där ibland Tyskland som är en stor producent av tra-
madol men även Danmark som ligger längs vägen till Sverige, 
räknas inte tramadol som narkotikaklassade utan går under 
respektive lands läkemedelslag. Det gör ju i sin tur att det på 
vägen i Tyskland och Danmark inte finns någon laglig möjlig-
het att stoppa tramadol som sedan tas in i Sverige, där den är 
narkotikaklassad.

Sophia Wallin

Tullverkets beslag av tramadol under de senaste två åren.

Tramadol som tillverkats av Krka har flera gånger tidigare beslagtagits vid smuggling 
från Belgien till Sverige.

Tramadol (tabletter och kapslar)

Nationell beslagsstatistik
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På vinden i en halvt förfallen ödegård utanför Tyringe i Skåne 
tillverkades anabola steroider i flytande form för injektion. Po-
lisen i PO södra Skåne g jorde upptäckten efter en tids spaning 
mot två män från Malmö.

Det började med ett tips till polisen om att två utpekade män 
ägnade sig åt illegal hantering och försäljning av dopningsme-
del i stor skala. De båda männen, 30-årige Stefan och 38-årige 
Pontus hade känt varandra länge och arbetade på samma fö-
retag i Staffanstorp där Stefan var verkstadschef och han hade 
anställt Pontus i början av 2021.

Polisen påbörjade i september 2021 en spaningsinsats mot 
männen som bodde i Malmö. Vid flera tillfällen besökte de 
tillsammans, eller var för sig, en ensligt belägen gård i trakten 
av Tyringe ett par mil väster om Hässleholm. Den obebodda 
gården, som ägdes av Pontus far, bestod av ett boningshus med 
vidbyggd lada i vinkel.

Misstankarna om dopningsbrott bekräftades den 20 septem-
ber då Stefan lämnade gården där han vistats ett par timmar. 
Han åkte till Limhamn utanför Malmö och stoppade tio vad-
derade bruna kuvert i en brevlåda. Spanarna fick beslut om 
att undersöka kuverten och med biträde av posten öppnades 

brevlådan. Ett av de tio vadderade kuverten öppnades. Det var 
adresserat till en 26-årig man i Norrköping och innehöll tablet-
ter och tre ampuller anabola steroider. De övriga nio kuverten 
fotograferades och lades tillbaka i brevlådan för att gå vidare 
till adressaterna som fanns på olika platser i Sverige.

Spaningarna fortsatte och ett par veckor senare i början av 
oktober sågs Pontus lämna gården. Färden gick mot E6:an som 
han fortsatte norrut. När han närmade sig norska gränsen kon-
taktade de efterföljande poliserna den norska tullen som stopp-
ade Pontus vid inpasseringen till Norge. Tullpersonalen hittade 
en stor mängd 10 ml AAS-ampuller i bilen, närmare bestämt 
335 stycken gömda i en säck med hundmat som han inhandlat 
tidigare under dagen. Pontus greps i Norge och samma dag 
greps även Stefan i Skåne.

Beredning av injektionspreparat på den obeboeliga gården
Husrannsakan och brottsplatsundersökning gjordes på den 
öde gården. Ett litet rum på boningshusets vind var inrett för 
framställning av AAS-oljor. En bänkspis och en pumpmaskin 
stod på ett bord. Spisen användes för att värma upp AAS-sub-
stans i olja och konserveringsmedel – bensylalkohol och ben-
sylbensoat – som fanns i rummet. Genom pumpmaskinen fil-
trerades oljan före påfyllning i 10 ml ampuller. Där låg också 
ett papper med recept på tillblandning av ingredienser för fyra 
olika AAS-beredningar. I rummets ena hörn stod flera lådor 
med etiketter och ovikta små kartonger avsedda för 10 ml am-
puller med de olika beredningarna.

Pontus erkände senare i förhör att det var han som skötte 
beredningen av AAS-oljorna enligt det handskrivna receptet. 
Det kan tilläggas att på ödegården fanns varken rinnande vat-
ten eller toalett.

Preparatförråd i ladan
I ladan hittades ett lönnutrymme mellan två väggar. Där förva-
rades sex plastlådor som innehöll en stor mängd dopningsme-
del av olika slag, dels sådana AAS-ampuller som framställdes 
på gården och dels ett stort antal piratkopierade preparat, till 
synes importerade från Östeuropa. I en av plastlådorna fanns 

Tema: Illegal drogtillverkning

Illegal tillverkning av narkotika och dopningsmedel uppdagas då och då i vårt land. Verksamheter av lite större omfattning 
kan skapa kärnfulla rubriker i medierna, såsom ”Polisen sprängde gigantisk dopingfabrik utanför Tyringe”, ”Knarkfabrik mitt 
i villaidyllen” eller ”Sveriges största cannabisfabrik avslöjades".

Bakom orden döljer sig dock inte vitklädd laboratoriepersonal i ljusa och kliniskt rena miljöer. På följande sidor beskriver 
vi hur det i verkligheten brukar se ut i dessa ”fabriker”.

Storskalig steroidframställning
i ödegård

Den halvt förfallna gården utanför Tyringe som användes för tillverkning och la-
gerhållning av anabola steroider och andra dopningsmedel.
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ett antal paket med drygt 8 kilo rensubstans i pulverform. Sub-
stanserna, bland annat nandrolon dekanoat och testosteron 
enantat, hade en renhet av mellan 80 och 99 procent. NFC 
beräknade att utifrån den totala mängden rensubstans hade 
teoretiskt 35 450 ml färdig injektionslösning kunnat beredas, 
motsvarande 3 545 ampuller á 10 ml.

Dopningsmedlen som hittades på gården såldes på hemsidan 
balkanpharmacys.com som är en efterapning av balkanpharma-
ceuticals.com tillhörande ett läkemedelsföretag i Moldavien. 
Stefan och Pontus sålde förutom sina egenhändigt framställda 
preparat även kopior av Balkan Pharmaceuticals produkter.

Överklagade inte tingsrättsdomarna
Båda männen använde själva anabola steroider. Stefan hade 
börjat använda preparaten redan i 20-årsåldern och några år 
senare beställt bland annat 1 kilo rensubstans från Kina för 
egen tillverkning av anabola steroider. Försändelsen stoppades 
i tullen och Stefan dömdes 2018 till villkorlig dom för bl.a. grov 
smuggling och dopningsbrott.

Stefan och Pontus åtalades i april 2022 för smugglingen till 
Norge samt tillverkning och internetförsäljning av dopnings-
medel, som enligt åklagaren pågått åtminstone sedan början 
av 2021. De dömdes av Malmö tingsrätt till tre års fängelse var-
dera. Stefan valde att inte överklaga domen, medan Pontus via 

sin advokat överklagade till hovrätten. Han ångrade sig dock 
ganska snart och återkallades sin överklagan, vilket kan tyda 
på att den avslöjade steroidtillverkningen och försäljningen 
kan ha varit en del av ett större sammanhang.

Gunnar Hermansson

Tema: Illegal drogtillverkning

På boningshusets vind fanns i bortre änden ett litet rum som användes för framställning av anabola steroider i flytande form för injektion. Vätskan tappades i 10 ml ampuller 
som försågs med etiketter och förpackades i små askar.

Diskbänken som står mot väggen dolde ingången till ett lönnutrymme där olika AAS-preparat förvarades i plastbackar.

I en av plastbackarna hittades drygt 8 kilo aktiv AAS-substans i pulverform för att 
användas vid beredning av AAS-ampullerna.
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Den 5 december 2020 g jorde polisen ett tillslag i den lilla byn 
Olshammar utanför Örebro. Upprinnelsen var underrättelsein-
formation från operation Trojan Shield och målet var ett amfe-
taminlabb där 100-tals kilon med amfetamin hade producerats.

Organisationens målsättning – en produktionskapacitet på 
1,2 ton amfetaminpulver i månaden.

I december 2020 togs ett beslut att agera mot uppgifter från 
operation Trojan Shield om amfetamintillverkning, som skul-
le ske någonstans i mellersta Sverige. Involverade personer 
hade i samma chattar avslöjat så pass mycket om sin person 
att polis hade en god idé var man skulle börja titta. Efter en 
kort spaningsinsats hade man identifierat såväl involverade 
personer som plats för tillverkning. Några dagar senare gjor-
de Örebropolisen ett tillslag när 60 kilo färdigproducerat am-
fetamin levererades från en villa i Olshammar. Vid den påföl-
jande husrannsakan anträffades ett amfetaminlabb i villans 
källare samt ytterligare 25 kilo amfetamin färdigpackat för 
leverans och amfetaminolja för att färdigställa över 100 kg. I 
samband med tillslaget kunde fyra polska medborgare gripas 
som involverade i tillverkningen.

I juni 2021 kunde informationen från ANOM adderas utred-
ningen och även huvudmännen för organisationen bakom brot-
ten häktades. Likt andra utredningar där dekrypterad kommu-
nikation tillförts så gav informationen en sprängskiss över såväl 
organisation som brottsupplägg. I vart fall 530 kilo amfetamin 
har tillverkats varav 450 kilo sålts vid 42 tillfällen runt om i 

Sverige. Under våren 2022 åtalades sju personer vid Örebro 
tingsrätt för såväl smuggling, tillverkning och försäljning av 
amfetamin medan en person fortsatt är häktad i sin utevaro.

Firman och köket
Huvudmännen bakom amfetaminlabbet tillhörde en krimi-
nell organisation bestående av fyra personer som kallade sig 
för ”Firman”. Firman bedrev flera större narkotikaprojekt 
tillsammans där de solidariskt fick 25 procent var av vinsten. 
Tillverkning och försäljning av amfetamin i Sverige var ett av 
dessa projekt.

Firmans verksamhet med amfetaminframställning sköttes 
på entreprenad av polska medborgare på plats i Sverige. Under 
brottsperioden var sammanlagt tre polska medborgare involve-
rade i tillverkningen under överseende av en fjärde landsman 
som agerade platschef.

Tillverkningen skedde i en obebodd villa belägen i byn Ols-
hammar söder om Askersund. Ägare av huset var en anhö-
rig till platschefen. Vid en snabb anblick så utmärkte sig inte 
villan från de övriga husen i kvarteret förutom att det pågick 
en omfattande renovering. På tomten stod en byggcontainer, 
fönster och fasad var nytt. Tittade man in genom fönstren såg 
man spacklade byggskivor som täckte tak, väggar och golv i de 
sparsamt möblerade rummen. Enligt grannar hade renovering 
av huset pågått i sakta mak ända sedan 2017 för att helt stanna 
upp 2019. Grannskapet reagerade visserligen på att det aldrig 
blev färdigt, men renoveringen var ändå tillräcklig för att ge 
ett rimligt alibi till männens besök i huset.

Tema: Illegal drogtillverkning

Omvandling av amfetaminolja 
till amfetaminpulver

I källaren i denna obebodda villa i Olshammar, en 
liten ort vid Vättern med drygt 200 invånare, fram-
ställdes amfetaminpulver i rekordstor mängd.
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Amfetaminlabbet, eller ”köket” som de själva kallade det, 
hade iordningställts i den helt insynsskyddade källaren på vil-
lan. Platsen där amfetaminet bearbetades var husets tvättrum 
som fått nytt kakel, klinker och ett förstärkt ventilationssystem 
för ändamålet. I anslutning till beredningsrummet fanns ett 
arbetsrum för hantering och förvaring av utrustning. Därut-
över hade man ett förråd för kemikalier. En sammanlagd yta 
på knappa 32 kvm.

Priset som amfetaminet såldes för var chockerande lågt. I 
snitt 26 000 kr kilot för amfetamin med en halt av ca 32–34%, 
en halt som ganska exakt motsvarar dubbel styrka mot det som 
normalt tas i beslag i missbruksleden. I chattar diskuteras kon-
kurrerande labb i Sverige som till och med tangerade detta låga 
pris, men kvalitén på deras produkter ansågs då vara så dålig 
att man ändå inte var orolig för en konkurrenssituation. Pris-
strategin för organisationen var att hålla ett rimligt pris för hög 
kvalité och istället låta stora kvantiteter generera pengarna.

”It´s all about the flow”
Framställningen skedde genom utfällning av amfetaminolja 
till pulver med hjälp av svavelsyra. Koffein användes för att 
späda ut amfetaminet till önskad styrka. Oljan smugglades i 
dunkar från både Polen och Holland. Vissa fabriksförslutna 
och märkta med etiketten ”Adblue” för att dölja innehållet vid 
en gränskontroll.

Trots det lilla utrymmet för beredning och få involverade i till-
verkningen, kunde en förhållandevis hög produktionstakt hållas. 
Hemligheten var att hålla ett jämnt flöde i produktionslinjen. 
Det man eftersträvade var att hålla alla moment i tillverknings-
processen igång samtidigt då endast en viss mängd hann proces-
sas per moment och dag. Exempelvis vid momentet ”utfällning” 
fick man bara plats med att hantera en viss mängd olja per dag 
och mot slutet av brottsperioden låg den på 40 liter per dag.

För att hålla produktionscykeln effektiv var man alltså be-
roende av jämna leveranser av olja och att den efterföljande 
försäljningen löpte på i samma takt som tillverkningen. Som ett 
modernt LEAN-företag arbetade man efter företagsmodellen 
”just in time”. Inga lager åt något håll var önskvärda.

Då logistiskt flöde var lika med effektivitet, var detta något 
som ledningen arbetade flitigt med. Efterfrågan från kunder 
var tillsynes helt obegränsad varpå försäljningsflödet aldrig 

var ett problem. Trots goda kontakter var det däremot svårt 
för dem att få till ett jämnt inflöde på högkvalitativ amfeta-
minolja. Detta var den enskilt största faktorn som hämmade 
organisationen att hålla full kapacitet i labbet över tid. För att 
råda bot på problemet och säkra en jämn tillgång på olja, hade 
de framskridna planer på att även ta hem tillverkningen av 
amfetaminolja till Sverige.

Tillverkningsmomenten
Efter att ha kontrollerat kvalité på olja och testat sig fram till 
rätt proportioner skedde produktionen i följande steg:
1. Utfällning skedde i glaskärl. Iblandningsmedlet koffein till-

sattes antingen direkt i oljan innan utfällning eller i den pasta 
som bildats efter man tillsatt två deciliter koncentrerad sva-
velsyra per liter olja.

2. Efter torkning av utfällning maldes amfetaminpastan till ett 
fint pulver i elektrisk kvarn med metallfilter.

3. Torkning av amfetaminpulvret i ett ventilerat dragskåp (od-
lingstält) med fuktmätare.

4. Vägning av pulvret till enkilosposter och därefter formpres-
sades det till block.

5. Vakuumpaketering av blocken.
6. Förvaring inför leverans. Under varje batch som tillverkades 

fylldes ett kylskåp upp med färdig produkt som sedan leve-
rerades under några dagar.

Under sista batchen som tillverkades gjordes 80 kilo på 40 tim-
mar och man skulle precis börja tillverka ytterligare 100 kilo 
direkt efter det. Målsättningen att på en vecka få ut 200 kilo 
till grossister inför den stundande julhelgen såg lovande ut, 
fram tills det knackade på dörren …

Örebro tingsrätt dömde den 28 juli de sju åtalade för synner-
ligen grovt narkotikabrott till fängelse i sex till tio år.

Andreas Börjesson
Kriminalinspektör

Aktionssektionen, Bergslagen

Tema: Illegal drogtillverkning

Amfetaminolja och svavelsyra blandades för hand i gratängformar. Utfällning till 
amfetaminpulver skedde inom tio minuter.

I huset anträffades 25 enkilos formpressade amfetaminblock färdiga för leverans 
till köpare.
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Cannabisodlingen vid E20 knappt tio mil från Göteborg försåg 
Backanätverket med marijuana.

Att odla cannabis inomhus i stor eller liten skala är lönsamt och 
risken att bli upptäckt varierar. Ofta är det lukten som avslöjar, 
men det kan också vara andra omständigheter som sticker ut.

När Sveriges dittills största cannabisodling upptäcktes av 
polisen i Skaraborg sommaren 2019 var det elkonsumtionen 
som ledde till avslöjandet. Energimyndigheten hade informe-
rat om onormalt hög elförbrukning på en liten gård nära E20 
söder om Vara i hjärtat av Västergötland. Gården består av ett 
bostadshus, en ladugård och några mindre byggnader.

Infartsvägen till fastigheten leder endast dit och trots att 
fastigheten ligger vid en större väg är den enskilt belägen.

Rekordstor och välskött
Polisen påbörjade spaning mot gården den 31 maj 2019 efter-
som man misstänkte att där kunde finnas en pågående can-
nabisodling. Två personer verkade bo i boningshuset och de 
besökte ladugården eller någon av de andra byggnaderna flera 
gånger per dygn.

Vid 17-tiden den 4 juni anlände en man i en vit Audi. Sedan 
han vistats en stund på gården och besökt ladugården tillsam-
mans med de båda andra männen, slog polisen till. De tre männen 
befann sig i boningshuset och där kändes en stark doft av can-
nabis som visade sig komma från en påse i vardagsrummet som 
innehöll cannabisbuds. I ett par andra rum i huset påträffades 
mindre cannabisodlingar och cannabis som låg på tork på golvet.

Men det var i ladugården som misstankarna om cannabisod-
ling i större format besannades. Byggnaden var indelad i fyra rum 
där polisen beslagtog totalt 3 459 cannabisplantor i olika tillväxt- 
och blomningsstadier. Det är i slutet av blomningsstadiet som 
plantornas blomställningar skördas eftersom de då innehåller 
högst THC-halt. De stickprovsanalyser som NFC gjorde visade 
att plantornas THC-halt låg mellan 13 och 14 procent.

Alla odlingsrummen i ladugården var helt inklädda med vit 
plast som reflekterade ljus. Fönster och andra ingångar var igen-
satta. Belysningen kom från 83 armaturer med 1 000 W lampor 

samt några lysrör. I varje rum fanns två luftvärmepumpar som 
tillsammans med några element reglerade temperaturen. Kolfil-
terfläktar i varje rum tillsammans med ett stort antal bords- och 
golvfläktar sörjde för ventilationen. Koldioxidreglerare fanns i ett 
par av rummen eftersom koldioxid förbättrar plantornas tillväxt.

De beslagtagna plantorna var i gott skick och enligt NFC:s 
sakkunnigutlåtande var det en välskött odling med utrustning 
som möjliggjorde optimala odlingsförhållanden för plantorna. 
Det var den största odlingen sett till antalet plantor som NFC 
undersökt under de senaste tio åren. Mot bakgrund av detta 
och andra omständigheter kring odlingen, bedömde NFC att 
det rörde sig om en organiserad odling som skötts av personer 
med kunskap och erfarenhet på området.

Kriminellt nätverk bakom
Polisens utredning skulle visa att två av männen som vid till-
slaget befann sig på gården var serbiska medborgare som bod-
de på gården och skötte odlingarna dygnet runt. Den man i 
30-årsåldern som anlänt i en vit Audi hade, tillsammans med en 
27-åring som var en av ledarna för det kriminella Backanätver-
ket på Hisingen i Göteborg, en mycket viktig och framträdan-
de roll i odlingen av cannabis på fastigheten. Även 30-åringen 
tillhörde nätverket, dock inte den innersta kretsen. En 56-årig 
man, som sedan 2011 hyrde fastigheten av ägarna, upplät går-
den till cannabisodlingen. Han var också delaktig i anskaffande 
av visst material.

Åklagaren hävdade att odlingen på gården pågått under en 
längre tid och att i vart fall sedan 1 januari 2018 hade 400 kilo 
cannabis producerats där. Tingsrätten ansåg att utredningen 
endast kunde styrka att 189 kilo cannabis framställts. Men 
tingsrätten instämde i att det klarlagts att cannabisodlingen 
på fastigheten organiserats av ett kriminellt nätverk och att 
27-åringen haft en ledande och bestämmande roll i detta. Rätt-
en utdömde mångåriga fängelsestraff för grova och synnerligen 
grova narkotikabrott.

Gunnar Hermansson

Tema: Illegal drogtillverkning

Välskött odling med bästa odlingsförhållandena, menade NFC:s forensiker.

I ladugården rymdes huvuddelen av odlingen.

Organiserad cannabisodling slukade el
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Viktigt att veta
om adressändring m.m.
Glöm inte att meddela även SNPF när du byter adress eller 
andra kontaktuppgifter. Det gör du numera genom att klicka 
på ADRESSÄNDRING på hemsidan www.snpf.org.

Genom att följa instruktionerna där kommer du till din profil, 
en sida där dina uppgifter som SNPF-medlem finns registrera-
de. Här kan du enkelt göra de ändringar som behövs.

När din profil är uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter 
riskerat du inte att bli utan SNPF-tidningen eller annan viktig 
information.

Stipendiet delas ut till minne av Andreas som avled till följd av 
en överdos. På grund av Andreas och hans familjs stora engage-
mang i hundkapplöpningssporten beslöt Svenska Hundkapp-
löpningsförbundet att ett minneslopp skulle instiftas och att 
överskottet från final- och uttagningslopp skulle tillfalla Antes 
minnesfond som i sin tur delar ut stipendiet.

Möjlighet finns att nominera person, grupp av personer eller 
förening som gör viktiga insatser på narkotikaområdet, arbetar 
professionellt eller ideellt mot narkotika/missbruk eller annan 

liknande verksamhet. Stipendiaten utses av styrelsen för Borås 
Greyhound Park i samarbete med Svenska Narkotikapolisför-
eningen. Det finns en önskan om att de personer eller fören-
ingar som nomineras återfinns eller bedriver sin verksamhet 
i närområdet. (Borås/Göteborg med omnejd).

Skriftlig nominering skickas till mejladress
bjorn.ekstrom@snpf.org – senast 1 oktober 2022.

Inbjudan att lämna nominering
till stipendium ur

Antes minnesfond

SNPF-nytt

Klicka på adressändring för att ändra dina kontaktuppgifter.

Vet du någon
som behöver uppmuntras 
eller belönas för insatser 
i arbetet mot narkotika/

missbruk?

Greyhounds på väg mot målet i Antes minneslopp som sprungits sedan 2010.
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Sedan mexikanska narkotikakarteller börjat masstillverka olika 
fentanylvarianter på egen hand har de dödliga drogerna ökat i 
USA ännu mer. Förutom i förfalskade tabletter kan fentanyl 
numera hittas i allt ifrån kokain, metamfetamin, heroin och till 
och med i marijuana från Mexiko.

Zack var en mönsterelev och bra kamrat. Det gick bra för ho-
nom i skolan. Han hade höga betyg i alla ämnen. Han var en 
omtyckt kompis och var älskad av sina lärare. På fritiden träna-
de han friidrott. Zack levde i en harmonisk familj med mamma, 
pappa och syskon. En dag bestämde sig Zack och hans kompis-
ar, av nyfikenhet, att köpa oxikodontabletter av märket Perco-
cet. De köpte tabletterna via en säljare på 
Snapchat. Zacks tablett innehöll en dödlig 
dos fentanyl. Han blev bara 15 år.

Detta var den gripande inledningen på 
ett anförande under årets NNOAC-kon-
ferens som hölls av Anne Milgram från 
Drug Enforcement Agency. Efter en 
stunds tystnad fyllde hon i: ”Det är me-
ningen att barn ska lära sig av sina miss-
tag. Inte dö av dem.” Efter den känslomäs-
siga inledningen fortsatte Milgram med 
en dyster profetia. Mer om denna längre 
ned i artikeln.

Fentanyl dödar ofattbara mängder 
människor i USA
Året 2021 dog enligt statistiken 107 622 
människor till följd av narkotika i USA. Av 
dessa beräknas ungefär en tredjedel vara 
kopplat till metamfetamin och två tredje-
delar kopplat till fentanyl. Dödsfall genom narkotikaförgiftning 
är idag den vanligaste dödsorsaken för män mellan 18–45 år.

Hur hamnade USA här? Fentanylproblemet ska delvis förstås 
utifrån opioidkrisen som började i slutet av 90-talet och tog fart 
det första decenniet på 2000-talet. En kris som utlöstes av en 
explosionsartad förskrivning av opioidläkemedel. Samtidigt 
med detta gör de mexikanska narkotikakartellerna ständiga 
försök att hitta nya vägar att tjäna pengar. Förutom cannabis, 
kokain och metamfetamin ökar nu även kartellerna sin fram-
ställning av heroin. Förutom det klassiska mexikanska ”svarta 
tjärheroinet” lyckas nu kartellerna också framställa heroin av 
lite bättre kvalitet. Men med några år av missväxt av opium-
vallmo, och svårigheter att få fram potent heroin, börjar kartel-
lernas representanter i USA att spetsa det lågpotenta heroinet 
med fentanyl. Det var fentanyl som skeppades i små sändningar 
från Kina direkt till USA.

När USA:s fentanyldödsfall började skjuta i höjden ledde 
detta fram till hårdare kontroll av godsflödet från Kina. Detta 
tillsammans med tuffa förhandlingar med Kina, som i sin tur 
steppade upp kontrollerna av levererat gods till USA, resulte-
rade i att det faktiskt för ett tag såg ut som att någon form av 
kontroll skulle kunna upprätthållas.

Men sedan klev de mexikanska narkotikakartellerna in i 

handlingen. Narkotikakartellerna började med att beställa fär-
digblandat fentanylpulver som de sedan smugglade in i USA. 
Men sedan kom de på att de kunde beställa prekursorer och 
färdigställa ännu mer och billigare fentanyl med egna kemis-
ter. Sedan kom de på att de kunde tillverka en mängd olika 
tabletter och använda fentanyl som aktiv substans. Förutom de 
förfalskade tabletterna med fentanyl så hittas fentanyl numera 
i allt ifrån kokain, metamfetamin till svart tjärheroin och till 
och med i marijuana från Mexiko.

Vilka är ansvariga?
Amerikanska myndigheter pekar i huvudsak ut två karteller 
som de som ansvarar för den nuvarande fentanylboomen. 

Det är Sinaloakartellen och CJNG-kar-
tellen. Kartellerna är oerhört adaptiva 
och sofistikerade. De instruerar sina 
återförsäljare att i huvudsak nyttja soci-
ala mediaappar som försäljningskanaler. 
De har förfinat tillverkningsmetoderna 
av tabletter. De tillverkar i huvudsak 
kopior av opioidläkemedel såsom Oxy-
contin, Percocet och Vicodin. Men även 
kopior av alprazolamtabletten Xanax och 
amfetamintabletten Adderall. Samtliga 
av dessa tabletter är i originalutförandet 
registrerade som läkemedel. Tabletterna 
är mycket välgjorda och svåra att skilja 
från originalet. Det kartellerna INTE 
har förfinat är dock beredningen av ak-
tiv substans.

Kartellerna är mycket flexibla i sitt sätt 
att bedriva verksamheten. De flyttar även 
in tillverkning av tabletter in i USA. Ett 

exempel från Houston i Texas. Där köper man ett kilo fentanyl 
för 15–20 000 dollar. Utifrån detta kilo beräknas man kunna 
pressa omkring 750 000 tabletter. Tabletter som sedan säljs för 

USA varnar för fentanyl

Polis och militär i Mexiko avslöjade för något år sedan ett anmärkningsvärt stort 
fentanyllabb i en industrilokal i Mexiko citys utkanter.

Se upp Europa. Det 
här kommer att kom-
ma till er också. Ett 
dystert men tydligt 
besked som gavs av 
representanter från 
DEA och FBI.
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Går det att göra något?
DEA:s och FBI:s resonemang kring möjliga framtida lösningar 
cirkulerade kring några viktiga punkter:
• Lägg resurser på att försöka stoppa drogerna vid gränsen.
• Jobba aktivt i samverkan med övriga aktörer i samhället. 

Jobba intensivt med information.
• Missbruksvården måste förbättras. Det är alldeles för många 

som inte vill ha vård och som dessutom återfaller efter ge-
nomförd vård.

• Behandla alla narkotikadödsfall som mordutredningar och 
försök ställa narkotikasäljarna till svars genom att åtala dem 
för vållande till annans död.

• Skaffa adekvata analysprogram där ni kan mata in informa-
tion dels om överdoser, dels annan underrättelse så att ni 
snabbt kan komma på ”toppen” av lokala utbrott.

Kort analys
Det är lätt att bli mörkrädd och tappa modet när man ser 
utvecklingen i USA och tänker att det som förr eller senare 
händer i USA också kommer att hända här. Nu är den senare 
tanken kanske inte någon självklarhet. Man ska hålla i min-
net att utgångspunkten med opioidkrisen i USA var betydligt 
allvarligare än i Europa och Sverige. Samtidigt har tidigare 
liknande gjorda prognoser, bland annat om mexikanska kar-
tellernas smuggling av metamfetamin till Europa, visat sig 
stämma.

Vi får också påminna oss om att vi har haft vår egen fenta-
nylkris bara för några år sedan. Även om det finns stora skillna-
der så är det ingenting som inte säger att vi skulle kunna få en 
ny kris. Dessbättre har vi i Sverige ännu inte sett några större 
beslag av fentanylinblandning i annan typ av narkotika. Med 
jämna mellanrum kommer sådana uppgifter, men i de fall jag 
personligen har undersökt har detta inte kunnat bekräftas via 
droganalyser. Om sådana beslag görs, där fentanylinblandning 
i exempelvis kopierade tabletter kan bekräftas, är det oerhört 
viktigt att detta flaggas upp snabbt.

Fortsätt att hålla modet uppe. Eller som en föredragshållare 
sa: ”Tänk på att narkotikaproblemet är som ett ständigt blödan-
de sår som är extremt svårt att läka. Det gäller att hålla tryck 
på såret så att inte patienten förblöder.”

Lennart Karlsson

6–30 dollar per tablett (beroende på hur många man köper). 
Vinsten på försäljningen blir följaktligen, lågt räknat, 4,5 mil-
joner dollar på 1 kilo fentanyl. Detta ger en fingervisning om 
vilka enorma belopp som kartellerna tjänar.

”Every pill can kill”
Denna sorgliga men tydliga slogan används nu av DEA i en na-
tionell informationskampanj i syfte att försöka öka medveten-
heten hos den amerikanska befolkningen. Narkotikadödsfallen 
börjar nu vara så utbredda att det snart inte finns en enda ame-
rikansk familj som inte själva har drabbats eller känner någon 
som har drabbats av narkotikadödsfallen.

DEA har genom analyser av beslag och beräkningar kommit 
fram till att två av fem tabletter som finns ute på marknaden 
innehåller en dödlig dos fentanyl. Det är som att spela rysk 
roulett med två skarpa kulor istället för en. Men informa-
tionskampanjer till trots så finns det inget i nuläget som tyder 
på att dödsfallen till följd av fentanyler mattas av. Tvärtom 
ser man en ökning av antalet fentanylrelaterade överdoser. 
Förutom de enorma personliga tragedierna är det också lätt 
att glömma bort den enorma belastning som detta problem 
innebär för samhällets resurser. För varje överdos med dödlig 
utgång beräknas det gå fjorton ”vanliga överdoser”. Denna 
enorma överdosfrekvens har lett fram till att man på många 
håll i USA utmanar själva begreppet ”överdos” och menar på 
att man istället ska använda begreppet ”gift” och ”förgiftning”. 
Detta eftersom begreppet ”överdos” kan leda fram till en tro 
på att det går att dosera fentanyl rätt. Vilket man menar inte 
går.

2021 togs 20 miljoner falska tabletter i beslag. Under första 
halvåret 2022 har lika många tabletter tagits i beslag. Kartel-
lerna verkar bry sig mindre om dödsfall och mer om pengar. 
För narkotikan fortsätter att flöda.

Watch out Europe
”Se upp Europa. Det här kommer att komma till er också.” Ett 
dystert men tydligt besked som gavs av representanter från 
DEA och FBI. Av den enkla anledningen att kartellerna tjänar 
så enormt mycket pengar på detta. De kan inte låta bli helt en-
kelt. Den utveckling man ser i USA nu är att kartellerna växlar 
över hårdare och hårdare till fentanyl på grund av den enorma 
vinstmarginalen. Prognosen är att fentanyl och andra syntetis-
ka droger på sikt kan konkurrera ut de växtbaserade drogerna. 
Det går snabbare och krävs mindre resurser att tillverka. Det 
är enklare att smuggla. Och det är högre förtjänst.

Välgjorda kopior av läkemedlen Oxycontin och Xanax som enligt DEA mycket ofta 
innehåller fentanyl numera.
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De flesta drogrelaterade dödsfallen orsakas av läkemedel, enligt 
Socialstyrelsen. Det ökade inflödet och den ökade användning-
en av kraftfulla opioider är en av anledningarna.

Sverige påstås ha Europas högsta narkotikadöd. Alla som är 
någorlunda insatta i frågan vet att den statistik som ligger till 
grund för dessa påståenden kan ifrågasättas. Vad som definie-
ras som narkotikadödsfall, hur dessa upptäcks och rapporteras 
skiljer sig mellan olika europeiska länder.

Men låt oss inte fastna i statistiska diskussioner. Det blir lätt 
osmakligt att ha hårklyvande diskussioner om statistik hit och 
dit. Låt mig istället med en gång konstatera. Ett narkotikadöds-
fall är ett för mycket. Bakom alla staplar och diagram döljer sig 
tragedier med en familj, en mamma eller ett barn som förlorat 
sin närmaste på grund av narkotikan. Någons pappa, lillebror 
eller vän lämnade livet alltför tidigt på grund av narkotikan. 
Det är hela samhällets skyldighet att försöka minska och stoppa 
lidandet som uppstår på grund av att så många avlider till följd 
av narkotikaintag.

Tyvärr har utvecklingen i Sverige gått åt fel håll de senaste 
tjugo åren. Även om den negativa trenden har brutits, narko-
tikadödsfallen har minskat de senaste åren, så ligger vi 2022 
fortfarande på en mycket hög nivå i jämförelse med 2002. Näs-
tan dubbelt så många narkotikadödsfall idag som för tjugo år 
sedan.

Sju av tio dödsfall orsakas av läkemedel
I en rapport från Socialstyrelsen konstateras det att sju av 
tio drogrelaterade dödsfall orsakas av läkemedel. Ungefär 30 
 procent av alla drogrelaterade dödsfall beror på illegala droger. 
Sju av tio som avlider av drogrelaterade orsaker gör det alltså 
av godkända läkemedel.

I diskussionerna kring drogrelaterade dödsfall har ofta il-
legala droger som heroin, kokain och amfetamin pekats ut. 
Missbrukare som dör av narkotikaöverdoser har varit den 
vanligaste bilden. Men rapporten från Socialstyrelsen visar 
att de illegala drogerna endast är inblandade i en liten del av 
fallen. Rapporten konstaterar också att en relativt stor del av de 
narkotikaklassade dödsfallen handlar om avsiktliga självmord. 
Men rapporten visar också en analys av de avlidna personer-
nas diagnoser fem år före dödsfallet. Den visar att mellan 50 
och 65 procent hade en missbruksdiagnos, men också att runt 
45 procent hade en smärtdiagnos. Det här kan tyda på att en 
andel av dödsfallen handlar om patienter som har feldoserat 
sin smärtmedicinering eller över tid hamnat i ett beroende av 
sina smärtlindrande opioider.

I en intervju på svenskfarmaci berättar Daniel Svensson, sak-
kunnig på Socialstyrelsen, att: ”Socialstyrelsen har utvecklat 
en helt ny teknisk lösning för att i detalj kunna kartlägga vilka 

substanser som varit involverade i dödsfallen eftersom de länge 
misstänkt att det kraftiga fokuset på illegala droger inte har 
varit korrekt.”

Opioiderna som dödar
Att det är opioiderna som dödar är ett faktum som knappast 
kommer som någon överraskning för Narkotikapolisförening-
ens medlemmar. Men kanske inte alla av oss har reflekterat 
över hur utvecklingen har sett ut sedan millennieskiftet. Nu 
kommer en del siffror. Bara så du som läser får en ungefärlig 
bild att förstå. 2001 avled 6 personer till följd av metadon. 2015 
avled 101 personer av metadon. Metadon är ett bra exempel. 
Den illegala marknaden för metadon är i princip obefintlig. 
Om man med illegal marknad menar insmugglad och illegalt 
distribuerad. Däremot finns självklart en ”semi-illegal” mark-
nad där legalt förskrivet metadon säljs eller delas till personer 
som inte är inskrivna i ett metadonprogram. Här går alltså den 
kraftfulla ökningen av döda direkt att koppla till en utökad 
förskrivning av metadon.

Ett annat men annorlunda exempel är buprenorfin. 2001 av-
led ingen av buprenorfin av en väldigt enkel orsak. Preparatet 
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fanns inte på den svenska marknaden. 2015 avlider 69 personer 
av buprenorfin. Till skillnad från metadonet så utvecklades det 
från början legalt förskrivna buprenorfinet snabbt till en illegal 
marknad. Från början var det läckage från det legalförskrivna. 
Senare smugglades det in och såldes i stor omfattning helt ille-
galt. Det som från början var avsett som en räddare och hjälp 
mot heroinet utvecklades snabbt till en parallell substans som 
skapade en helt ny beroendegrupp och en helt egen marknad.

Samma sak kan sägas gälla för opioiden oxikodon. Denna 
effektiva smärtstillare hade inga dödsfall 2001. 2015 befanns 
88 personer döda med oxikodon i kroppen som huvudsaklig 
dödsorsak. Oxikodon var liksom buprenorfin inte närvarande 
på den svenska marknaden i någon större omfattning åren 
efter millennieskiftet. Under de efterföljande tjugo åren har 
dock utvecklingen, om än i betydligt mindre skala, följt paral-
lellt med den katastrofala utvecklingen i USA. År 2006 skrevs 
27 recept på läkemedel med oxikodon ut per 1 000 svenskar, 
år 2017 skrevs 145 recept med substansen ut per 1 000 svensk-
ar. Även om det inte gick lika snabbt att utveckla en illegal 
marknad med oxikodon som med buprenorfin, så finns idag 
en betyd ande insmuggling och illegal försäljning. Man kan 
fortsätta att göra listan lång avseende opioiderna. Fentanyler, 
tramadol osv.

Vad är då analysen?
Många analyser har gjorts. Det finns självklart olika uppfatt-
ningar om orsak och verkan. Men ett par saker kan konstateras. 
I jämförelsen mellan 2002 och 2022 är det oomtvistligt att ett 
stort antal nya opioider kommit in i det svenska samhället och 
brett ut sig. Det är också oomtvistligt att den absoluta majo-
riteten av dessa har introducerats via läkemedelsindustrin i 
samarbete med sjukvården. Mer omdiskuterat är effekterna av 
förändringar i vården och förändringar i förskrivningsregler. 
Kritikerna kan hävda att vården i allt högre utsträckning har 
medikaliserats och att kontrollen varit för slapphänt. Att exem-
pelvis smärtbehandling har ersatt smärtkliniker och rehabteam 
med ett snabbt och effektivt recept på en kraftfull smärtstillare. 
Förespråkarna kan hävda att läkemedlen har inneburit en hjälp 

för många fler och en effektivare behandlingsform. Sanningen 
kanske ligger någonstans där mitt emellan.

Oavsett analys kan det dock enkelt konstateras, enligt min 
mening, att ett ökat inflöde och ökad användning av kraftful-
la opioider har lett fram till en ökad narkotikadöd. Med över 
tjugofem års arbete på Stockholms öppna drogscener var det 
här en utveckling som jag och många av mina kollegor såg 
komma redan för femton år sedan. Det hjälper såklart inte att 
säga ”vad var det vi sa”. Men den rapport som Socialstyrelsen 
nu publicerat visar en bild som varit känd för mig och många 
av mina kollegor under lång tid. En problematisk bild som vi 
ofta har försökt att lyfta men där vi många gånger, på ett mer 
akademiskt finstämt sätt, ombetts hålla käft och inte uttala oss 
i vårdfrågor.

På vilket sätt bär då narkotikapolitiken ansvaret?
Så gott som varenda debattartikel eller åsiktsyttring som ifråga-
satt svensk narkotikapolitik under de senaste tjugo åren har 
på ett eller annat sätt haft utgångspunkten i den höga svenska 
narkotikadödligheten. Men här kan väl konstateras att detta 
argument kraftigt har skjutit vid sidan av målet. Narkotikapo-
litiken, om vi menar fokuset på visionen om det narkotikafria 
samhället, har legat stadigt och oförändrat sedan 1980-talet. 
Att den kraftfulla ökningen av narkotikadödsfall äger rum efter 
millennieskiftet sker således inte som följd av någon omsväng-
ning i politiken. Orsaken måste letas på annat håll. Den närmas-
te orsaken att finna, som dessutom stämmer tidsmässigt som 
ett karbonpapper, är introduktionen av nya opioidläkemedel 
och förändringar i vård/förskrivning.

Att så få debattörer eller opinionsbildare inte har lyft den 
tydligaste anledningen till narkotikadöden, nämligen den öka-
de tillgången till legala narkotiska läkemedel, är en skam. Allt 
detta dribblande med orsakerna, medvetet eller baserat på 
okunskap, har förmodligen förlängt en period i vårt samhälle 
där många människor har behövt dö helt i onödan.

Kritikerna till den svenska narkotikapolitiken, narkotikalibe-
ralerna och legaliseringsförespråkarna har nu sakta men säkert 
börjat överge, eller i varje fall tona ner, ”narkotikadödsargu-
mentet”. Nu har man i stället flyttat fokus till den organiserade 
brottsligheten och de dödliga skjutningarna med argument av 
typen ”legalisera cannabis så minskar gängens makt, ekonomi 
och skjutningarna minskar”. Men även här får de hårda nötter 
att tugga. Att våldet inte minskat på många av de platser som 
legaliserat, utan snarare ökat, är en sådan nöt. Att narkotika-
marknaden, som förvisso utgör en viktig del av den kriminel-
la ekonomin, ändå bara utgör en bråkdel om man exempelvis 
jämför med bidragsbrott och bedrägerier är en annan.

Det finns alldeles säkert massor med förbättringsmöjligheter 
inom ramen för nuvarande svensk narkotikapolitik. En del av 
dem kanske rent av kommer till stånd efter den nu kommande 
narkotikautredningen. Men att ge upp visionen om det narko-
tikafria samhället är inte en av dessa förbättringsmöjligheter. 
Vi ska fortsätta att minska tillgången på narkotika, förebygga 
användningen av narkotika och minska skadorna av narkoti-
kan. Samtidigt som vi försöker hitta verkliga och effektfulla 
lösningar på problemen med både narkotikadöden och det 
dödliga skjutvapenvåldet. Inte fantasifulla lösningar basera-
de på gissningar, dolda agendor och okunskap som riskerar 
att förvärra problemen.

Lennart Karlsson
Såväl insmugglade som förskrivna oxykodonpreparat förekommer rikligt på den 
illegala missbruksmarknaden.
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Ökat cannabisbruk efter legalisering
FN:s World Drug Report, som varje 
sommar ges ut av UNODC, konstaterar 
att cannabis användes av 209 miljoner 
människor under 2020. Totalt beräknas 
omkring 284 miljoner av jordens befolk-
ning i åldrarna 15–64 år ha använt nar-
kotika år 2020. Det är en ökning med 26 
procent under det senaste decenniet.

Legalisering av cannabis i Nordameri-
ka och vissa andra delar av världen ver-
kar ha ökat den dagliga användningen 
av drogen. I Nordamerika är det särskilt 
nya och mer potenta lagliga cannabis-
produkter som mest tycks tilltala yngre 
vuxna användare. Samtidigt rapporteras 
att fler drabbats av bland annat psykia-
triska problem och att självmordsfrek-
vensen ökat.

Den globala kokaintillverkningen steg 
med 11 procent till 1 982 ton, men även 
beslagen av kokain ökade till rekordnivån 
1 424 ton. Nästan 90 procent av beslagen 
gjordes i land- och sjötrafiken.

Beslagen av metamfetamin ökade och 
mest markant var det i de två största 

marknaderna Sydostasien och USA. Men 
drogen fortsätter expandera globalt och 
alltfler länder gör beslag av metamfeta-
min. 117 länder rapporterade beslag un-
der åren 2016–2020, mot 84 länder åren 
före, och de beslagtagna mängderna öka-
de femfaldigt.

Opioider är liksom tidigare de mest 
dödliga drogerna. I USA och Kanada är 
det fentanyl, inblandat i opioidtabletter, 
heroin eller andra vanliga droger, som 
driver på dödligheten. Förra året upp-
skattades de dödliga överdoserna i USA 
till drygt 107 000, en ökning från cirka 
92 000 år 2020.

FN-rapporten tar också upp illegala 
drogers påverkan på miljön. Exempelvis 
är koldioxidavtrycket från inomhusod-
ling av cannabis 16–100 gånger högre än 
för odlingar utomhus. Andra miljöskador 
kopplas till omfattande avskogning på 
grund av illegal kokaodling och dump-
ning av avfall vid tillverkning av synte-
tiska droger.

Narkotika flödar i Europa
Den europeiska narkotikarapporten 
2022, som publicerades i juni av EU:s 
narkotikabyrå EMCDDA, visar att till-
gången på narkotika i Europa är hög och 
att tillgången ökar.

– För mig kan den viktigaste lärdom-
en av analysen av drogtrenderna 2022 
sammanfattas med orden ”överallt, all-
ting, alla”. Idag har vi en situation där vi 

kan se påverkan av drogproblem nästan 
överallt, sa Alexis Goosdeel, direktör för 
EMCDDA, i förordet till rapporten.

Omkring 83 miljoner människor mel-
lan 15 och 64 år i Europa, knappt 29 
procent, anger att de någon gång använt 
narkotika. I Sverige är motsvarande siffra 
bara drygt 18 procent.

Under 2021 använde 22 miljoner euro-
péer cannabis och därefter kommer ko-
kain 3,5 miljoner, ecstasy 2,6 miljoner 
och amfetamin 2 miljoner. Heroin och 
några andra olagliga opioider användes 
av omkring en miljon människor förra 
året, men opioider bidrar till de flesta 
narkotikarelaterade dödsfallen.

Nya psykoaktiva substanser (NPS) som 
inte är kontrollerade enligt de internatio-
nella narkotikakonventionerna upptäcks 
årligen och i slutet av 2021 övervakade 
EMCDDA 880 sådana nya substanser. Av 
dessa rapporterades 52 för första gången 
i Europa under förra året. De flesta till-
hör grupperna syntetiska cannabinoider, 
katinoner och opioider. Under 2020 och 
2021 har 15 nya opioider upptäckts och 
av dem intressant nog inga nya fentanyl-
analoger. Men däremot har sex starka 
bensimidazol-opioider hittats och de 
förekommer ofta uppblandade i falska 
oxykodontabletter.

Gunnar Hermansson
Källor: unodc.org och emcdda.europa.eu

Nya rapporter om narkotikamarknaderna
i världen och i Europa

Antal och kategorier av nya psykoaktiva substanser 
som för första gången rapporterats till EMCDDA 
sedan 2011. Förra året upptäcktes 52 nya NPS-sub-
stanser, i genomsnitt en varje vecka.

Antalet globala användare av de vanligaste narkotikatyperna 2020, enligt UNODC:s beräkningar.
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B oken Narkotikapolitik, som gavs ut av Studentlitteratur 
under sommaren, är en översikt över den svenska och 
internationella narkotikapolitiken. Den är skriven av 
Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö 

universitet, tillsammans med sociolog Gustav Svensson.
Bokens syfte är att ge en analyserande och kritiskt granskan-

de bild av hur politiker världen över hanterar problemet. Den 
ger också bakgrundsinformation för att läsaren ska förstå hur 
och varför narkotikapolitiken har förändrats.

FN har en central roll inom den internationella narkotika-
politiken genom införandet av tre narkotikakonventioner som 
fastställer ramarna för hur produktion, handel och konsumtion 
av narkotika ska regleras. Detta har lett till ibland häftiga de-
batter mellan i huvudsak två läger, dels de som följer FN-kon-
ventionerna och företräder en restriktiv politik och dels den 
växande falangen som förespråkar en legalisering av droger 
med reglerad försäljning av olika preparat och satsning på ska-
deminskande åtgärder för droganvändare.

En stor del av boken ägnas åt att beskriva de olika huvudlin-
jerna och vilka som är företrädare för den restriktiva respektive 
den drogliberala sidan. De båda lägren är oense i de flesta de-
battfrågor och skyller ofta olika problem på varandra.

Boken anses inte vara någon partsinlaga för den ena eller 
and ra sidan i den narkotikapolitiska debatten, men det går 
inte att ta miste på författarnas egna ståndpunkter. Redan i 
inledningen av boken ägnas några sidor åt en tolv år gammal 
tidningsartikel under rubriken ”Lönlöst krig mot droger”, 
skriven av Brasiliens tidigare president Henrique Cardoso. 
Huvudbudskapet i artikeln är att kriget mot droger är förlorat 

och att det nu är dags att byta strategi. Den internationella 
narkotikapolitiken beskrivs som inhuman och ineffektiv. In-
satserna gör mer skada än nytta och måste därför förändras. 
Liknande slutsatser från enskilda forskare är återkommande i 
boken, men däremot saknas exempelvis relevant information 
om den nuvarande situationen i Colorado och andra ställen 
som sedan några år har avkriminaliserat cannabis.

Som företrädare för den restriktiva linjen anser jag ändå att 
den nya boken om narkotikapolitik tillför en mängd nyttiga 
kunskaper och kan därför vara upplysande för alla som kom-
mer i kontakt med narkotikafrågor.

Gunnar Hermansson

N är Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) den 
9 april höll årsmöte diskuterades frågan om strikta-
re kontroll av läkemedelsbehandling vid narkotika-
beroende. En viktig orsak var den höga dödligheten 

bland missbrukare. Ett uttalande antogs med bl.a. följande 
huvudpunkter.

Sedan lång tid har Sverige hög registrerad dödlighet bland 
narkotikamissbrukare. Många dör med opioidbaserade lä-
kemedel i kroppen, såsom metadon och buprenorfin, s.k. 
LARO-behandling. En narkotikautredning skall studera vad 
som kan göras för att minska dödligheten. Betänkandet skall 
vara klart till slutet av 2023.

RNS anser att mycket bör göras redan nu för att minska död-
ligheten, främst öka kontrollen. Uppgifter från polis, anhöriga 
och behandlingspersonal berättar att preparat utskrivna till 
patienter i LARO-behandling hamnar i fel händer, försäljs och 
missbrukas. Detta måste så långt som möjligt stävjas.

RNS uppmanar regeringen att skyndsamt förbättra 
kontrollen över förskrivningen av narkotikaklassade läkeme-
del.

Sammanfattat av Jonas Hartelius

Narkotikapolitik
– ny bok om ett kontroversiellt ämne

Titel:
Narkotikapolitik,

Författare:
Bengt Svensson
Gustav Svensson,

Förlag:
Studentlitteratur

ISBN:
978-91-44-13686-8

RNS kräver ökad kontroll av narkotikaklassade läkemedel

Rättelse nr 3-2022
Sidan 75 spalt 2 sista stycket skall ha följande lydelse:
/Därför kommer utarbetandet av ett svenskt RICO-kom-
plex att sannolikt ske steg för steg och kräva åratal av ar-
bete. Att gå från Strafflagen till Brottsbalken tog ett år-
hundrande mellan att respektive lag trädde i kraft (1865 
respektive 1965).
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Senare års ökade internationalisering av grov brottslighet har 
kommit att ställa allt högre krav på tillförlitlig och sekretess-
medveten tolkning i narkotikamål.

Varje år genomförs i svenska domstolar, hos myndigheter och 
andra offentliga instanser tusentals tolkningsuppdrag där nar-
kotika utgör ett viktigt tema. I sådana ärenden ställs högre krav 
på tolkens kunskap i sak, eller kännedom om slang, ovanliga 
ord eller speciella uttryck. Kvaliteten på tolkens insats kan på-
verka rättssäkerheten, bevisning-
ens kvalitet m.m. Konsekvenser-
na kan bli livsavgörande.

Tolkens förberedelser m.m.
Ett tolkuppdrag i ett stort mål kan 
omfatta flera månaders insatser, 
beröra åtskilliga personliga och 
geografiska namn, innehålla rik-
liga tekniska beskrivningar av 
modus operandi, redovisa precise-
ringar av misstankar och analyser 
eller bedömningar av forensisk be-
visning m.m. Allt sådant gör att en 
tolk måste få möjligheter att förbe-
reda sig och kanske även konferera 
med kolleger i samma mål.

En tolk behöver därför få till-
gång till förundersökningar, rätts-
psykiatriska utlåtanden och lik-
nande känsligt material. Inte minst 
gäller det för att kunna göra sig en 
bild av vad som kan vara tvistigt 
eller forensiskt avgörande och där-
för bör ägnas särskild nyansering.

En ofta återkommande svårig-
het vid tolkning i flera typer av 
mål är det vardagliga språkbruk-
et. Sedan länge finns en riklig 
ordskatt med svensk drogslang, 
med uttryck som ”brass” (för 
haschisch), ”horse” (för heroin) 
eller ”roppar” (för Rohypnoltabletter). Dessa uttryck är så 
vanliga att de bör uppfattas som notoriska, d.v.s. ej föranleda 
dispyter om olika betydelser eller nyanser. Mer problematisk 
kan det bli med ”nya” preparat, såsom ”Special K” (för ketamin) 
eller preparat som importeras från andra världsdelar, exempel-
vis ”yaba” (för metamfetamintabletter från Sydostasien). Det 
tog några år innan ”ecstasy” blev etablerat i Sverige som ett 
uttryck främst för MDMA. Nyanser av dessa slag måste göras 
begripliga även på det andra språket.

Vid tolkning av exempelvis telefonupptagningar från nar-

kotikamål kan inslaget av slang bli markant. Av sammanhang 
och tidigare kunskap om förhållandena i hanteringen kan man 
dock sluta sig till att ett visst uttryck handlar om narkotika.

Så var fallet i det s.k. Sigma-målet på Västkusten. Där pratade 
de misstänkta regelbundet på sitt eget språk om ”bagage”. Av 
omständigheterna framgick att ”bagage” avsåg narkotika, och så 
översattes det i FU-protokollet. Senare svarade en av de miss-
tänkta på en direkt fråga om ”bagage” avsåg narkotika och gav 
ett jakande svar. Tolkens översättning hade visat sig vara riktig.

En erfaren engelskspråkig tolkkollega med lång erfaren-
het av tolkning i svåra brottmål, 
tolkade en gång ett förhör med 
en huvudtilltalad i ett mål som 
gällde hantering av stora mäng-
der heroin. En stund in i förhö-
ret kom en följdfråga: ”Vad gjor-
de ni sedan ”. Det översattes med 
”What did you do then?”. Svaret 
blev ”We got hold of the stuff.” 
Tolken översatte med ”Vi fick tag 
på grejerna”. ”Grejerna” kunde 
ha avsett den aktuella narkotikan. 
Men det fanns ett litet utrymme 
för att uttrycket kunde ha betytt 
något annat. Tolken valde därför 
att göra en vagare tolkning, ef-
tersom ”Vi fick tag på knarket” – 
även om det kunde vara en rimlig 
tolkning – kunde ha inneburit ett 
erkännande av en illegal narkoti-
kahantering. Tolken undvek ge-
nom sitt val av uttryck att tillföra 
ett ogrundat erkännande. Däref-
ter fick den fortsatta utfrågning-
en klarlägga omständigheterna 
mer i detalj.

Kammarkollegiet har i sin 
skrift God tolksed (aktuell uppla-
ga 2019) föreskrivit att ”kraftut-
tryck och emotionella uttryck 
ska inte tonas ner.” Föreskriften 
är avsedd att vara ett skydd mot 

betydelseförvanskningar. Sådana kan ha särskilt stor betydelse 
i mål med riklig tilltrosbevisning.

Viktigt med gott förarbete
Möjligheterna att fullgöra ett fullgott tolkarbete skapas re-
dan vid planeringen av ett första förhör. Tolken skall ha fått 
en orientering om innehållet och syftet med förhöret, vilka 
speciella termer och namn som kan förekomma m.m. Men för-
hörsledaren måste också tänka på strukturen i frågandet. Det 
bör vara möjligt att göra frågorna begripliga och ge rimliga svar.

Narkotikamål ställer
höga krav på tolkning

Kammarkollegiet är den centrala myndigheten för tolkning i Sve-
rige. Kollegiet utfärdar föreskrifter, examinerar tolkkandidater, 
handlägger disciplinärenden, publicerar listor över tolkar i olika 
språk m.m. Idag finns omkring 45 officiella tolkspråk.
 (kammarkollegiet.se)

God tolksed 
Kammarkollegiets råd till auktoriserade tolkar
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Ett typiskt svenskt frågesätt som bör undvikas är att ställa 
negerade frågor:

– Är det inte så att …
Olika språk eller kulturer skiljer sig i fråga om vad talaren 

svarar nej på vid negerande frågor: en del svarar på satsnega-
tionen (och dubbla negationer kan vara logiskt kluriga); andra 
svarar på det materiella innehållet i satsen.

En möjlighet att minska risken för att missuppfattningar 
dröjer kvar kan vara att allra sist i ett förhör, särskilt ifall det 
genomförts per telefon eller video, be förhörsledaren att tolken 
får fråga förhörspersonen ifall det varit några problem med 
tekniken eller att förstå tolkningen. Det bör antecknas att det är 
tolken som med förhörsledarens medgivande ställt frågan. Sva-
ret bör antecknas. Svaret kan ha betydelse i två led: det  första 

I början av juli 2022 knuffade en kvinna i Stockholmsområdet 
ner en man från en tunnelbanetågperrong omedelbart innan ett 
tågsätt var på väg in. Mannen föll ner på spåret. Tåget stoppades 
innan mannen kom till skada. Kvinnan greps direkt. Vid det 
första polisförhöret om hon förstod misstanken svarade hon 
att ”han var ju svart”.

Händelseförloppet och medierapporteringen i detta ärende 
föranleder frågor om formuleringar vid förhör så att uttrycken 
ej blir diskriminerande men ändå särskiljande.

För folk av samma etniska bakgrund som mannen på spåret 
har uttrycken genom århundradena varierat mellan ”blåman” 
(gammalt vikingauttryck, idag namn bl.a. på ett kvarter [gamla 
posthuset] på Vasagatan i Stockholm) till ”n-ger”. Liknande 
kontroverser finns dokumenterade för andra etniska eller so-
ciala grupper.

Mer än bara språkbruk
Allt sådant kan synas vara en fråga om politiskt korrekt språk-
bruk. I en aktuell översikt av psykologiprofessorn Jennifer L. 
Eberhard vid Harvarduniversitetet behandlas sådana och and-
ra frågor på djupet, främst med amerikanska exempel. Bokens 
titel är ”Biased” (Penguin, 2019; ej utgiven på svenska). Uttryck-
et ”bias” brukar översättas med ”förutfattad mening”. Men i 
denna översikt redovisas även andra psykologiska skevheter 
som kan påverka människors anläggande och återberättande av 
minnesbilder m.m. Om en yrkesgrupp konsekvent använder en 
viss term för att beskriva en viss klientgrupp, kan detta tränga 
djupt ner och omedvetet påverka genom alla de associationer 
som lagras och därmed riskerar att styra framtida tankar.

Stereotypier
Idag kallas sådana etablerade mönster ”stereotypier”. In-
verkan av dylika är sannolikt boken viktigaste budskap. För 

är att tolken direkt kan få en kvalitetsrespons på sin insats, 
det andra är att förhindra att tolkens insats dras i tvivelsmål 
exempelvis under en senare rättegång. Om en tolkning ändå 
skall granskas bör kritikern anföra specifika skäl. Här bör no-
teras att Kammarkollegiet anser att tjänstgörande tolk ej skall 
granska tidigare utförda tolkningar; sådan granskning skall i 
stället utföras av en oberoende språkanalytiker.

En tolk arbetar under total sekretess och skall efter sitt upp-
drag bl.a. förstöra sina anteckningar. En tolk kan emellertid 
internt i kollegiala kretsar tala om särskilda problem, t.ex. ter-
minologi, såsom slanguttryck för nya droger.

LiSa

poliser och andra grupper kan stereotypier ha nackdelen 
att individualiserade signalement på enskilda afro-ameri-
kaner efter hand ersätts av en standardbild av exempelvis 
en ”n-ger”.

En av bokens intressantaste allmängiltiga observationer är 
att ”stereotypier” kan komma att ersätta nyanserade porträtt 
vid signalement. Efter hand kommer invanda (”typiska”) min-
nesbilder om vissa folkgrupper att fylla ut beskrivningen av 
den enskilda individen. Ett detaljerat signalement avseende en 
enskild afro-amerikan kan då efter hand ersättas av element 
från en ”typisk” afro-amerikan. Detta kan ge en omedveten 
påverkan vid återberättande och sänka värdet av en vittnes-
utsaga.

Inte tonas ner
Vid polisutredningar i Sverige bör observeras språkklyftor 
och tolkbehov. Här kan uppstå problem med nyanser, sär-
skilt svordomar och förolämpningar. Samtidigt måste tolkar 
arbeta så exakt som möjligt redan vid en första utfrågning, 
inklusive svordomar. Att rätt uttryck nedtecknas från början 
kan vara viktigt för att utröna hur ett slagsmål började, hur 
kränkande ett uttalande egentligen var o.s.v. ”Kraftuttryck 
och emotionella uttryck ska inte tonas ner” enligt Kammar-
kollegiet, som är tillsynsmyndighet för auktoriserade tolkar 
och rättstolkar.

Jonas Hartelius
Rättstolk i engelska

Vaksamhet på omedvetna
nyanser vid förhör

Referens: Eberhard, Jennifer L: 
Biased, Penguin, 2019, 349 sidor.
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Att berusa sig på lustgas är ingen ny företeelse i Sverige. Det 
är framför allt ungdomar och yngre vuxna som tidvis inhalerat 
lustgas för att få ett snabbt och kortvarigt rus, bli fnittriga och 
avslappnade. Lustgas kan också ge hallucinationer och har en 
smärtstillande verkan.

Under 2021 noterade Giftinformationscentralen en tiofaldig ök-
ning av samtal som handlade om lustgas. Det var ett trendbrott 
mot tidigare år då samtalsnivån legat på runt 14 per år. 2022 har 
ökningen fortsatt och den 11 juli hade 167 samtal registrerats.

Den 15 februari i år informerade polisen på sin hemsida om 
riskerna med lustgas som berusningsmedel eftersom man på 
flera håll, främst i Västerås och Fagersta, upplevt en ökning av 
personer som missbrukar lustgas.

Under våren och sommaren har ökningen synts i allt fler 
tidningsrubriker från olika delar av landet. Poliser och fältarbe-
tare har berättat om att tomma lustgaspatroner hittas på platser 
där ungdomar brukar vistas. Ungdomar har själva berättat att 
det är lättare att få tag på lustgas än på alkohol. Det har rappor-
terats om användning av lustgas som komplement eller istället 
för alkohol på krogar. Till och med försäljning av lustgasfyllda 
ballonger har förekommit i baren på några krogar eftersom 
lustgas inte är olagligt. Produkten är helt oreglerad och det 
finns heller ingen åldersgräns för att köpa och använda lustgas.

Giftinformationscentralen med flera har nu krävt en regle-
ring av den ickemedicinska försäljningen och användningen av 
lustgas. I början av juli tillsatte regeringen en utredning som 
förutom vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet även 
ska se över regleringen av lustgas. Senast den 31 oktober 2023 
ska utredningen redovisa sina förslag på åtgärder.

Gunnar Hermansson 

Festandet på lustgas ökar
Tomma lustgaspatroner och ballonger som lämnats kvar på marken har blivit en allt vanligare syn på många platser.
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Polisen i Malmö stoppade i juli en bil lastad med kartonger med lustgastuber som 
man enkelt fyller ballonger med. Polisen kunde inte ingripa eftersom det saknas 
lagstöd. Lustgaspatroner och tuber ses nu som en ny inkomstkälla för kriminella.

Läkartidningen den 24 maj 2022.
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Vad är lustgas?
Lustgas, eller dikväveoxid N2O, är ett bedövningsmedel som 
används vid till exempel förlossningar. Det används också som 
berusningsmedel bland unga människor. Lustgas är inte narko-
tikaklassat i Sverige, men det är viktigt att känna till riskerna 
med att använda det för att uppnå ett rus.

Hur vanligt är det?
Det kommer och går bland ungdomar som kan betrakta lustgas 
som ofarligt, men det finns tydliga hälsorisker med använd-
ningen, både akut och vid upprepad användning där risken för 
neurologiska skador är betydande.

Försäljning och användning kan ske utanför krogar, natt-
klubbar, torg, skolgårdar och hemmafester. Kundkretsen är 
ofta ungdomar. Även Giftinformationscentralen har sett en 
ökning av samtal om lustgas senaste åren.

Hur funkar det?
Lustgasen köps i små silverfärgade patroner avsedda för grädd-
sifoner. Kan också köpas i gastuber (flaskor) som står under 
övertryck. Hantering av gas under övertryck kräver särskild 
försiktighet.

Gasen inhaleras direkt genom en gräddsifon eller genom 
att fylla ballonger med lustgasen och sedan andas in från bal-
longen. Lustgasen ger ett rus på några minuter, som skapar 
en avslappning och fnittrighet. Det kan ge smärtlindring och 
hallucinationer.

Var säljs lustgas?
Lustgaspatroner finns att köpa både på nätet, i partybutiker 
och på ”stan” eftersom det är en laglig substans. Färdigfyllda 
ballonger säljs också öppet på stan. Polisens bild är att unga 
personer som berusar sig på det här sättet riskerar att hamna 
i ett missbruk och en negativ spiral i livet. Det kan handla om 

att man hamnar efter i 
skolan, känner ångest 
och oro, ligger närmare 
att prova narkotika och 
börjar umgås i kretsar 
med kriminella perso-
ner.

Sportfront tillsammans med polisen vill därför uppmärksam-
ma vårdnadshavare och andra vuxna i ungas närhet om vilka 
risker som finns. Eftersom lustgas inte är narkotikaklassad, har 
polisen via lagstöd svårt att ingripa mot problemet. När polisen 
påträffar yngre personer som använder lustgas för att berusa 
sig går det att anmäla det till socialtjänsten (14 kap. 1 c § SoL) 
och kontakta vårdnadshavare.

Riskerna med lustgas?
Då gasen inhalerats direkt från gastuber får man i sig en kon-
centrerad gas till skillnad mot vad man får på sjukhuset där 
gasen är blandad med syrgas.

Den främsta risken med lustgas är syrebrist vid inandning. 
Det kan leda till illamående, yrsel, medvetslöshet, andningsbe-
svär och kramper. Symptomen kan även omfatta oförmåga till 
koordination och reflexen att ta emot sig vid ett fall. Tillfällig 
försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer 
försvagas. Till exempel dämpas kräkreflexen. Dödsfall har in-
träffat på grund av den syrebrist som kan uppstå vid inandning 
av koncentrerad lustgas.

Riskerna med lustgas ökar när det används samtidigt med 
droger eller alkohol. Det är vanligt att kombinera med exem-
pelvis alkohol eller cannabis för en starkare effekt.

Det går inte att säga hur mycket man kan få i sig utan att 
det är farligt, det varierar från person till person samt i vilken 
koncentration man får i sig gasen. Koncentrerad lustgas kan 
vara mycket kall vilket kan ge skador i näsan, på läpparna, på 
stämbanden och i de övre luftvägarna.

Att använda lustgas upprepande och under en längre tid kan 
vara farligt på flera sätt. Det kan ge skador på nervsystemet 
och ryggmärgen genom att den mängd B12-vitamin man har i 
kroppen avaktiveras. Extra riskabelt är användningen hos de 
som redan har B12-brist. På grund av B12-brist kan man också 
få depressioner och psykoser. I vissa fall kan det skada nerv-
systemet så att det blir svårt att använda musklerna. Då kan du 
till exempel få svårt att styra armar och ben. Risk för att tappa 
känsel i ben, fötter, armar och fingrar. Det kan också göra att 
du kissar på dig eller att du får svårt att kissa. I ovanliga fall 
kan det också påverka blodet och göra att du får blodproppar 
i hjärnan eller i lungorna.

Det har förekommit att vuxna utsatt minderåriga för sexuella 
ofredanden i samband med lustgasrus.

Källor: sportfront.se, Drugsmart, Polisen

Lustgas
en bra medicinsk gas, men också ett missbruksmedel!

Tips till vuxna:
• Prata med barn och ungdomar i er närhet om risker 

och konsekvenser med lustgas.
• Var även observant på om ni hittar ballonger och gas-

behållare bland den unges tillhörigheter.
• Kontakta och informera polisen om ni ser patroner 

t.ex. på en skolgård, torg eller hallar.
• Gör en orosanmälan till socialtjänsten om du känner 

en oro för ett barn eller ungdom. Som privatperson 
kan du vara anonym. Se det som en möjlighet till att 
hjälpa ett barn som kan behöva stöd och vägledning.

• Vistas utomhus i de miljöer, där ungdomar befinner 
sig på kvällar och helger.
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Rättsrutan

D et har nu blivit min uppgift att försöka fylla 
det juridiska tomrummet efter Anette Wi-
berg-Koffner som så förtjänstfullt har ansva-
rat för Rättsrutan under många år. Jag är ope-

rativ åklagare på RIO Göteborg och har haft förmånen 
att arbeta tillsammans med Anette under flera år.

Att bekämpa narkotikabrottslighet har alltid legat 
mig varmt om hjärtat. Det är en viktig uppgift för oss 
att stoppa, försvåra och förhindra att unga fastnar i ett 
narkotikamissbruk och då är all narkotikabekämpning 
viktig både i missbrukarled och i försäljningsled. För att 
komma till rätta med den organiserade brottsligheten 
måste våra verktyg förbättras och slipas. Helst vill vi så 
klart lagföra de som styr verksamheten och den möjlig-
heten har nu förbättrats.

En förutsättning för de kriminella har alltid varit 
att de kan kommunicera med varandra och där har vi 
inom de rättsvårdande myndigheterna en möjlighet att 
få fram information från kommunikationsmedel eller 
från aktörerna själva som kan utgöra den svaga länken.

Att kommunikation är viktig för de kriminella har vi 
verkligen skördat frukterna av genom att vi fått tillgång 
till de krypterade chattfunktionerna Encro, SKY och 
Anom. Vi inväntar dessutom ytterligare information 
från flera SKY-konton så utredningsverksamheterna 
runt om i landet kommer att ha högtryck ett tag till.

Den andra delen som kan vara en möjlighet, för oss 
inom den utredande verksamheten, är att någon som är 
en del i den kriminella verksamheten berättar om brotts-
ligheten. Den möjligheten har nu blivit mer attraktiv ge-
nom den lagändring om strafflindring som infördes den 
1 juli 2022, den s.k. kronvittnesreformen. Lagändringen 
kan tillämpas för brott för vilket det inte är föreskrivet 
ett lindrigare straff än fängelse i sex månader, inklusive 
försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

I mina förundersökningar har jag redan märkt en vilja 
och angelägenhet från utredare både hos polisen och 
tullen att testa detta. Det ska bli spännande att se vilka 
resultat vi kan uppnå med denna nya reglering. Jag tror 
dock att det kan ta lite tid innan vi kan se en märkbar 
effekt, men när möjligheten sjunker in hos de kriminella 
och domstolarna verkligen beaktar uppgifterna och dö-
mer till lägre straff än annars kan detta bli riktigt bra. Vi 
måste också ta höjd för de personsäkerhetsfrågor som 
kommer att aktualiseras i våra ärenden.

I förarbetena framgår att syftet är att stärka rättspro-
cessen och öka lagföringen genom att tystnadskulturen 
mot rättsväsendet bryts och uppkomsten av parallel-
la samhällsstrukturer motverkas. Förutom regler om 
strafflindring införs också skärpta regler om övergrepp 

i rättssak, mened och skyddande av brottsling. För att 
detta ska vara möjligt krävs det incitament för personer 
som ingår i kriminella närverk att samarbeta med de 
brottsutredande myndigheterna och det är här de nya 
reglerna i 29 kap 5a § Brottsbalken kommer in i bilden.

Åklagarmyndigheten har författat en rättslig vägled-
ning med en introduktion till de nya bestämmelserna. 
Även andra rättsvårdande myndigheter har upprättat 
tillfälliga rutiner för att omhänderta lagändringen och 
arbete pågår med utarbetande av handläggningsstöd. 
För att denna nya möjlighet ska få effekt krävs ett nära 
samarbete mellan oss som arbetar med utredning-
ar. Det måste stå klart för alla att vi inte kan lova den 
misstänkte en strafflindring eftersom det är domstolen 
som avgör om och vilken strafflindring som kan komma 
ifråga. Det krävs också att uppgiften som lämnas är av 
västenlig betydelse för utredningen. En praxis kommer 
att utvecklas men typiskt sett kan det röra sig om upp-
gifter som leder fram till beslag av narkotika eller vapen, 
men även uppgifter om brottsplatser och utpekande av 
personer kan vara aktuella. Det krävs inte att det leder 
till åtal eller något annat mätbart resultat utan det ska 
vara av väsentlig betydelse för utredningen.

Den nya bestämmelsen om strafflindring vid medver-
kan avseende annans brottslighet återfinns i 29 kap 5a§ 
BrB tillsammans med den tidigare regeln om medver-
kan i utredning vid egen brottslighet. De nya reglerna 
kan tillämpas på brott som begåtts innan lagändringen 
men brottet får inte vara preskriberat och kan inte ut-
göra grund för resning.

Jag har nu tagit över Anettes stafettpinne och ska för-
söka leva upp till hennes intressanta rättsrutor i vår tid-
ning framöver. Du är naturligtvis välkommen med upp-
slag till mig! Jag ser fram emot ett spännande år med 
SNPF:s styrelse med en rad aktiviteter som vi hoppas 
lockar Er medlemmar. Hoppas nu alla känner sig ut-
vilade efter sommaren, för hösten 
kommer kräva vårt engagemang 
och belöningen blir spännande ut-
redningar och fler fällande domar!

Lena Medelius
Riksenheten mot internationell

och organiserad brottslighet, Göteborg

Kronvittnen kan öka lagföringen
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I mitten av september 2021 inträffa-
de i Hammar utanför Kristianstad, 
ett mord förövat av en drogpåverkad 
miss bruk are mot sin flickvän. Tings-

rätten fann honom både skyldig och 
tillräknelig. Domen blev livstids fäng-
else. Domen överklagades. Förlopp och 
tingsrättens analys har tidigare redovi-
sats i SNPF (2-2022).

Mannen yrkade att åtalet skulle ogillas, 
i andra hand att fängelsestraffet skulle 
lindras. Han ville också att hovrätten 
skulle överlämna det rättspsykiatriska 
utlåtandet till Socialstyrelsens rättsliga 
råd för ett yttrande, alltså se om hans 
psykiska tillstånd kunde bedömas på 
annat sätt.

I sin dom (mål nr B 1019-22) anslöt sig 
hovrätten över Skåne och Blekinge till 
tingsrättens bedömning att det var ställt 
utom rimligt tvivel att mannen gentemot 
sin flickvän rent faktiskt agerat som åkla-

S amhället har ett ansvar att minska förekomst och an-
vändning av droger. Viktiga delar här är förebyggande 
arbete, samt adekvat vård och behandling av missbru-
kare. Ett ansvar som hela samhället är ansvarigt för via 

kommun, region och staten i samverkan. Inom den statliga 
delen har rättssystemet inkl. Polis och Kriminalvård en tung 
roll. För Kriminalvården finns verkställande bl.a. via fängelse 
och frivård som verktyg. Viktigt i dessa sammanhang är att 
det blir en tydlig koppling mellan gärning och konsekvens. 
Därför är det stötande när detta ansvar inte uppfylls. Ger väl-
digt destruktiva signaler vidare ut i samhället.

För drygt ett år sedan fälldes en idrottsprofil för rattfylleri 
och narkotikabrott. Det straff som tingsrätten utdömde fast-
ställdes i juni -21 av hovrätten – villkorlig dom och 75 timmars 
samhällstjänst utöver dagsböter. I en tidningsintervju från april 

garen påstått i gärningsbeskrivningen och 
på det sättet orsakat flickvännens död.

I likhet med tingsrätten ansåg hovrät-
ten att mannen vid gärningen lidit av en 
allvarlig psykisk störning i form av psy-
kos med ”tankevillor” (inom citat i do-
men) och att hans förmåga att anpassa 
sitt handlande därför var nedsatt.

Uppsåt i straffrättslig mening
Den rättspsykiater som var ansvarig för 
den rättspsykiatriska delen i utlåtandet 
ansåg emellertid att det fanns faktorer 
som pekade på att mannen hade uppsåt 
i straffrättslig mening. Bland dessa var 
att han hade haft en psykosreaktion efter 
ett drogintag vid ett tidigare tillfälle och 
därför borde veta om denna risk. Dess-
utom visade mannens handlingar, i sam-
band med mordet, på målmedvetenhet.

På en punkt skiljer sig hovrätten från 
tingsrätten, nämligen fängelsestraffets 

längd. Där sänker hovrätten från livstid 
till sjutton år. Slutsatsen kommer efter en 
detaljerad genomgång av HD:s analyser 
och praxis. Hovrätten avslog mannens 
yrkande att det rättspsykiatriska yttran-
det skulle överlämnas till Socialstyrel-
sens rättsliga råd för ett yttrande.

Jonas Hartelius

i år, berättar den dömde att hen inte avtjänat sitt straff ännu. 
Något som strider mot de regler som gäller för samhällstjänst 
som är fastställda.

Vid frågor om detta till Åklagarmyndigheten och till Frivår-
den uppger sig dessa myndigheter inte vara ansvariga, utan 
hänvisar till varandra. Några andra åtgärder som behandling 
eller motiverande samtal har inte heller vidtagits. Att vara en 
del av samhällets rättsväsende kräver ett tydligt ansvarstagan-
de och engagemang på såväl organisations- som tjänstemanna-
nivå. Något som uppenbarligen inte tagits i detta fall. Svaren 
från myndigheterna indikerar dessutom ett systemfel.

Gör om och gör rätt, är ett gammalt talesätt när misstag upp-
dagas!

Alf Ahlstedt, Knivsta

Droger och drogprevention

Morddömd missbrukare från Kristianstad får 
sänkt straff av hovrätten, bedöms vara tillräknelig

Samhällstjänst
Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta gratis under en 
begränsad tid. Tingsrätten bestämmer längden på tjänsten, 
mellan 40 och 240 timmar. Det kan till exempel handla om 
arbete hos en idrottsförening, hjälporganisation, kommun 

eller kyrka. Samhällstjänst döms ut i kombination med vill-
korlig dom eller skyddstillsyn.

För att kunna dömas till samhällstjänst måste den dömde 
själv vilja det. Källa: domstol.se

Hovrätten över Skåne och Blekingen är förlagd i Malmö.
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Landet runt Sammanställt av Gunnar Hermansson

Ofta skickas narkotika och andra droger med posten vilket anses vara ett säkert 
sätt att leverera till kund. Foto: Peter Phillips, Postnord.

SVERIGE:
Utbrett fusk med e-cigaretter

SVERIGE:
Narkotikaförsäljning via brev ska stoppas

TYRESÖ:
Amfetaminpåverkad kraschade flygplan i trädgård

Tullverket larmar om att företag som importerar e-cigaretter 
uppger lägre nikotinhalt eller oftast väljer att deklarera varorna 
som nikotinfria. Syftet är att undkomma skatt som i normalfal-
let är 2 000 kronor per liter e-vätska. Om vätskorna i e-cigaret-
terna har en nikotinhalt över 15 mg per ml vätska, fördubblas 
skatten till 4 000 kronor per liter. En importör som tar in 25 
liter av en så kallad högkoncentrerad e-vätska ska alltså betala 
100 000 kronor i skatt. Det är därför lönsamt att redovisa en 
lägre nikotinhalt eller ingen alls.

Förra året analyserade Tullverkets laboratorium totalt 71 
prover med e-cigaretter som innehöll nikotin. Fram till juni i 
år är man redan uppe i 78 prover med nikotin, en tydlig ökning.

Det har också blivit vanligare att beslagtagna e-cigaretter 
innehåller cannabis. Förra året hittade tullens labb THC eller 
liknande cannabinoider i samband med 67 prover och i år har 
man under fem månader redan haft 44 prover med e-vätska 
som innehåller cannabissubstanser. För fyra år sedan fanns det 
bara ett enda prov med THC i e-vätska.

Källa: Tullverket

Polismyndigheten uppskattar att cirka en miljon försändelser, 
som varje år skickas med posten inom Sverige, innehåller nar-
kotika. Dessutom skickas med post bland annat illegala vapen, 
explosiva varor, anabola steroider och förfalskade läkemedel.

Postens personal får då och då indikationer på att försändel-
ser innehåller sådant förbjudet gods, men deras möjligheter att 
rapportera iakttagelserna till polisen stoppas av tystnadsplikt. 
Detta har länge påtalats av bland annat polisen och postens 
personal och nu har regeringen tänkt vidta åtgärder. Man 
lämnade i slutet av maj förslag till Lagrådet som syftar till att 
förhindra illegal handel via post. I lagrådsremissen föreslås att 
postpersonal får bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter till 
brottsbekämpande myndigheter när det gäller misstankar om 
brott där fängelse ingår i straffskalan.

Brottsbekämpande myndigheter ska i sin tur få lättare att be-
gära ut uppgifter från posten som omfattas av tystnadsplikten 
angående brott där minst ett års fängelse är förskrivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2023.
Källa: Regeringen

En familj i Tyresö var ute i trädgården en vårdag för två år 
sedan. De såg att ett ultralätt flygplan, som stått på en äng 
nära huset, lyfte och steg brant. Farkosten gjorde plötsligt en 
skarp vänstersväng och flög rakt mot familjens trädgård där 
det kraschade nära altanen.

En ambulanshelikopter kom till platsen och tog hand om 
piloten som låg bland vrakspillrorna. Han var vid medvetande 
och hade brutit handled och armbåge.

Det lilla planet, som var en glidare med propeller och motor, 
visade sig ha flygförbud. Mannen hade inget flygcertifikat eller 
utbildning för att få köra planet. Dessutom visade drogtest att 
han hade amfetamin i blodet.

Tingsrätten dömde mannen tidigare i år för flygfylleri, vårds-
löshet i flygtrafik och ringa narkotikabrott till dagsböter. En 
nämndeman ville döma för grovt flygfylleri som kan ge fängelse 
upp till två år.

Källa: mitti.se

Importerade e-cigaretter vars innehåll kontrolleras av Tullverkets laboratorium.

Den ultralätta glidaren efter kraschen på villatomten. Foto: Polisen
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Landet runt

SOLNA:
Langande artist tilldrog sig uppmärksamhet

UPPSALA:
Polis och socialtjänst i samverkan för tidig upptäckt

SÖRMLAND:
Grodmansligans ledare greps hos ”Kapten Klänning”

En person i Solna såg från sin balkong en ung man som satt 
på en plaststol bakom en helgstängd biltvätt. Olika personer 
anlände i bilar för korta träffar och vittnet såg att någonting 
lämnades över. Även förbipasserande hade reagerat och polis-
en larmades. Den uniformerade patrull som kom till platsen 
kunde gripa mannen sedan man upptäckt portionspåsar med 
cannabis i Pringles chipsrör. I en magväska hade den unge 
mannen tramadoltabletter och över 30 000 kronor i kontanter. 
Ytterligare drygt 10 000 kronor hittades i hans fickor och i en 
shoppingpåse. Han hade också tre mobiltelefoner, en elektrisk 
våg med drogrester och matsäck i form av smörgåsar, solros-
frön, kexchoklad och dryck. Han hade tydligen tänkt stanna 
ett tag på platsen.

Mannen visade sig vara en 19-årig artist som tre år tidigare 
medverkat i Melodifestivalen. I artistens hem hittade polisen 
ännu mer cannabis och en mindre mängd amfetamin.

Händelsen inträffade i april förra året och rättegången hölls 
i juni i år. Artisten erkände under rättegången att drogerna var 
hans men bara för eget bruk. Tramadoltabletterna behövde han 
på grund av smärta i ett ben. Ett drogtest visade emellertid att 
han inte tagit några droger det senaste dygnet.

Den stora mängden kontanter förklarade 19-åringen i polis-
förhör med att som artist har man så mycket pengar på sig. I 
tingsrätten uppgav han att pengarna hade han för att imponera 
på en tjej.

Tingsrätten dömde den nu 20-årige mannen till villkorlig 
dom och 40 dagsböter. Rätten förverkade också de 42 200 
kronor som mannen hade på sig då de sannolikt härrörde från 
brottslig verksamhet.

Källa: Aftonbladet

Under våren och försommaren har områdespoliser i Uppsala och 
Knivsta tillsammans med personal från socialtjänsten genom-
fört sex riktade insatser för att upptäcka unga under 21 år som 
använder narkotika i offentlig miljö. Målet har bland annat varit 
att erbjuda de unga stöd och möjlighet till livsstilsförändring.

Totalt blev 76 personer föremål för fortsatta åtgärder och en 
tredjedel var narkotikapåverkade. Både narkotika och vapen, 
främst knivar, togs i beslag.

Unga som var misstänkta för brott tog polisen med till po-
lishuset där samordnare från socialtjänsten mötte upp och 

satt med som stöd vid förhör. Alla unga blev också erbjudna 
stödsamtal av socialtjänsten i direkt anslutning till förhöret.

– Vi på socialtjänsten har bokstavligen flyttat in på polis-
huset. Genom vårt arbetssätt sparar vi handläggningstid och 
de unga får hjälp direkt. Vi vet att viljan att ta emot hjälp ökar 
när det sker i nära anslutning till ett brott och målet med vårt 
arbetssätt är att förhindra nya brott. Vår samverkan med po-
lisen är ett framgångsrecept, säger Hilde Wiberg, enhetschef 
på Uppsala ungdomsjour.

Källa: Uppsala kommun

I samband med den omtalade globala polisoperationen Trojan 
Shield i juni 2021 greps 155 personer i Sverige. Sex av dem ut-
reddes av Sörmlandspolisen misstänkta för omfattande narko-
tikaförsäljning på darknet. De ska ha skickat 1 400 försändelser 
med narkotika, kokain, amfetamin, hasch och benso, till köpare 
över hela Sverige. Tidigare i år åtalades de sex männen vid Nykö-
pings tingsrätt misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott.

I mitten av juni dömdes huvudmannen till åtta års fängelse 
och flera av de andra till sex års fängelse. En av dem var den 
73-årige Kjell Johansson, en av Sveriges mest ökända narko-
tikabrottslingar. Han dömdes första gången 1983 för att ha 

smugglat in 120 kilo hasch. I en annan kupp försökte han sim-
ma iland med 20 kilo amfetamin, iklädd en grodmansdräkt, och 
det var då hans liga fick namnet Grodmansligan.

Ytterligare en amfetaminsmuggling 2007 renderade i tio års 
fängelse. Under fängelsetiden blev han bekant med ex-polis-
chefen Göran Lindberg som avtjänade ett sexårigt fängelse-
straff för grov våldtäkt. Kjell Johansson och Göran Lindberg, 
även känd som Kapten Klänning, frigavs båda under 2014. 
Sedan dess har Kjell Johansson varit skriven på Lindbergs 
hästgård utanför Vimmerby, där han också greps i juni 2021.

Källa: dagensvimmerby.se

I den unge mannens magväska fanns 
tramadoltabletter och drygt 30 000 
kronor i 500-sedlar.
 Foto: Polisens förundersökning.
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Världen runt Sammanställt av Gunnar Hermansson

MYANMAR:
Droger för miljarder kronor gick upp i rök i Myanmar

ITALIEN / COLOMBIA:
Undercover-operation lurade den mäktiga Clan del Golfo

SYRIEN:
Har Syrien blivit en narko-stat?

Myndigheterna i Myanmar uppger att 
man eldade upp narkotika till ett vär-
de av 642 miljoner US dollar på World 
Drug Day den 26 juni. Nästan två ton 
heroin och mer än 620 miljoner metam-
fetamintabletter ”yaba” gick upp i rök 
tillsammans med cannabis, ketamin och 
MDMA. Avsikten med åtgärden var att 
visa att landet strävar efter att bekämpa 

narkotika och framför allt tillverkningen 
av metamfetamin, som har nått rekord-
nivåer i regionen enligt FN.

Den oberoende analytikern David 
Mathiesen menar att den tv-sända jät-
telika brasan mest var en rökridå för att 
dölja att den regerande juntan inte tar 
problemet på allvar, en mörkläggning 
av Myanmars multimiljarddollar stora 
drog industri, enligt AFP.

Delstaten Shan i norra Myanmar är 
den huvudsakliga källan till yabatablet-
terna. FN rapporterade i år att brottsbe-
kämpande myndigheter i sydöstra och 
östra Asien beslagtog närmare 172 miljo-
ner yabatabletter under 2021, sju gånger 
mer än för tio år sedan och den ökade 
tillgången har resulterat i att priserna i 
Thailand och Malaysia har fallit till en 
bottennivå.

Källa: AFP

Italienska myndigheter beslagtog 4,3 
ton kokain i början av juni. Kokainpar-
tiet kom från den colombianska Gulf-
klanen och var avsett för den europeiska 
marknaden. Tillslaget var avslut på ett 
årslångt samarbete mellan italienska 
och colombianska myndigheter samt 
det amerikanska inrikesdepartementet.

Det började med att myndigheter i 
Bogotá ett år tidigare förvarnat Italien 
om att Gulfklanen letade efter en plats 
i Italien där man kunde förvara kokain 
innan det distribuerades över Europa. 
Under det samarbete som inleddes lycka-
des undercover-agenter infiltrera hela 
smugglingskedjan. Man fick då möjlig-
het att delta i och följa 19 kontrollerade 
leveranser av kokain till Italien under ett 
års tid och lyckades identifiera nyckel-
personer i såväl Colombia som i Europa.

Den senaste leveransen på 4,3 ton 
kokain beslagtogs i hemlighet av co-
lombianska myndigheter innan under-
cover-agenter fick tillstånd att transpor-
tera partiet till mottagarna i Italien. Det 

var ett antal intet ont anande kriminella 
grupperingar i Europa som var mottaga-
re och efterhand som de tog emot sin del 
av partiet gjordes gripanden.

Totalt greps 38 personer i Europa och 
Colombia och 1,85 miljoner euro konfisk-
erades i sammanhanget. Hela partiet på 
4,3 ton kokain är det största beslag som 
gjorts i Italien och uppgavs vara värt 240 
miljoner euro på gatumarknaden.

Källa: The Guardian

Under försommaren har den syriska re-
gimens ökande narkotikahandel återigen 
hamnat i fokus. En rapport från Middle 
East Institute pekar ut Syrien som en 
narkostat av regional och möjligen global 
betydelse. Efter att stora delar av landet 
förstörts och ekonomin krympt, har As-
sad-regimen skapat en hemlig industri-
ell tillverkning av amfetamintabletterna 
Captagon.

I ett längre reportage under rubriken 
”The Assad Regime Would Not Survive 
Loss of Captagon Revenues” i den tys-
ka tidningen Der Spiegel, uppges presi-
dent Assads broder Maher al-Assad vara 
nyckel figuren bakom Captagonsmuggling-
en. Han är ledare för den ökända Fjärde 
divisionen som bl.a. ansvarar för säkerhe-
ten kring presidentpalatset. Den militära 
elitstyrkan kontrollerar också hamnen i 
den syriska staden Latakia vid Medelhavet, 
och därmed utsmugglingen av Captagon.

En stor del av smugglingen går land-
vägen via Jordanien och här samarbetar 
Fjärde divisionen med libanesiska Hiz-
bollah. Slutmålet för smugglingen är i 
första hand Saudiarabien och Förenade 
Arabemiraten på den arabiska halvön.

2021 beslagtogs Syrientillverkade Cap-
tagontabletter i omvärlden till ett värde 
av 6 miljarder USD. Man beräknar att 
den syriska drogexporten kan vara minst 
fem gånger större än vad som togs i beslag, 
cirka 30 miljarder USD, vilket är skyhögt 
över Syriens legala export av varor som 
är knappt en miljard USD. Det var också 
nästan en fördubbling mot den beräkna-
de drogproduktionen i landet 2020. Siffror 
angående beslag av syriska Captagonta-
bletter under första halvåret 2022 tyder på 
en fortsatt ökning av den illegala exporten.

Källa: The Guardian

En gigantisk mängd beslagtagna droger brändes i 
Yangon, Myanmar, för att markera FN:s World Drug 
Day den 26 juni, 2022. Foto: AFP

Cirka 400 kilo kokain som beslagtagits från en mot-
tagare av det stora partiet på 4,3 ton.

Enorma mängder Captagontabletter, som tillverkats 
på uppdrag av syriska regimen, beslagtas varje år i 
samband med smuggling till mottagarländer i framför 
allt Mellanöstern.
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Världen runt

De tre nästan färdigbyggda undervattensdrönarna som var konstruerade för att 
kunna transportera upp till 200 kilo narkotika eller annat smuggelgods.

THAILAND / KINA:
Kinesiska medborgare i Thailand
varnas för bruk av cannabis

SPANIEN:
Undervattensdrönare byggd för
narkotikasmuggling

TYSKLAND:
Fängelsepräst smugglade in hasch i kebab

I Thailand tillåts sedan i juni i år odling och innehav av can-
nabis med låg THC-halt under 0,2 procent. Användandet får 
bara ske i medicinskt syfte och inte offentligt.

Kinas ambassad i Bangkok informerar på sin hemsida om 
vad kinesiska medborgare ska tänka på innan de använder 
cannabis i Thailand. Man varnar för att de som rökt låghaltig 
marijuana innan de återvänder till Kina kan bli straffade för 
att ha missbrukat narkotika, vilket är förbjudet i Kina. För att 
undvika detta måste därför kinesiska medborgare i Thailand 
förvissa sig om att cannabisprodukter som de använder inte 
innehåller THC och CBD. Ambassaden påpekar också att Thai-
lands legalisering av marijuana endast avser den medicinska 
användningen, inte användning för nöjesbruk.

Man varnar också kineser för att föra med sig cannabispro-
dukter med THC-innehåll vid hemresa. De riskerar då att arres-
teras redan på en thailändsk flygplats om de vid avresan försö-
ker föra med sig produkter med THC-innehåll över 0,2 procent.

Källa: nationthailand.com

En katolsk präst på ett ungdomsfängelse 
i den västtyska staden Heinsberg, nära 
den holländska gränsen, försökte smugg-
la in hasch och mobiltelefoner som 
gömts i kebabpaket. Den tyska tidning-
en Bild, som tagit del av en hemlig rap-
port från justitiedepartementet, uppger 
i ett reportage att prästen tagit med sig 
13 kebaber till ett gruppmöte med ung-
domar den 19 juli på fängelset. Vakterna 
blev misstänksamma när de såg att vissa 

kebabpaket avvek i storlek och utseen-
de. Vid en närmare kontroll hittades 153 
gram hasch och flera små mobiltelefoner 
i fem av snabbmatspaketen. Enligt upp-
gift var fängelseprästens avsikt att sälja 
smuggelgodset till de intagna.

Polisen kom till platsen och grep 
prästen som omedelbart avskedades av 
Aachens stift.

Källa: oopstop.com

Spansk polis har beslagtagit tre nästan färdigbyggda ubåtsdrö-
nare som var och en hade kapacitet att frakta 200 kilo narko-
tika eller annat gods tvärs över Gibraltar sund från Marocko 
till Spanien. I samband med tillslaget, som avslutade en 14 
månader lång spaningsoperation, greps åtta personer på tre 
olika platser i Spanien. Ligan som tillverkade drönarna var 
egentligen specialiserade på att konstruera falska båtbottnar 
och dolda utrymmen i bilar och släpvagnar som de sålde till 
smugglare i andra länder. De tre undervattensdrönarna skulle 
levereras till en fransk smugglarliga för transporter av stora 
mängder kokain.

Enligt Policía Nacional var det första gången man beslagtagit 
fjärrstyrda undervattensdrönare avsedda för narkotikasmugg-
ling. På olika platser hittades också cirka 150 kilo hasch och 
marijuana, drygt 157 000 euro i kontanter och sex stora flyg-
drönare som kunde avverka en sträcka på 30 km.

Källa: The Guardian
Legalisering av cannabis för medicinskt bruk innebär inte att Thailand välkomnar 
drogturister.
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 – Vad gör han? Jag såg ju att han kom ut ur lägenheten … men 
han verkar ha stannat i trapphuset. Har han sett oss?

Spanaren är på tårna när han sitter hopkrupen i baksätet på 
bilen och observerar utgången från adressen där heroinsäljaren 
har sin ”gröna kvart”.

– Har han gömt narkotika i trapphuset, eller? Han står fort-
farande kvar innanför porten … han håller på med några kon-
stiga handrörelser … det ser nästan ut som att han ber … utrop 
utrop … nu kommer han ut.

Följande episod inträffade för ett antal år sedan i samband 
med att jag var med och spanade mot en man från Gambia som 
sålde narkotika. I ärendet fanns en uppgiftslämnare som var väl 
förtrogen med mannen och dennes rutiner. Uppgiftslämnaren 
kom från samma del av världen och hade således insyn inte 
bara i mannens narkotikahantering utan även i hans övriga liv. 
Eftersom spanarna sett samma mönster upprepa sig vid ett par 
tillfällen tillfrågades uppgiftslämnaren om vad det hela rörde 
sig om. Varför dröjde sig mannen kvar i porten? Gömde han 
möjligen narkotika där? Var han misstänksam och spanade av 
sin omgivning innan han gick ut? Hade han kontakt med någon 
annan i trappuppgången?

Svaret kom lika snabbt och självklart från uppgiftslämnaren 
som förbluffande och förbryllande för mig.

– Nej, han gör sig osynlig.
Det hade enkelt kunnat skrattats bort. Men nu var det inte 

första gången jag hört talas om något liknande. För det som 
uppgiftslämnaren berättade handlar om en tro att man i olika 

situationer kan få hjälp av andarna eller besvärjelser för att bli 
framgångsrik eller undvika olycka. Den heroinsäljande mannen 
följde således bara inövade rutiner och sin tro som för honom 
var ett självklart och naturligt steg för att undvika upptäckt. Be-
greppet ”att bli osynlig” ska i det här fallet kanske inte ses som 
bokstavligt utan handlar snarare om att man ska skärpa sina 
sinnen och med hjälp av andarna få ett övertag mot de krafter 
som jobbar emot en. Om det var den skärpta uppmärksamheten 
eller andarna som faktiskt hjälpte mannen just denna dag att 
upptäcka och undkomma polismännen efter en konstaterad 
narkotikaförsäljning låter jag vara osagt. Nu hjälpte dock inte 
andarnas krafter i det långa loppet. Efter någon veckas ytter-
ligare spaning fanns tillräckliga bevis och mannen greps efter 
ett antal narkotikaförsäljningar och innehav av ett parti heroin.

Stockholms heroinmarknad har under lång tid dominerats av 
aktörer med ursprung i Västafrika. Under 1980-talet togs gatu-
handeln helt och hållet över av dessa aktörer, då främst av män 
med ursprung från Gambia. Under 90-talet kom även säljare 
med ursprung från Senegal, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau 
och Mali. Under 00-talet började sakta ett fåtal aktörer från 
Nigeria dyka upp. Mellan åren 2003 och 2010 minskade heroin-
försäljningen dramatiskt på grund av omvärldsläget och efter-
dyningarna av USA:s invasion av Afghanistan, världens största 
heroinproducent. När heroinförsäljningen återigen började ta 
fart, omkring 2011, var det dags för en helt ny aktör att komma 
in och ta över marknaden. De som nu kom att dominera var 
kriminella aktörer med ursprung från Nigeria. De nigerianska 

Voodoo och jujuVoodoo och juju

 … bland … bland
 narkotikasäljare narkotikasäljare
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aktörerna placerade sig dock högre upp i näringskedjan och 
gatuhandeln fick fortfarande skötas av unga män från närlig-
gande afrikanska länder.

Skillnad på juju och voodoo
Under alla år som jag arbetat och ingripit mot heroinsäljare 
från denna del av världen så är det närmast en regel att de har 
på sig olika typer av amuletter eller jujubälten. Bältena består 
ofta av hårt flätade eller tvinnade rep av läder eller senor från 
djur. I dessa bälten förvaras sedan amuletter som kan bestå av 
djurtänder, en skinnpåse med en sten eller bönor. I plånböcker 
eller i fickorna anträffar man nästan också regelmässigt små 
skinn- eller läderpåsar som innehåller papperslappar med be-
svärjelser. Sällan, eller nästan aldrig, förvaras narkotika tillsam-
mans med dessa amuletter.

En misstänkt som för ovanlighetens skull valde att prata lite 
om detta förklarade med självklarhet att man inte vill förarga 
eller förnedra anden genom att besudla denne med dåliga saker 
som narkotika. Då riskerar den goda kraften att gå förlorad. I 
samband med husrannsakningar hemma hos västafrikanska 
narkotikasäljare kan man också ibland hitta en lapp med be-
svärjelser uppsatt ovanför dörrkarmen till entrédörren. Detta 
syftar till att dra olycka över oinbjudna gäster. Och varje gång 
man gått tomhänt från en husrannsakan har man inte kunnat 
låta bli att fundera på om besvärjelsen fungerade just denna 
gång. Även om jag sprungit på dessa föremål fler gånger än 
jag kan räkna så kan jag räkna tillfällena när personer valt att 
lämna information om deras betydelse på ena handens fingrar. 
Det ingår så att säga i spelet. Att berätta något för den oinvig-
de eller ”motståndaren” tros göra att amuletterna förlorar sin 
kraft eller ännu värre att andarna drar olycka över den som 
avslöjar dess hemligheter. Dessbättre har jag varit välsignad 
med ett antal uppgiftslämnare i miljön som ingående har för-
klarat hur det fungerar hos andra. Däremot har de aldrig talat 
om sin egen tro eller sina egna amuletter.

En uppgiftslämnare förklarade dock att det är viktigt att skil-
ja på juju och voodoo i det här fallet. Jujuamuletterna ska mer 
ses som en allmän oddsförbättrare eller en turamulett som kan 
vara tungan på vågen i kritiska situationer. En voodoo, eller 
snarare vodunritual, är något helt annat. Den företas oftast 
antingen frivilligt, eller påbjudet, innan avfärden sker från 
hemlandet till Europa. En del av de jujuamuletter som man 
bär med sig kan förvisso vara välsignade i samma ritual och 
fungerar då som extra behållare av andens krafter. Men den 
stora behållaren av anden är fortfarande den enskilda indivi-
dens fysiska kropp.

Ofrivilliga narkotikasäljare
På precis samma sätt som unga kvinnor från Nigeria luras eller 
tvingas in i prostitution finns motsvarigheter bland narkotika-
säljande män. Fattiga unga män ifrån olika delar av västra Afri-
ka söker lyckan, eller snarare överlevnad, genom att sätta allt 
sitt hopp till en bättre framtid i Europa. Inte sällan lånar man 
pengar för att kunna finansiera den långa, och många gånger 
livsfarliga, resan och dyrbara avgifter till människosmugglar-
na. I samband med avfärden är det mycket vanligt att man går 
till sin lokale religiöse man, i vissa fall vodunprästen, och ber 
om styrka och hjälp inför avfärden. De kriminella nätverken 
har gjort sin hemläxa. Många gånger har de direktkontakt med 
de lokala religiösa ledarna och har således insyn i vilka andar 
som tillbetts och vilka besvärjelser som har uttalats. På så sätt 
kan de, vid behov, äga kunskapen och använda denna som ett 

påtryckningsmedel. Men även om de inte har detaljkunskap så 
kan de ändå, bara genom sina allmänna kunskaper, utnyttja den 
starka andetron som finns och låta den spela i deras favör. Det är 
extremt ovanligt att något direkt våld eller hot om våld används 
mot de män som senare kommer att bli ofrivilliga narkotikasäl-
jare. Här handlar det nästan uteslutande om att man försätter 
de unga männen i beroendeställning och utsatthet genom att 
de i flera steg luras/lockas in i en situation där de till slut står 
långt borta från hemlandet utan några som helst tillgångar. De 
organiserat kriminella hjälper till med att låna pengar, bjuda på 
tåg- eller flygbiljetter osv. När den unge mannen sedan står på 
exempelvis Stockholms gator är det dags att börja betala tillba-
ka skulden och han får ett erbjudande han inte kan tacka nej till.

Om han i detta läge tvekar eller nekar kan voodooargumentet 
dyka upp. ”Tänk på vad som kan drabba dig eller din familj! 
Tänk på att du inte ska göra anden arg för då kan han dra död 
och olycka över dig och hela din släkt.” Vid de tillfällen där 
jag har varit med och gripit narkotikasäljare, där man kan ana 
att de till en början inte har ställt upp på detta frivilligt, är det 
inte sällan jag upplevt att de till en början nästan känner sig 
befriade.

All stress och press släpper från deras axlar. De kan vara väl-
digt samarbetsvilliga och hjälpsamma till en början. Men lika 
återkommande är att de pratar fram till en viss gräns och sedan 
tar det stopp. Då kommer ofta uttalanden om diffust hotfulla 
situationer liknande: ”Jag kan inte säga mer, då kommer olycka 
över mig. Om jag berättar mer kommer det onda över mig. Om 
jag pratar har de sagt att ondskefullt kommer att drabba mig 
och min familj.”

Jag pratade med en uppgiftslämnare, med god insyn i hur de 
nigerianska brottsnätverken arbetar, om denna typ av uttalan-
den handlade om att det fanns en reell hotbild. Om det exem-
pelvis är så att de kriminella kan söka upp familjer i hemlandet 
och hämnas för att någon gripen antingen pratat för mycket el-
ler helt enkelt bara misslyckats och förlorat ett narkotikaparti.

Då skrattade han lite lurigt och svarade: ”Det behövs inte, 
det tar vodun hand om.”

När jag bad honom utveckla sitt resonemang förklarade han 
att oavsett om voodoon fungerar eller inte så räcker det med 
tron på att det fungerar. Många av narkotikasäljarna och de 
prostituerade kvinnorna kommer från fattiga förhållanden. 
Han menade att bland de som är fattiga, outbildade och kom-
mer från landsbygden så är tron på vodun extra stark.

– Så du menar att mer välutbildade i städerna inte tror lika 
mycket på voodoo? Inflikade jag.

– Nej, det har jag inte sagt. Men vi kanske inte tänker på det 
lika ofta.

Lennart Karlsson

Den här artikeln är ett utdrag 
från ”Voodoohandboken” skri-
ven av SNPF:s ordförande Len-
nart Karlsson. Den finns endast 
som digital bok. För dig som är 
medlem finns den att läsa i sin 
helhet på SNPF:s kunskapspor-
tal.

VOODOO
handboken
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Att drogbruk förekommer vitt och brett 
är ingen nyhet. Ändå förefaller kunskap-
en om drogtester inte lika utbredd. Hur 
får vi en rättssäker testning? Vilka risker 
borde vi se upp med när vi testar och ana-
lyserar prover? På vilket sätt kan arbets-
platstestning bli ett effektivt verktyg i 
kampen mot missbruk?

Vi gör ett besök i drogtestningens värld. 
Susanne Nidemar är veteran inom drog-
testning och genom Prodiagnostics är 
hon samarbetspartner till SNPF sedan 
slutet på 90-talet. Prodiagnostics är ett 
svenskt företag som arbetar med snabb-
tester och droganalyser i saliv, urin och 
blod. Laboratoriet som Prodiagnostics 
samarbetar med utför även preparat-
analyser och är fullackrediterat också för 
rättsmedicin. Laboratoriet har publicerat 
en stor mängd studier som omfattar allt 
från alkohol till internetdroger.

Efterfrågan på snabbtester speglar 
utvecklingen
De drogtester som behövs är de som också 
snart produceras. Över sin långa tid i bran-
schen ser Susanne en tydlig förändring.

– Tidigare sålde vi endast snabbtester 
utan laboratorieservicen. Snabbtester är 
enkla att använda och spårar ner till en 
miljarddels gram av olika droger. När vi 
startade bestod en multisticka av 4 olika 
drogtester. Stickan doppas i urinprovet 
eller preparatprovet, som är en drog 
upplöst i buffertvätska, och svaret går 
att läsa av inom några få minuter. Idag 
är samma produkt en multisticka som 
spårar 21 droger på samma snabbtest. 
Så många fler droger finns i omlopp nu, 
säger Susanne.

Laboratorieanalyser för
högre säkerhet
Snabbtester är inte juridiskt hållbara 
eftersom de använder antikroppar. Om 
provlämnaren inte godtar svaret behöver 
provtagaren skicka urinprovet för veri-
fiering till ett ackrediterat laboratorium 
som gör en analys med tillförlitlig metod 

utan antikroppar. Av den anledningen 
började Susanne år 2012 arbeta med tys-
ka MVZ Labor Dessau som ligger strax 
söder om Berlin.

– Då lanserade vi laboratoriets multi-
analys för saliv som spårade 50 substan-
ser. Nu spårar samma analys 73 substan-
ser, eftersom nya substanser lagts till i 
takt med missbrukets spridning. Efter 
bara något år började vi också erbjuda 
deras omfattande urinanalyser till den 
nordiska marknaden.

Vi kan lära av Tysklands framsteg
– Eftersom missbruket ofta kommer till 
Tyskland innan det kommer hit, så har 
vi många gånger haft både analyser och 
information redo innan missbruket nått 
Sverige. Turistdiarrémedicinen lopera-
mid, som har missbrukats och orsakat 
dödsfall, är ett sådant exempel. Lope-
ramid är en lokalt verkande opioid som 
inte är narkotikaklassad och kan därför 
brukas lagligt.

– Mycket händer på europeiska kon-
tinenten och vi behöver följa med, säger 
Susanne.

Någon gång har situationen såklart va-
rit den omvända.

– I Sverige hade vi ett snabbt ökande 
missbruk av kristallen 3-CMC och tack 
vare SNPF:s artikel på ämnet så lade vi 
till även den i vår amfetaminanalys, säger 
Susanne.

Problemet med antikroppsmetod
Största skillnaden mellan svenska la-

boratorier och MVZ Labor Dessau är 
att i Sverige görs rutinmässigt en initial 
sållning. Den gör man av resursskäl och 
då används en antikroppsmetod, som 
snabbtesterna. Problemet uppstår när 
ett snabbtest påvisat en drog och pro-
vet sedan analyseras av ett ackrediterat 
laboratorium men med en antikropps-
metod som är mindre känslig än snabb-
testet.

– Risken finns att du får ett negativt 
svar på grund av att analysen helt enkelt 
missat drogen. Steget blir bortkastat ef-
tersom nästan alla våra kunder redan 
har preliminärtestat urinprovet med 
sitt snabbtest. Denna extraanalys tillför 
egentligen inget annat än en risk, säger 
Susanne.

Problemet uppstår alltså när labora-
toriernas detektionstid är kortare än 
snabbtesternas. En analys ska självklart 
vara minst lika känslig, alltså ha lika lågt 
gränsvärde, som snabbtestet, helst käns-
ligare. Men inte mindre känslig.

– Det är märkligt, tycker jag, att man 
inte ifrågasätter tillförlitligheten i den 
här processen. En immunologisk ana-
lys, som en antikroppsmetod är, är aldrig 
rättssäker eftersom den dels kan missa 
droger, dels ger kortare detektionstid. 
Vår rekommendation är att alltid veri-
fiera direkt, utan föregående sållning, 
säger Susanne.

Gränsvärdet är nyckeln
Först om provet är positivt i en sållnings-
analys på laboratoriet går provet vidare 
för verifiering.

Verifiering görs normalt med GC/MS-
MS eller LC/MS-MS. Denna analysme-
tod är mer resurskrävande men rätts-
säker. Resultatet från en sådan analys 
håller alltså i en rättegång om det skulle 
bli aktuellt.

– Det som är avgörande för upptäckten 
av en drog, även i verifikationsanalysen, 
är gränsvärdet. Samarbetet med det tyska 
laboratoriet gör att vi kan analysera mot 
ofta 100 gånger lägre gränsvärden än om 
vi använt oss av ett svenskt laboratori-
um. Det gör att vi spårar drogen mycket 

Ökat drogbruk
kräver känsligare testning

Upp emot fem procent av 
testerna vi gör vid slump-
mässiga tillfällen ger posi-
tiva resultat.
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längre tid och alltså inte missar den, sä-
ger Susanne.

Arbetsplatstestning ger
tidig upptäckt
Allt fler arbetsgivare använder sig av 
arbetsplatstestning för att kartlägga och 
hantera missbruk.

– Upp emot fem procent av testerna vi 
gör vid slumpmässiga tillfällen ger posi-
tiva resultat. Efterkommande år brukar 
resultatet ha fallit till hälften. Många ar-
betsgivare som är medvetna om det här 
utfallet drogtestar dels slumpmässigt, 
dels innan de anställer ny personal, ef-
tersom det är en verkningsfull åtgärd för 
organisationen till en förhållandevis låg 
kostnad, säger Susanne.

– Som sjuksköterska i grunden blir jag 
orolig när jag ser den olyckliga kombi-
nationen av eskalerat antal droger med 
enkla och snabba transportvägar, där 
posten troligtvis är vår största – och 
ofrivilliga – distributör, ökad psykisk 
ohälsa, självmedicinering av missbru-
kade läkemedel, attityden hos unga att 
droger är ofarligt och hemarbetande 
personer som missar umgänget och den 
sociala kontrollen.

Den vanligaste drogen är fortfarande 
cannabis. Näst vanligast är det alltmer 
omfattande läkemedelsmissbruket.

Rätt använt är arbetsplatstestning ett 
effektivt verktyg för tidiga upptäckter.

– Här gäller det att spåra så många 
drog er som möjligt till så låga gränsvär-
den som möjligt, det är så du får fram-
gångsrik testning, säger Susanne.

Kostnad eller vinst?
Drogtestning och rehabilitering kostar. 
Men att ha drogproblemet kvar kostar 
mer både i kronor, sämre trivsel och sä-
kerhet.

– Utmaningen ligger i att kostnader-
na inte är uppenbara för arbetsgivaren 
så länge drogproblemen inte syns, säger 
Susanne. Jag tror det är lätt att ha en 
övertro till sin egen förmåga, man tror 
man märker om en kollega missbrukar. 
Men det är otroligt svårt. En studie från 
Göteborgs universitet** visar att det tar 
i snitt tretton år innan ett missbruk upp-
täcks. Som arbetsgivare har du en fan-
tastisk möjlighet att trygga arbetsmiljön 

* ”Socially stable alcoholics.What charac-
terises them? Drinking habits, personali-
ty and health aspects of psychosocial and 
clinical importance.” Kristina Berglund, 
Department of psychology 2009.

men även hjälpa och minska lidande 
både för personen och dennes familj, 
säger Susanne.

Säkerheten är en tredje aspekt. En 
olycka som kan härledas till en påver-
kad anställd är en tragedi i sig, dessut-
om kan arbetsgivaren och den ansvariga 
chefen bli skyldig till arbetsmiljöbrott 
om hen inte agerat vid misstanke om 
missbruk.

– För arbetsgivaren finns det med and-
ra ord en säkerhetsrisk i att inte ta reda 
på hur drogbruket ser ut på arbetsplats-
en, säger Susanne.

Allt fler missbrukar på jobbet
Drogbeslagen har ökat kraftigt men inte 
vårddagarna för missbruket.

– Tidigare följde de två kurvorna för 
beslagsmängd och vårddagar för droger 
varandra. Nu gör de inte det. Då kan vi ju 
fråga oss var personerna som tar droger-
na befinner sig, om inte mitt bland oss på 
jobbet, säger Susanne.

Är det fritt fram att
drogtesta anställda?
För att utföra slumpmässig drogtestning 
på arbetsplatser krävs att en extern part 

utför testerna, att man har en skriven 
drogpolicy och att anslutna fackförbund 
fått yttra sig om drogpolicyn. Positiva 
provsvar ska alltid kontrolleras av en 
MRO-läkare som också talar med den 
anställde innan svar lämnas till företa-
get.

– Det finns hög säkerhet genom alla 
steg, en så kallad chain of custody ska 
fungera, vilket inkluderar förseglade 
A-prov och B-prov så man alltid har möj-
lighet att testa om, säger Susanne.

Avskeda eller rehabilitera?
Att ta droger är en kriminell handling 
och för kriminella handlingar kan vi alla 
bli av med arbetet.

– Men drogmissbruk är också en be-
roendesjukdom, precis som alkoholism. 
Det ska vi aldrig glömma, säger Susanne.

Det går alltså för arbetsgivare att kom-
ma undan rehabiliteringen och fortfaran-
de inte ha gjort något lagligt fel.

– Företag som har resurser kan göra 
mer rätt än så, att inte hantera ett upp-
täckt problem är bara att flytta proble-
met och det finns stor risk att personen 
hamnar i arbetslöshet och kriminalitet.

Med rätt kunskaper kan vi både göra 
rätt och bidra till större personlig och 
samhällelig hälsa.

– Jag har arbetat med drogtestning i 
26 år. Det kanske låter komplicerat att 
navigera i drogtestningen, men med rätt 
kunskaper går det. För en drogfri arbets-
plats behöver vi drogtesta, stå upp för vår 
misstanke och spåra hela det omfattande 
missbruket, avslutar Susanne.

Sabina Karlsson

Salivprov går snabbt och värnar integriteten.

Att ta droger är en 
 kriminell handling och för 
kriminella handlingar kan vi 
alla bli av med arbetet.
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Med sikte på att bli

kriminaltekniker

Stipendiater 2022

Årets CNOA-stipendiat, Fredrik Brorström, är forensikern 
som ser möjligheterna.

Fredrik Brorström är i grunden kemist och arbetar sedan två 
år på NFC* i Malmö. Undersökning av fingeravtryck och dna 
är hans huvudområden. Som ärendeansvarig gör han också 
bedömning av inkommande ärenden och avgör om fler analyser 
än de begärda behöver göras.

Uppskattande kollegor
Fredrik har redan visat prov på sin förmåga att tänka utanför 
de normala standardrutinerna och på så sätt hittat dolda märk-
ningar och andra fynd på beslagtaget material, vilket lett till 
att olika ärenden kunnat länkas samman. Hans kollegor visade 
tidigare i år sin uppskattning genom att nominera honom till 
ett SNPF-stipendium. När han på sin första SNPF-konferens 
i Uppsala blev uppkallad på scenen för att ta emot CNOA-sti-
pendiet, blev han både överraskad och mycket glad och hedrad. 
Stipendiet innebär att Fredrik Brorström i november får resa 
tillsammans med representanter från SNPF:s styrelse till Indi-
an Wells i Kalifornien och delta i California Narcotic Officers’ 
Associations narkotikapoliskonferens under några dagar.

Polisutbildning nästa år
Fredrik arbetade tidigare som analytisk kemist inom läkemedels-
branschen, men valet att söka sig till ett mer spännande arbete på 
polisens laboratorium har han inte ångrat. Han har trivts mycket 
bra med det forensiska arbetet på NFC och beskriver sig själv 
som nyfiken och envis. Inom polisen får han användning för sina 
egenskaper och inspireras av möjligheten att bidra med teknisk 
bevisning som ibland kan få avgörande betydelse i ett ärende.

Nu vill Fredrik gå vidare och bli polis för att arbeta som kri-
minaltekniker, en yrkeskår som han har nära samarbete med 
på NFC. Förra året öppnades möjligheten för akademiker med 
viss specialistkompetens att bli antagna till en funktionsinriktad 
polisutbildning (FPU) för att därefter få arbeta som exempelvis 
kriminaltekniker eller inom något annat område inom polisen 
där specialkompetens krävs, såsom operativ analytiker eller 
brottsutredare med viss inriktning. Fredrik har redan antagits 
till FPU-utbildning som börjar i Malmö januari 2023. Utbild-
ningen är komprimerad till 1,5 år inklusive aspirantutbildning. 
Studierna bedrivs i ett högt tempo och till stor del på distans, 

* Nationellt forensiskt centrum (NFC) är sedan 2015 en avdelning inom Polismyndigheten. Förutom huvudlaboratoriet i Lin-
köping har NFC driftställen i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg, Borås, Halmstad, Växjö, Kristianstad 
och Malmö.

men med samma utbildningsplaner och i övrigt samma krav som 
för den vanliga polisutbildningen. Efter polisutbildningen, och 
ytterligare teknikerutbildning i Linköping, har Fredrik Bror-
ström en tjänst som kriminaltekniker i Malmö att se fram emot.

Gunnar Hermansson

Fredrik Brorström är forensisk laborant på NFC Syd som snart påbörjar polisut-
bildning för att arbeta som kriminaltekniker.
 Foto: Truls Bärg, fotograf,NFC Syd Malmö.

California Narcotic Officers’ Association bilda
des 1964 i syfte att erbjuda kvalificerad utbildning 
för poliser och andra inom rättsväsendet. Svens
ka Narkotikapolisföreningen bildades 1987 med 
CNOA som förebild.
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Svenska Carnegie Institutets polisstipendium tilldelades i år den 
mångsysslande polisinspektören Daniel Persson i LPO Kävlinge.

Fredagen den 13 maj ringde telefonen hos Daniel Persson. Det 
var SNPF-ordföranden Lennart Karlsson som ringde från ut-
bildningskonferensens invigning i Uppsala och meddelade att 
Daniel just tilldelats SCI:s polisstipendium till Carl G. Perssons 
minne. Den glatt överraskade Daniel kunde av olika orsaker 
inte närvara på konferensen, men han förstod nu varför hans 
chef några dagar tidigare försökt lura honom till SNPF-konfe-
rensen för att föreläsa om narkotikabekämpning och om polis-
ens UAS-verksamhet (drönare), som Daniel är specialiserad 
på i region Syd. Han har senare fått veta att han nominerats av 
Polisförbundet och en del av nomineringen lyder:
”Persson har ett stort driv och intresse för att jobba mot narkotika i 
stort och smått. Genom sitt förtroendegivande sätt har han skapat 
goda kontakter externt och internt. Han är envis och 
med ett stort engagemang i narkotikafrågor. Som 
gruppchef i fokusgruppen motiverar och stimu-
lerar han till ett effektivt arbete mot narkotika.”

Chef för fokusgruppen i LPO Kävlinge
Daniel Persson började sin polisbana 2008 
som IGV-polis i Kävlinge. Redan under sin 
tid som aspirant hade han tjänstgjort vid 
ungdoms- och narkotikagruppen i dåvar-
ande LPO Öresund där Kävlinge ingick. 
Han berättar vidare att han som 
IGV-polis blev uppmanad av 
sin tidigare chef på ung-
doms- och narkotikagrup-
pen, Patrik Nykvist, att 
söka tillbaka dit. Så blev 
det och under några 
år blev det också gäst-
spel som vikarierande 
gruppchef på narko-
tika- och gatulang-
ningsgrupper både i 
Malmö och Lund.

Daniel återvände till Kävlinge 2017 och blev efterhand invol-
verad i bildandet av en fokusgrupp med inriktning på narko-
tikabrott. Gruppen startade 2021 och Daniel blev gruppchef. 
Övriga gruppmedlemmar rekryterades bland IGV-kollegor som 
visat driv och engagemang. I fokusgruppen arbetar man både 
civilt och i uniform. Daniel nämner att gruppen bland annat av-
slöjat ett par förhållandevis stora cannabisodlingar i området.

Utbildar drönarpiloter
Att flyga drönare, eller UAS som man säger inom polis-

en, är en annan verksamhet i Daniels vardag. Han är 
inte bara utbildad drönaroperatör inom polisen, han 
är också sedan 2019 en av utbildarna i region Syd om 
hur man använder drönare/UAS som ett verktyg inom 
polisen. UAS är med sin varierande kamerautrustning 

ett utomordentligt komplement till helikopter. En UAS 
kan t.ex. öppet övervaka ett torg eller ett evenemang och 

inför sådana tillfällen informerar polisen alltid på sin 
hemsida och i media om att drönare/UAS kom-

mer att användas.

SNPF-medlem
Daniel Persson kom i kontakt med SNPF 
redan under tiden som polisaspirant då 
han och en kamrat behövde hjälp med 
poliskontakter i USA inför en resa dit. 

Daniel blev därefter SNPF-medlem 
under några år, tills han missade att 
betala årsavgiften och föll ur med-
lemsregistret.

Idag är Daniel Persson åter 
 SNPF- medlem, liksom de flesta 

i hans fokusgrupp, och vi ser fram 
emot att snart få höra mer om hans ar-

bete med drönarverksamheten och med 
fokusgruppen i LPO Kävlinge.

Gunnar Hermansson

Stipendiater 2022

Gruppchefen
med många bollar i luften

Daniel Persson fick i efterhand 
ta emot polisstipendiet som är på 
30 000 kronor. Han funderar på att 
använda pengarna till att göra en ny 
studieresa till USA.

Polisens Obemannade LuftfartygsSystem UAS, (Unmanned Aircraft System), 
i folkmun kallat drönare. UAS är ett viktigt och växande inslag i myndighetens 
luftburna förmåga. Systemen kan, utan att väcka större uppmärksamhet, fo-
tografera, filma och förmedla lägesbilder från luften.

Syfte med UAS: Rädda liv • Höja polisens ingripandeförmåga • Höja förmå-
gan att förebygga, utreda och lagföra brott • Minska risker för polispersonal • 
Höja polisens förmåga att leda operativ verksamhet
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Stipendiaten Helena Wållgren planerar 
att besöka PTN-sambandsmannen i Ma-
laga till våren.

Redan under sin tid som polisaspi-
rant för snart 20 år sedan blev Helena 
Wållgren tillfrågad om att bli medlem i 
SNPF. Eftersom detta hände i Göteborg, 
där SNPF har sitt ursprung, var det 
närmast en självklarhet att bli medlem. 
Sedan dess har Helena deltagit i många 
utbildningskonferenser. Den senaste 
SNPF-konferensen i Uppsala blev lite 
speciell eftersom hon helt överraskande 
blev uppkallad på scenen för att ta emot 
årets PTN-stipendium från SNPF:s ord-
förande.

Polisinspektör Helena Wållgren tjänst-
gör sedan två år som brottsutredare på 
Spaningssektionen i Göteborg. Där han-
teras alla grova och synnerligen grova 
narkotikabrott i hela Storgöteborg. Dess-
förinnan var hon i tio år spanare på det 
som då kallades narkotikaroteln.

Det var Helenas kollega, Kenny Ader-
sjö, som nominerade henne till stipendiet 
eftersom hon utmärkt sig som en både 
noggrann, innovativ och mycket hängi-

Norska narkotikapolisföreningen NNPF bjöd i år in veteranen 
bland narkotikautredare, Pether Lundin, till årets NNPF-kon-
ferens.

Göteborgaren Pether Lundin blev polis 1980 och har sedan dess 
tjänstgjort i Göteborg. 1995 blev han narkotikapolis, först som 
spanare på narkotikaroteln och efter tre år utredare. Under snart 
25 år som narkotikautredare är det svårt att hitta någon med 
bredare erfarenhet. Pether Lundin har upplevt ett antal reforme-
rande förbättringar i lagstiftningen inom narkotikabekämpning-
en och som exempel nämner han 2008 när Brottsbalken kap. 36, 
som handlar om förverkande av egendom, fick ett tillägg i §1b 
som gäller utvidgat förverkande. Tillsammans med en kollega 
blev han en av de första att tillämpa lagstödet och lyckades få 
en halv fastighet förverkad som utbyte av brott. Detta tillägg i 
lagen har sedan dess blivit flitigt utnyttjat i utredningar som 
en ny möjlighet att komma åt brottsligt förvärvade tillgångar.

Sedan han blev narkotikautredare 1998 har Pether cyklat 1 mil 
till sitt arbete i Göteborg varje dag i ur och skur. De dagar han 
tvingats avstå, t.ex. på grund av mycket snö, är lätträknade. Hans 
cyklande till jobbet borde därmed motsvara 2,5 varv runt jorden!

Inte nog med det, tillsammans med kollegor har han tagit 
cykeln för att delta i några SNPF-konferenser i Syd- och Mel-
lansverige. Senast var det till utbildningskonferensen i Malmö 
2017. Då konferensen vissa år har varit förlagd till Göteborg har 
det hänt att cykelentusiasterna tagit omvägen med färjan från 
Göteborg till Kiel och cyklat därifrån hem till konferensen.

Pether Lundin blev 2015 invald i SNPF:s valberedning där 
han under senare år varit sammankallande. I år lämnade han 
valberedningen och värvade sin utredarkollega på Spanings-
sektionen Helena Wållgren som ny suppleant i valberedningen. 
Pether blir nu tills vidare föreningens medlemsrevisor.

Gunnar Hermansson

ven utredare. Kort och gott ett föredöme 
för oss andra, skriver Kenny, och en in-
spiration i vardagen när det gäller kam-
pen mot narkotika i det allmännas tjänst.

Helena var en av de första på sektio-
nen som fick ta sig an ett mycket stort 
och omfattande Encro-ärende som ledde 
till långa fängelsestraff för sju personer, 
bland andra ledargestalter för ett ton-
givande kriminellt nätverk i Göteborg. 
Av det enorma Encrochat-material som 
landade på utredarnas skrivbord under 
sensommaren 2020, skapade Helena 
ett arbetssätt och en infrastruktur som 
många haft nytta av.

PTN-stipendiaten Helena får alltså 
besöka en valfri nordisk polis- eller tull-
sambandsman i Europa. Hon har valt att 
resa till Malaga för att med hjälp av den 
norske sambandsmannen få ta del av hur 
den spanska polisen och tullen arbetar 
mot narkotikasmuggling. Hon planerar 
att göra resan till våren tillsammans med 
kollegan Peter Sundblad, poliskommissa-
rie och spaningsledare från Lidköping, 
som arbetat mot narkotika under många 
år i olika sammanhang och på många ni-
våer. Peter tilldelades motsvarande sti-

pendium 2021, men har ännu ej hunnit 
genomföra sin resa.

Vi ser fram emot ett spännande repor-
tage efter deras besök i Malaga.

Gunnar Hermansson

Hängiven utredare fick PTNstipendiet

Narkotikautredaren som tar cykeln

Stipendiater 2022

Helena Wållgren, brottsutredare på Spaningssektion-
en i Göteborg.
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Annonssida
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Möt NNPF:s stipendiat Petra Boman, en 
polis som har svårt att sitta still.

När Storumans flygplats lades ned för 
ett tiotal år sedan blev Petra, som arbetat 
med allt från att sitta i flygtornet till att 
ingå i brandförsvaret på flygplatsen, ar-
betslös. En av poliserna i Storuman visste 
dock med säkerhet vad hon borde göra i 
framtiden – Petra borde bli polis. Efter 
utbildning i Umeå och en tid i Jämtland 
återvände Petra 2014 till Storuman där 
hon sedan dess arbetar som en av ett 
drygt tiotal ingripandepoliser i området 
Tärnaby, Sorsele, Storuman.

Precis som på flygplatsen kan man inte 
bara ha en roll när man arbetar som polis 
i Storuman. Ungefär ett pass i veckan ar-
betar Petra som områdespolis och utöver 
det är hon en av tre narkotikasamordnare 
i området. Det är inte svårt att förstå att 
”tid” är den enskilt största bristvaran i 
Petras polisiära vardag.

Att vara narkotikasamordnare
på en liten ort
Det var mest slumpen som gjorde att 
Petra fick den roll hon har idag. Eftersom 
hon känner väldigt många på orten har 
hon skrivit mängder av tips genom åren, 
och när det behövdes ett vikariat på funk-
tionen som narkotikasamordnare blev 
Petra tillfrågad och numera är platsen 
hennes. Just det faktum att Petra känner 
så många ortsbor gör naturligt nog att de 
kriminella elementen på orten även vet 
vilka hon och hennes familj är, något som 
ändå inte medfört något större problem 
så här långt. Det är inget hårt klimat hon 
arbetar i, visst har det hänt att hennes 
barn fått en och annan gliring om sin 
”jobbiga morsa”, men det har aldrig in-
träffat någon allvarligare incident. Petra 
har naturligtvis tänkt på vad som skulle 
kunna hända om fel typ av individ flytta-
de till Storuman och vilka konsekvenser 
det skulle få om en sådan mållåste på 
henne. Med tanke på ortens relativa liten-
het är det ofta lätt att upptäcka när någon 
som inte har rent mjöl i påsen flyttar in. 
Allt som oftast klarar man av den proble-

”Man är ju rädd om ungdomarna”

Stipendiater 2022

Petra Boman, polis i Storuman med omnejd, fick stipendium för att besöka Norska Narkotikapolisföreningens 
utbildningskonferens i Oslo i slutet av oktober.
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matiken genom att punktmarkera dessa 
individer, något som oftast leder till att 
de väljer att självmant flytta igen. Petra 
konstaterar att det är de infödda som blir 
kvar och som hon och kollegorna får ar-
beta vidare med över tid när de tillfälliga 
missbrukarna valt att dra vidare.

Vem tar droger i Storuman?
Enligt Petra är den typiske narkotikamiss-
brukaren i området en ”party knarkare”. 
De allra flesta har arbete och förekommer 
inte med så mycket annan kriminalitet. 
Alla typer av preparat finns att tillgå och 
en tydlig trend har varit att cannabisen 
minskat något medan kokain blir allt van-
ligare. Det är mest killar som Petra och 
kollegorna stöter på och som blir föremål 
för ingripande. Det konstaterar hon och 
tillägger sedan lite självkritiskt att man 
nog borde bli bättre på att plocka in även 
tjejerna. Drogerna, som förut mest köptes 
på nätet och levererades med post, ver-
kar idag hitta till Storuman även på andra 
sätt. Petra säger att hon fått förklarat för 
sig att det inte är ovanligt att säljarna le-
vererar med bil direkt hem till köparen, 
trots långa avstånd.

Petra säger att narkotikamissbruket på 
orten för med sig en del anmälningar om 
bråk, misshandel och på senare tid även 
några personrån. Däremot ser man få an-
mälda stölder kopplat till missbruk. När 
det gäller just stölder finns det möjligen 
en rätt så enkel förklaring till att Petra 
och hennes kollegor inte kan se det i sin 
vardag, nämligen att man i området inte 
är så benägen att anmäla saker till polis-
en. När man får sitta länge i telefonkö 
för att få prata med polisen och sedan 
möjligen vänta tills nästa dag innan en 
patrull kommer till platsen så tenderar 
det att minska ivern att anmäla de brott 
man utsatts för.

Drogerna och döden
Vilhelmina, som ligger sju mil från Stor-
uman, drabbades 2019 av en våg av död-
liga överdoser, men enligt Petra har hon 
och hennes kollegor sluppit den typen 
av yttersta konsekvenser av missbruk på 
de orter där de arbetar. I Storuman hade 
man däremot under 2015–2016 en hand-
full självmord bland unga. Petra vill inte 
säga att det var drogrelaterade dödsfall 
på det sättet, men däremot fanns narko-
tikamissbruk med i kontexten kring de 
drabbade åldersgrupperna och det är 

bland annat för att förebygga den psy-
kiska ohälsa, som missbruk kan leda till, 
som gör att hon brinner för sitt uppdrag.

Att jobba med små resurser
Att samla tips och information i alla ära, 
men Petra vill ju också att det blir något 
gjort ute på fältet. Hon vet att det finns 
en tröskel att ta sig över när det gäller att 
arbeta mot narkotikamissbruk och nar-
kotikahantering. Man måste våga släp-
pa sargen och ta in den där miss tänkta 
dragrattfylleristen eller agera på den 
misstänkta doften i trapphuset, ett mod 
som hon själv och några lika intresserade 
kollegor försöker gjuta i sina kollegor.

Petra försöker också få till små insats-
er, något som är svårt när man ingår i mi-
nibemanningen och inte kan förväntas 
få övertid för att åka in och jobba mot en 
särskilt bra underrättelse. Är det något 
som Petra önskar sig så är det mer tid till 
att arbeta specifikt mot narkotikabrotts-
ligheten.

Det är genom arbetet i trafiken med 
drograttfyllerier som man skapar sina 
bästa ingångar i vardagen, många kör bil 
och det är ett tacksamt sätt att arbeta. 
När det gäller droger i krogmiljö säger 
Petra att kroglivet inte återhämtat sig 
sedan coronapandemin, vilket gör att 
det mestadels knarkas på hemmafester 
numera. Det krävs mycket goda under-
rättelser för att veta på vilken fest dro-
gerna finns, vilket gör det svårt att arbeta 
mot dessa.

En liknande problematik uppstår på 
våren när ungdomar samlas i Hemavan 
och Tärnaby för att festa och åka skidor. 
Man vet att det förekommer mycket 

narkotika, men i vilken stuga försiggår 
festerna? Om man tar någon på högfjälls-
hotellets dansgolv med narkotika på sig, i 
vilken stuga skall man då göra husrann-
sakan om den misstänkte är ovillig att 
upplysa om vart hen bor? Efter två år av 
nedstängning är det nästa år sannolikt 
återigen dags för Student Ski (artikel 
SNPF-tidningen 2020-2) och då hoppas 
Petra att hon och kollegorna i regionen 
får vara på plats.

Petra berättar att man har ett bra sam-
arbete med norsk tull och polis när det 
gäller att utbyta information. Man vet 
att det polisglesa inlandet används som 
transportsträcka mot gränsen av såväl 
svenska som norska nätverk, men det 
är av naturliga orsaker svårt att arbeta 
mot dessa transporter utan mycket goda 
underrättelser eller en betydligt större 
organisation.

Stipendiet och oron som försvann
Petra säger att det var ”jäkligt roligt” 
att få uppmärksammas på det här sättet 
och hon ser mycket fram emot att besöka 
NNPF:s konferens till hösten. Hon visste 
att hon nominerats av sin kollega Mikael, 
men trodde aldrig att hon skulle få sti-
pendiet. Den mångordiga motiveringen 
från kollegan lyfter fram Petras engage-
mang, oräddhet och det stora kontakt-
nätet. ”Det ska inte vara lätt att hålla på 
med narkotika”, är enligt Mikael en devis 
som Petra lever efter och lever upp till.

Petra kommer att få sällskap av den 
andre NNPF-stipendiaten, Pether Lun-
din från region Väst. Lundin fick sitt sti-
pendium ur NNPF:s ordförandes hand, 
under banketten på SNPF:s utbildnings-
konferens i Uppsala, medan Petra mottog 
överraskningen via ett videosamtal. Petra 
säger att man i flera år äskat om att få åka 
till utbildningskonferensen, men det har 
aldrig blivit av, därav videosamtalet.

En viss oro har dock hunnit infinna sig 
då någon, måhända för att busa lite med 
henne, målat upp konferensens bankett 
till något som Petra inte känner sig helt 
tillfreds med då det kommer till förvän-
tad klädsel. Efter några lugnande ord 
från en vid det här laget tämligen berest 
artikelförfattare så lades dock den oron 
åt sidan och nu ser hon enbart fram emot 
att förkovra sig och utöka sitt nätverk av 
lika hängivna kollegor som hon själv.

Emil Lundberg, Sundsvall

Stipendiater 2022

… det är bland annat 
för att förebygga den 
psykiska ohälsa, som 
missbruk kan leda till, 
som gör att hon brin-
ner för sitt uppdrag
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Lästips

Bok-
recensioner

”Go for the money” är ett populärt man-
tra när man pratar om arbetet för att 
motverka den organiserade brottslig-
heten. Av debatten kan det också ibland 
verka som om vårt svenska rättssystem är 
tandlöst och att möjligheter saknas. Men 
är det verkligen så? Kan det kanske istäl-
let vara så att den allmänna kunskapen 
om de lagar och regler som styr generellt 
är lite låg och behöver förbättras? I Sve-
rige motverkas penningtvätt genom två 
olika regelverk. Det ena finns i penning-
tvättslagen, en administrativ lagstiftning 
med krav på verksamhetsutövare inom 
vissa branscher att arbeta med ett risk-
baserat förhållningssätt för att förhindra 
penningtvätt. Det andra finns i penning-
tvättsbrottslagen, en straffrättslig lag-
stiftning med ett uttalat syfte att bekäm-
pa penningtvätt och återta brottsvinster 
från kriminella.

”Penningtvätt och straffrätten” är den 
första läroboken i Sverige om båda re-
gelverken i form av en praktisk oriente-
rad handbok. Den riktar sig till alla som 
på ett eller annat sätt arbetar med pen-
ningtvättsfrågor, penningtvättsbrotts-
lighet, riskhantering och/eller regelef-
terlevnad.

Juristen Marie Wallin, tidigare kam-
maråklagare samt specialist inom finan-
siell brottslighet, har författat denna 
välbehövda handbok.

Lennart Karlsson

Harald Tengbom har med stor framgång 
byggt upp sitt företag, Näsetmäklaren. 
Han är sedan många år gift med f.d. för-
skolläraren, numera hemmafrun, Yvonne 
Tengbom.

När Harald en dag kommer hem är 
Yvonne spårlöst försvunnen från sitt hem 
i Höllviken. Yvonne tycks inte ha levt det 
stillsamma familjeliv som alla runt om-
kring henne trodde.

Vi får följa huvudkaraktären, den nybliv-
ne kriminalchefen Reub Thelander som 
är icke-binär, samt den gravida kollegan 
Estrid Berg som tar sig an försvinnandet.

Den kontroversiella författaren Alex 
Carsén befinner sig i Stockholm när hon 
läser om försvinnandet och trots att för-
svinnandet inte har så mycket koppling 
till hennes böcker kan hon inte släppa det.

Boken är intressant och normbrytande 
eftersom vi är oerhört snabba på att dela 
in människor i fack, och vi börjar med det 
manliga och kvinnliga. Så vad händer när 
en person inte riktigt passar i något av de 
facken, eller kanske i båda? Bokens karak-
tärer är riktigt bra liksom bokens upplös-
ning. Reub Thelander ges mycket plats 
i boken och som läsare får man fundera 
kring sin egen kunskap eller okunskap.

Linda Ståhls deckardebut är första de-
len i en deckarserie om den normbrytan-
de kriminalchefen Reub Thelander och 
kollegorna vid Vellingepolisen.

Åsa Dahlberg

Boken börjar med dramatik när ett skott 
avlossas rakt in i ett villakök i idyllen 
Mariestad.

Mikael Stensjö, maken i familjen, dö-
das medan hustrun Camilla och deras två 
barn 13-åriga Anton och lillasyster Hed-
da som gömt sig i badrummet klarar sig.

Livet förändras totalt för den lilla fa-
miljen, där chock och sorg gör att Camil-
la inte har någon aning om hur hon skall 
närma sig sina barn.

Poliserna Sonja och Leif ansvarar för 
utredningen om Mikael som var en om-
tyckt medarbetare och engagerad pap-
pa. När polisen kör fast börjar Camilla 
själv söka svar och ju djupare hon gräver 
desto fler fruktansvärda hemligheter av-
slöjas. Camilla inser att bilden av Mika-
el blir mörkare och mörkare och att hon 
egentligen inte har någon aning om vem 
hennes man var.

När dessutom dottern Hedda försvin-
ner från skolan, fruktar hon det värsta.

Bilden av den lyckliga familjen kracke-
lerar när lögner, en efter en, kommer 
fram.

Nu dör vi, av den debuterande förfat-
taren Stina Flodén, är en mycket läsvärd 
spänningsroman, en skräckinjagande be-
rättelse om vad som kan dölja sig bakom 
en alldeles vanlig familjeidyll, men också 
en utvecklingshistoria där Camilla lär sig 
att klara sig själv.

Åsa Dahlberg

Titel:
Nu dör vi

Författare:
Stina Flodén

Förlag:
Bokfabriken

Titel:
Penningtvätt och 
straffrätten

Författare:
Marie Wallin

Förlag:
Studentlitteratur

Titel:
Syndaren ska vakna

Författare:
Linda Ståhl

Förlag:
Norstedts
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Böcker som kan beställas från
SNPF:s hemsida www.snpf.org

Boktips

Den här skriften vänder sig till dig som 
vill lära dig mer om narkotika och dess 
verkningar. Fokus ligger på ungdomar 
och unga vuxna som inte har hamnat så 
djupt i sitt narkotikaberoende.

Hur ser narkotika ut? Hur doftar det? 
Hur ser en påverkad person ut? Vad ska 
man tänka på som förälder? Texten är 
fylld med objektiv kunskap men även 
med värderingar.

Boken som är på 35 sidor kan läsas i sin 
helhet via SNPF:s kunskapsplattform.

Textförfattare: Lennart Karlsson
Utgivningsår: 2021 (digital utgåva)

Du som inte är SNPF-medlem: logga in på 
https://narkotikautbildning.snpf.org och 
köp Narkotikautbildning BAS där boken 
och mycket annat ingår.

Narkotikaklassade mediciner
— på den illegala drogmarknaden

En bok av Gunnar Hermansson
Läkemedelsdroger har sedan Rohyp-
nol-perioden i slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet tagit en allt större 
plats på den illegala drogmarknaden. 
Förutom bensodiazepiner har morfinlika 
opioider blivit alltmer eftertraktade och 
på senare år även amfetaminlika adhd- 
läkemedel.

Syftet med boken är att ge en bild av 
hur narkotikaklassade mediciner sedan 
mitten av 1900-talet på olika vägar har 
kommit in på den illegala narkotika-
marknaden i Sverige. Den aktuella situ-
ationen beskrivs utförligt, bland annat 
genom kortare referat av olika autentiska 
händelser och ibland med bilder.

Anabola Androgena Steroider
Upplaga 3.1

Missbruket av anabola androgena steroi-
der (AAS) är idag inget marginellt pro-
blem i samhället.

Polisens och Tullverkets ingripanden 
mot AAS-missbrukare och beslag av de 
illegala preparaten bekräftar detta, lik-
som att antalet anmälda dopningsbrott 
sexdubblats på femton år.

Problemet är också i hög grad upp-
märksammat 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 so-
cialtjänsten krävs god och bred kunskap 
på området. Vår avsikt med denna tredje 
upplaga av Anabola Androgena Steroider 
är att på ett lättillgängligt sätt förmedla 
saklig och uppdaterad information till 
alla som i vardagen konfronteras med 
missbruket och den illegala hanteringen 
av anabola androgena steroider.

Författare: Gunnar Hermansson
och Tommy Moberg

Utgivare:
Mediahuset i Göteborg AB och SNPF

Att upptäcka
narkotikaanvändande

Narkotika, dopningsmedel och
hälsofarliga varor Upplaga 14.1

Skriften Narkotika, dopningsmedel och 
hälsofarliga varor har sedan årtionden 
blivit en ofta anlitad referens för fakta 
i frågor om det aktuella svenska drog-
panoramat. Den används i undervisning, 
vardagsarbete och som faktainforma-
tion.

Här beskrivs ett hundratal droger med:
• sammansättning
• skadeverkningar
• vanliga missbruksmönster
• ruseffekt och
• russymptom

Ett hundratal foton visar preparat, miss-
bruksattiraljer, miljöer och skador.

Med denna sin fjortonde upplaga 
(2021) når skriften upp i över 400 000 
exemplar. Den har utgivits även på eng-
elska, estniska, isländska och ryska.

Narkotika, dopningsmedel och hälso- 
far li ga varor ges ut av Svenska Carne-
gie Institutet och Svenska Narkotika- 
polisföreningen i samarbete med Medi-
ahuset i Göteborg AB.

14.1

Narkotika
DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden i slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden. 
Förutom bensodiazepiner blev morfinlika opioider alltmer eftertraktade. Men 
samhällets intresse av att förhindra denna utveckling av de ibland legala och 
ibland illegala preparaten har alltid varit av lägre prioritet än för traditionella 
illegala narkotika. När också amfetaminlika ADHD-läkemedel omkring 2008 
blev allt vanligare som missbruksdroger, började jag inse hotet från den legala 
narkotikamarknaden som erövrade en allt större andel av den illegala mark-
naden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång skriva en bok hur narkotika-
klassade mediciner och andra beroendeframkallande läkemedel i allt högre 
grad blivit ett komplement eller ersättningsmedel för illegal narkotika. Dessa 
tankar har nu blivit verklighet och jag hoppas att med denna bok få tillfälle att 
öka insikten om ett allvarligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en utveck-
ling som man under senare år sett i allt fler länder och inte minst i USA. 
 

Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola 
steroider och den illegala preparatmarknaden. Numera verksam som chef-
redaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om 
AAS-problematiken i samhället. Medförfattare till tre böcker om anabola
steroider och en bok om partydroger.

i Göteborg AB

www.mediahuset.se Gunnar Hermansson
i Göteborg AB
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– En liten guide för föräldrar, lärare och
andra som jobbar med barn och ungdomar.
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Utmärkelser, stipendier och bidrag

Mediahusets resestipendium
till CNOA:s årliga utbildnings-
konferens 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 
alternativt medlemmar som genom 
en vaken iakttagelse bidragit till ett 
viktigt eller avgörande ingripande 
mot narkotikahantering. Stipendiet 
är på 5 000 kronor per person, max 
2 personer.

SNPF:s PTN-stipendium
Styrelsen utser varje år efter nomi-
nering en SNPF-medlem att medföl-

ja någon från styrelsen till studiebe-
sök hos nordisk PTN-sambandsman 
i Europa.

Övriga stipendier som delas ut
på SNPF:s utbildningskonferens
Tullverkets stipendium
Årets narkotikabekämpare 10 000 
kronor tilldelas tulltjänsteman för 
utmärkta insatser inom Tullverkets 
narkotikabekämpning.

Svenska Carnegie Institutets 
polisstipendium till Carl G.
Perssons minne
Stipendiet på 30 000 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 kandi-

dater till SCI polisstipendium. Vi tar 
gärna emot era förslag till kandidat.

Resebidrag
Styrelsen utger sex resebidrag för 
enskild eller grupp per verksam-
hetsår.

Medlemmar i SNPF har möjlig-
het att när som helst, efter ett års 
medlemskap, hos styrelsen ansöka 
om resebidrag för studieresa. Sty-
relsen beslutar om bidragen i sam-
band med ordinarie styrelsemöte i 
september och mars.

Se villkor på hemsidan
www.snpf.org.

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

Stipendierutan


