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SAMMANFATTNING 

 

Detta arbete handlar om polisens kamp mot narkotika och deras åtgärder för att minska 

nyrekryteringen till missbruk. 

Vi har tittat hur polisen arbetar idag, framförallt i Umeå. Vilka hjälpmedel som används och 

vilka det finns förslag att använda. Regeringen har tillsatt en utredning som vi tagit del av. I 

utredningens sammanfattning går det att läsa om att polisen bör kunna använda sig av 

”buggning” (Hemlig teknisk avlyssning) vid grova brott och framförallt vid grova 

narkotikabrott. Enligt de direktiv som finns så skall utredningen analysera om det kan finnas 

ett behov av s.k. hemlig teknisk avlyssning (buggning) som arbetsmetod inom polisen. Och 

undersöka om metoden är effektiv samt överväga om intresset av att upprätthålla ett starkt 

skydd för den personliga integriteten ger ett utrymme för att tillåta hemlig teknisk avlyssning. 

Utredningen skall också undersöka möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för hemlig 

kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. 

 

Vi har även valt att nämna den för Sverige nya drogen Fentanyl, detta för att visa hur 

framtiden inom narkotika världen kan se ut. Fentanyl finns i varianter 7000ggr starkare än 

heroin. Då vi valt att titta lite extra på polisen i Umeå och deras arbete så var det intressant att 

av den anledningen skriva om Fentanyl eftersom dödsfall och beslag förekommit i Umeå.                         

Regeringen har gett ut en handlingsplan mot narkotika i denna står det att Sverige skall vara 

ett narkotika fritt land. Detta är svårt att uppnå med de medel som får användas idag och med 

bristen på personal och resurser. 

 

Vi har använt oss av Internet mycket i vårt arbete, vi har funnit information både på 

regeringens hemsida och Aftonbladet.se. Vi kontaktade Polismyndigheten i Västerbottens Län 

och tog del av deras verksamhetsplan, intervjuade även två polismän  i Umeå som arbetar mot 

narkotika. Arbete har varit mycket lärorikt att framställa tyvärr hade vi önskat att vi hade haft 

möjlighet att lägga ner lite mer tid. 
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 1. INLEDNING 
När vi skulle välja ämne till vårt fördjupningsarbete var valet lätt. Vi visste vad vi ville skriva 

om men inte hur eller specifikt inom detta stora ämne vilka frågor vi ville ha svar på. Att 

arbeta mot narkotika har på olika sätt alltid varit ett av våra mål som polis. Drogerna har ökat 

i vårt samhälle och det känns många gånger som polisen är maktlösa. Tyvärr har vi med egna 

erfarenheter fått inse vilka skador ett missbruk av narkotika leder till, vissa av våra 

barndomskamrater har fallit offer för detta gift. Vi ville även se hur polisen i Umeå jobbar för 

att sänka flödet av narkotika och framför allt för att se hur de arbetar emot nyrekrytering till 

narkotikaträsket. 

 

1.1 Bakgrund 

Fram till den 1 juli 1988 var bruk av narkotika inte kriminaliserat i Sverige. Det gjordes då en 

lagändring som kriminaliserade all befattning med narkotika (ej medicinsk), som ringa 

narkotika brott. Tyvärr innebar den nya lagändringen inte mycket eftersom endast böter 

ingick i straffskalan och att polisen därför saknade möjlighet att göra kroppsbesiktning. Den 1 

juli 1993 ändrades straffskalan för ringa narkotikabrott från enbart böter till böter eller 

fängelse i högst sex månader. Tack vare lagändringen fick nu polisen möjligheten att ta blod- 

och urinprov på en person som var skäligen misstänkt för ringa narkotikabrott.                                           

Polisen får även använda sig av hemlig teleavlyssning när förundersökning är inledd, till brott 

vilket inte är förskrivet fängelse lindrigare än två år eller försök, förberedelse eller stämpling 

till sådant brott, om sådan gärning är belagd med straff. Det finns även möjlighet att använda 

sig av hemlig teleövervakning när förundersökning är inledd för brott vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader. Brott enligt 1 § narkotikastrafflagen 

(1968:64) eller sådant brott enligt 1§ lagen (1960:418) om straff för varusmuggling som avser 

narkotika eller försök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i två år, om sådan gärning är belagd med straff. Hemlig 

teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske endast om någon är skälig misstänkt för 

brottet och om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. (Svea rikes lagbok 2002) 
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1.1.1 Nationell handlingsplan mot narkotika 

1998 tillsatte regeringen Narkotikakommissionen, vars uppgift var att ta fram förslag på hur 

man kunde stärka och effektivisera narkotika politiken. Så i januari 2002 presenterar 

regeringen en ”Nationell handlingsplan mot narkotika”(se bilaga 1). Handlingsplanen gäller 

till och med 2004 och anger huvudinriktningen för narkotikapolitiken i Sverige. Målen som 

står i handlingsplanen är: Ett drogfritt Sverige,  och för att få det skall dessa mål uppfyllas: 

 

• Minska nyrekrytering till missbruk, 

 

• förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk, och 

 

• minska tillgången på narkotika 

 

 



   3 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att på ett övergripande sätt få en uppfattning om polisens arbete 

mot narkotika, samt vilka medel som används och som önskas. Vi vill få kunskap om hur 

polisen i Sverige men främst Umeå arbetar förebyggande mot missbruk av narkotika. 

 

1.3 Frågeställningar 

* Vad är de övergripande målen för Sveriges narkotikapolitik? 

* Vilka metoder finns på förslag för att hjälpa polisen vid grövre brott? 

* Vad är de övergripande målen för Västerbotten/Umeås narkotikapolitik? 

* Hur arbetar polisen i Umeå mot narkotika? 

* Vad är en informatör/uppgiftslämnare? 

* Finns Fentanyl i Umeå och vad är det? 

* Finns det någon rotel i Umeå som specialiserat sig på narkotika? 

* Hur mycket prioriterar de nyrekrytering i Umeå? 
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2. TEORIER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 

2 .1 Kriminella karriärer 

Blumstein m fl (1986 s. 12) har definierat en kriminell karriär som ” en beskrivning av en 

longitudinell sekvens av brott som begåtts av en enskild gärningsman” Det vanligaste sättet 

att studera kriminella karriärer är genom s.k. longitudinella studier d.v.s. studier där man 

följer deras uppväxt och ibland också i vuxenlivet.  

 

Forskningen visar att den som debuterar tidigt i brottsligt och asocialt beteende tenderar att 

begå fler brott, ha längre brottskarriärer och vara överrepresenterade bland de som begår de 

grövsta brotten. Detta innebär att de som vid tidig ålder uppvisar problembeteenden lättare 

kan utvecklas till kroniska brottslingar med kriminella karriärer som sträcker sig långt upp i 

vuxen ålder. Det är viktigt att utveckla förebyggande åtgärder för dessa. (Torstensson & 

Wikström, 1995 s. 34.)  

 

2.2 Nyrekrytering, tillfällesbrott och kroniker 

Resultaten från forskningen kring kriminella karriärer framhäver behovet av två olika 

brottspreventiva strategier: 

 

En strategi för att hindra nyrekryteringen till livsstilar som präglas av kronisk 

brottslighet. 

 

En strategi för att hantera kroniska brottslingar 

 

För att hindra nyrekrytering till kronisk brottlighet eller missbruk är den viktigaste åtgärden 

att stärka självkontrollen genom att bidra till en utveckling av sociala band till det 

konventionella samhället. Detta hos de barn och ungdomar som tidigt uppvisar 

problembeteenden (t ex stark aggressivitet och omfattande skolk.) (Torstensson & Wikström 

1995 s. 35) 

 

Till dessa två strategier kommer behovet av 

 

en strategi för att handskas med tillfällesbrott 
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Flera studier visar att det finns en topp för brottslighet någonstans i åldersintervallet 15-17 år. 

Även om kronikerna står för en stor del av brottsligheten under dessa åldrar, särskilt de 

grövre, är detta också en period då många ungdomar av äventyrslusta och spänning begår ett 

eller några brott, utan att de för den skull löper större risk för att dras in i en kriminell karriär. 

Det är dock troligt att även ett antal individer från denna grupp kan riskera att dras in i 

kriminella karriärer, om de uppfattar att det är lätt att begå brott och att konsekvenserna av 

brottsliga handlingar är inga eller ringa. (Torstensson & Wikström 1995 s.35) 

 

2.3 Problemorienterat polisarbete 

De största utvecklingsmöjligheterna för rättsväsendet vad beträffar brottsprevention torde 

ligga inom polisens arbetsområde och gäller utvecklandet av det s.k. problemorienterade 

polisarbetet.  

(Torstensson & Wikström 1995 s.48) 

 

Ett första steg med ett problemorienterat polisarbete är att se bakom brottshändelserna och 

försöka identifiera vilka problem det är som generar dessa. Detta kräver att man analyserar 

brottslighetens mönster i tid och rum och hur dessa sammanhänger med olika andra (legala) 

aktiviteter. 

Ett andra steg är att försöka angripa bakomliggande förhållanden som orsakar brottshändelser 

av ett visst slag. Ofta innebär ett problemorienterat polisarbete att ett samarbete med andra 

aktörer etableras (skola, socialtjänst, affärsidkare) etc. eftersom det ofta kan vara dessa som 

kan påverka de förhållanden som skapar brottshändelser. I ett vidare perspektiv kan det också 

komma att gälla att påverka lokala och nationella beslutfattare att ändra lagar och 

bestämmelser eller att påverka hur resurser fördelas. 

Ett tredje steg är att kontinuerligt följa upp och utvärdera de strategier som tillämpas för att 

mot den bakgrunden kunna modifiera dessa allt eftersom erfarenheterna av ett 

problemorienterat arbetssätt växer. För att åstadkomma ett lyckat problemorienterat arbetssätt 

är det viktigt att polisen skaffar sig tillräcklig kompetens vad beträffar att göra brottsanalyser 

och att lyckas etablera ett väl fungerande samarbete med andra betydelsefulla aktörer. 

(Torstensson & Wikström 1995 s. 48) 
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2.4 Problemorienterat polisarbete i stadskärnan 

Ordningsproblem i stadskärnan kan i huvudsak ses som problem starkt relaterat till alkohol 

och narkotikaanvändning. Detta innebär alltså att preventiva åtgärder och polisarbete bör 

riktas mot att påverka detta. Det antas vanligen att berusade personer eller 

narkotikapåverkande personer påverkas mindre än andra (nyktra) av olika slags 

kontrollåtgärder. Ordningsproblem på allmänna platser inträffar ofta mellan påverkade 

personer och personer med någon slags kontrollfunktion (butiksanställda, dörrvakter, 

säkerhetspersonal, poliser). (Torstensson & Wikström 1995 s.79) 

Att hantera och ingripa mot berusade personer eller mot personer påverkade av narkotika är 

svårt, och människor i allmänhet som passerar förbi är i regel tveksamma mot att göra sådana 

ingripanden. Därför är det i huvudsak endast polisens jobb. 

 

2.4.1 Fallet Oakland 

Få studier beskriver polisstrategier och effekter av dessa i stadskärneområden. Ett undantag är 

en undersökning av Reiss (1985) av ett program för polisarbete i centrala delar av Oakland. 

Strategin för Oakland-polisens arbete i stadskärnan kan beskrivas i följande punkter. 

En strategi för övervakningsverksamheten – uniformerad och civilklädda fotpatrullerande 

poliser för att öka tryggheten i stadskärnan, och olika typer av motoriserande patruller 

anpassade efter olika behov och användningsområden. 

Stöd från olika samarbete med privata företag – olika slags belöningar till poliser som 

arbetade extra i stadskärneområdet, intresse för områdets utformning i brottsförebyggande 

syfte, och ökad rapportering från företagen till polisen även vid mindre brott. 

Använda regelverket också när det gäller de lindrigare brotten -  samarbete med olika 

samhällsorgan för att förbättra problem förknippad med vissa befolkningsgrupper som bidrar 

till att rädslan att utsättas för brott eller minskar livskvaliteten i de centrala delarna av staden. 

Utveckla vissa polisenheter för att arbeta med speciella problem, exempelvis 

narkotikaförsäljning, i de centrala delarna. 

Öka kontrollen av olika sanktioner för de gärningsmän som orsakar problem vid upprepade 

tillfällen i de centrala delarna. 

De erfarenheter som gjorts från Oakland visar att vissa typer av grov brottslighet minskat och 

detta ses åtminstone delvis som en effekt av den särskilda strategin. (Reiss 1985, sid. 39-43) 
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2.5 Utredning om hjälpmedel för brottsutredande myndigheter. 

Regeringen beslutade den 12 september 1996 att tillkalla en särskild utredare 

för att utreda ett antal frågor om kriminalpolisiära arbetsmetoder 

inom ramen för straffprocessuella tvångsmedel. 

Till särskild utredare förordnades den 12 september 1996 lagmannen 

Ulf Arrfelt. Utredningen har antagit namnet Buggningsutredningen (Ju 1996:07).                                        

1998 lämnades ett betänkande som fick namnet:  

 (SOU 1998:46)   Om buggning och andra hemliga tvångsmedel 

 

2.5.1 Uppdraget 

Den här utredningen har haft som uppdrag att utreda några frågor som handlar om 

kriminalpolisiära arbetsmetoder. Dessa faller inom ramen för straffprocessuella tvångsmedel. 

Enligt de direktiv som finns så skall utredningen, analysera om det kan finnas ett behov av 

s.k. hemlig teknisk avlyssning (buggning) som arbetsmetod inom polisen. Och undersöka om 

metoden är effektiv samt överväga om intresset av att upprätthålla ett starkt skydd för den 

personliga integriteten ger ett utrymme för att tillåta hemlig teknisk avlyssning. 

Utredningen skall också undersöka möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för hemlig 

kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. (SOU 1998:46)   

 

 

2.5.2 Hemlig teknisk avlyssning (Buggning) 

Med buggning menas avlyssning av tal eller närmare bestämt tal i enrum, samtal eller 

förhandlingar vid sammanträde eller någon annan sammankomst som allmänheten inte har 

tillträde till. Som i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för 

återgivning av ljud. Enligt utredningens uppfattning är det angeläget ur kriminalpolitisk 

synpunkt att polisen får rätt att använda sig av tekniska hjälpmedel för att effektivt kunna 

bekämpa den grova narkotikabrottsligheten och även annan allvarligare brottslighet. 

Samtidigt så råder det inte något tvivel om att buggning är en integritetskränkande åtgärd. 

Utredningen anser att vinsten är större än förlusten. Alltså så föreslår utredningen att 

buggning införs som ett nytt straffprocessuellt tvångsmedel och som får användas vid en 

förundersökning. Regleringen måste dock kringgärdas av starka rättssäkerhetsgarantier så att 

risken för missbruk minimeras.  
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Utredningens förslag innebär att buggning skall få användas vid förundersökning när det 

gäller brott som har ett minimistraff på fyra års fängelse, grovt narkotikabrott och grov 

varusmuggling avseende narkotika samt vid förbrott till ovan nämnda brott. Med ett krav på 

fyra års straffminimum så kommer buggning att kunna användas vid bara de mest allvarliga 

brotten, t.ex. dråp, mord, människorov, ej mindre grovt brott, grovt rån, grov mordbrand, 

allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott och grovt spioneri. Det föreslås även att buggning skall 

få användas vid förundersökning av vissa av de brott som har tagits in i 1 § lagen (1999:000) 

med särskilda bestämmelser om användning av tvångsmedel vid förundersökning i vissa 

brottmål och som rör rikets säkerhet eller som är av allmänfarlig. 

Förslaget innebär att buggning skall få användas endast om någon är skäligen misstänkt för 

brottet och om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen samt om skälen för åtgärden 

uppväger det intrång i den personliga integriteten som görs. Åtgärden får bara vidtagas på den 

plats där den misstänkte kan antas uppehålla sig. Under utredningsarbetet har det klart 

framkommit att det från effektivitetssynpunkt skulle innebära allvarliga nackdelar om 

användningen av buggning begränsades till t.ex. platser dit allmänheten 

har tillträde.  

Vissa personkategorier skall inte vara undantagna från buggning. Det enda undantag som görs 

från denna princip är att ett beslut om buggning inte får avse ett samtal mellan den misstänkte 

och hans försvarare. En fråga om hemlig teknisk avlyssning skall prövas av rätten på 

ansökan av åklagaren.  

Ett tillstånd till buggning skall meddelas att gälla för viss plats och viss tid. Tiden skall inte 

vara längre än nödvändigt och får inte innefatta mer än två veckor från dagen då det 

beslutades. Om det skulle visa sig att det inte längre finns skäl för beslutet så skall det 

omedelbart hävas och då av åklagaren eller rätten. 

Enligt utredningens förslag så skall en upptagning som gjorts vid buggning granskas så snart 

som möjligt. Den granskningen får endast ske av en begränsad krets. Det är andeläget att 

materialet får bevaras till dess att förundersökningen är nedlagd eller avslutas eller om ett åtal 

väckts, målet har slutligt avgjorts. Det skall därefter förstöras. (SOU 1998:46)   

 

 

2.5.3 Hemlig teleavlyssning 

Under de diskussioner som utredningen haft med brottsutredande myndigheter så har det 

framkommit att det finns ett behov av att kunna ta del av innehållet i telemeddelanden som 

finns lagrade hos en teleoperatör t ex meddelanden i en röstbrevlåda. Nu i dagsläget så är det 
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tveksamt om ett sådant meddelande kan göras tillgängligt för myndigheterna genom ett 

efterföljande beslut om hemlig teleavlyssning. 

Utgångspunkten är nämligen den att RB:s regler enbart omfattar telemeddelanden som 

befordras, det vill säga är under befordran. 

Utredningen har som förslag att rättegångsbalkens regler om hemlig teleavlyssning skall 

ändras så att de avser alla telemeddelanden som finns lagrade hos en teleoperatör. Detta skulle 

innebära att det blir möjligt för de myndigheterna att hämta in uppgifter om innehållet i ett 

telemeddelande som den enskilde redan har tagit del av men som fortfarande finns lagrat i till 

exempel en meddelandebox hos en teleoperatör.  

Även uppgifter om mellan vilka teleadresser meddelandet har utväxlats skall kunna användas. 

Utredningen föreslår att tvångsmedlet skall kunna få användas vid en utredning av brott som 

har ett minimistraff på fängelse i ett år och även vid förbrott till sådana brott. Dom brott som 

då tillkommer är bl.a. olaga frihetsberövande, ej mindre grovt brott, rån, grov misshandel, 

allmänfarlig ödeläggelse, mindre allvarligt brott, och övergrepp i rättssak, grovt brott. 

Utredningen föreslår även att avse inte bara den telefonadress som den misstänkte innehar 

eller den som han kan antas komma att använda, utan även en teleadress som den misstänkte 

kan antas komma att ringa till eller på annat sätt försöka söka kontakt med. Ansökan om 

hemlig teleavlyssning ska fortsättningsvis prövas av rätten efter en ansökan av åklagaren. 

Utredningen föreslår dock att det för åklagaren skall finnas en möjlighet att i brådskande fall 

fatta beslut om hemlig teleavlyssning  (SOU 1998:46)   

 

2.5.4 Hemlig teleövervakning 

Utredningen föreslår att rättegångsbalkens nuvarande regler om hemlig teleövervakning borde 

ändras så att det blir möjligt att besluta om både en fortlöpande insamling av uppgifter och 

inhämtande av redan tillgängliga uppgifter. Enligt gällande rätt kan bestämmelserna om 

hemlig teleövervakning tillämpas endast på framtida uppgifter. En sådan förändring skulle 

inte innebära någon principiell förskjutning av rättsläget, eftersom det är ju redan enligt 

gällande rätt, med stöd av bland annat telelagen, är möjligt att få tillgång till uppgifter för 

förfluten tid. 

Utredningens förslag innebär att det skall framgå i lagen att an även får lokalisera en viss 

teleadress. 

Utredningens förslag innebär att hemlig teleövervakning ska få användas inte bara vid 

förundersökning av brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex 

månader, brott enligt 1 § narkotikastrafflagen och sådant brott enligt 1 § lagen om straff för 
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varusmuggling som avser narkotika, utan även vid försök, förberedelse eller stämpling till 

sådana brott som nu har nämnts. Detta om sådan gärning är belagd med straff. Som det är 

idag så krävs ett straffminimum på minst två års fängelse för att ett tvångsmedel skall få 

användas vid försök, förberedelse och stämpling till brott.  (SOU 1998:46)   

 

Som lagen lyder idag så skall hemlig teleövervakning som huvudregel få användas bara om 

någon är skäligen misstänkt för brott, det är av synnerlig vikt för utredningen och att skälen 

för åtgärden skall uppväga det intrång som åtgärden innebär för den misstänkte.  

Dock föreslår utredningen att hemlig teleövervakning som avser förfluten tid, ska få användas 

i speciella situationer trots att det inte finns någon som då är skäligen misstänkt för brottet.. 

Det kan till exempel röra sig om fall där någon sett en maskerad gärningsman i samband med 

ett bankrån har ringt ett mobilsamtal. Eller till exempel där en målsägande uppger att han 

omedelbart före en grov misshandel har hört en mobilsignal.  (SOU 1998:46)   

 

2.5.5 Hemlig kameraövervakning 

Utredningen föreslår att hemlig kameraövervakning skall få användas även när misstanken 

om brott inte kan ledas till en viss person. En förutsättning för att det skall få användas i en 

sådan situation är dock att särskilda omständigheter talar för att brottet klaras upp genom 

åtgärden. Sådana här omständigheter kan föreligga till exempel när det gäller vapengömmor 

och upphittade narkotikapartier. Detta eftersom man kan hävda att det kan förväntas att en 

person med anknytning till brottet förr eller senare kommer att besöka platsen och ta reda på 

godset. Det kan också handla om upprepade mordbränder inom ett område, vid upprepade fall 

av förgiftade eller med andra farliga föremål preparerade livsmedel i en butik. Ett annat 

exempel är mordförsök på sjukhus, där man kan tänka sig att metoden leder till att brottet kan 

klaras upp. (SOU 1998:46)   

 

 

2.6 Fentanyl 

Fentanyl är ursprungligen ett läkemedel, men klassas som narkotika. Ämnet som läkemedel 

används som smärtstillande och sömnmedel. 

Ett annat namn för Fentanyl är ”China White”. Fentanyl är ett syntetiskt opiat och det är det 

som gör den intressant för heroinmissbrukare, det påminner om heroin. I fel händer är 

Fentanyl en dödlig drog. Drogen finns i kristall-, vätske-, pulver- och gasform. En vanlig och 
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farlig biverkning av Fentanyl kan vara andningsstillestånd. Fentanyl är ett syntetiskt preparat 

som kan vara 7000 gånger starkare än heroin. En ”dos” har ungefär samma storlek som ett 

saltkorn vilket är cirka 1-2 milligram.  Eftersom drogen är så stark så är den lätt att 

överdosera. Dessutom så har rättsläkarna svårt att fastställa om det verkligen är Fentanyl som 

den avlidne har i kroppen. En heroinist vars rus av heroin börjar avta kanske fyller på med 

Fentanyl och resultatet blir att personen tuppar av. Sedan under den rättsmedicinska 

undersökningen så upptäcker man bara heroinet, det som då händer är att man fastställer 

dödsorsaken på heroinet hävdar Jane Palmborg, forensisk kemist på Statens kriminaltekniska 

laboratorium. Ett annat dilemma är att Fentanyl inte går att spåra i urin vilket gör det omöjligt 

att upptäcka genom ett vanligt drogtest. I Sverige så har det fram till 11 december, 2003 

rapporterats om sex dödsfall. Dödsfallen har rapporterats in till Stockholm, Sundsvall och 

Umeå.(Aftonbladet 12 dec. 2003) 

 

Polisen misstänker dock att det finns ett stort mörkertal enligt Lars Bjurling på 

Rikskriminalens narkotikarotel. Misstankar från polisen att narkotikan kommer hit från forna 

sovjetunionen och Estland finns enligt kriminalkommissarie Janne Westling på 

länsnarkotikaroteln i Stockholm.(Aftonbladet 12 dec.2003) 

 I Tallin så har det registrerats 25 dödsfall av Fentanyl. 200 överdoser har rapporterats bara 

mellan mars och maj 2002. Drogen Fentanyl kom till Sverige i början av 2003.              

(Aftonbladet, 12 dec. 2003)   

SVT(Sveriges television) uppger att vid två stora beslag i Ukraina beslagtogs 40 kilo 

Fentanyl. Fentanyl fanns också med i den gas som den ryska polisen sprutade in på teatern vid 

gisslandramat i Moskva, oktober 2002. Närmare 120 personer miste då sitt liv.  

 

2.7 Teorikritik 

Problemorienterat polisarbete är mycket viktigt, men polisen idag blir mer och mer 

underrättelsestyrd. Det borde göras en närmare undersökning vart polisen idag är på väg. 

Problemorienterat arbete är mycket användbart men hur ser de ut på våra svenska 

polismyndigheter får de poliser som arbetar så någon uppskattning, eller är det kanske även 

det för resurskrävande. Finns det resurser till denna typ av arbete eller räcker endast 

personalen till det händelsestyrda arbetet. Det är viktigt med bra tips och poliser som kan ha 

och behålla sina uppgiftslämnare. 
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Fallet Oakland-strategin är framtagen av Reiss 1985. Det borde göras en uppföljning på denna 

och även en förfinad strategi för att kunna fastställa och få fram ett rättvist resultat. Och för 

att visa om denna fungerar, det som Oakland-polisen själv sa efter ett tag då de använt denna 

lät lite tveksamt. Oakland strategin är inte framtagen för svensk polis och en sådan borde 

göras. Många av punkterna i Oakland- strategin är bra men kräver mycket pengar och resurser 

något som tyvärr inte finns inom svenskpolis idag. 

 

(SOU 1998:46) Om buggning och andra hemliga tvångsmedel, är detta förslag verkligen helt 

genomtänkt. Har det gjorts en ordentlig undersökning denna om ev. förändring i 

lagstiftningen. Det finns risker för kränkning av den personliga integriteten och medborgarnas 

skydd för grundläggande friheter som bl.a. yttrandefrihet och meddelarskydd om förslaget går 

igenom. Utredningen har inte till fullo lyckats visa att integritetskränkande arbetsmetoder som 

buggning och telefonavlyssning i väsentlig mån kommer underlätta polisens arbete eller leda 

till någon väsentlig minskning av den grova brottsligheten. Det kan finnas betydande 

praktiska svårigheter att verkställa beslut om buggning och vidare att buggning kanske inte 

kommer leda till någon väsentligt högre uppklarningsprocent beträffande vissa grova brott, 

eftersom buggningen skulle kunna användas i ett mycket begränsat antal fall. 
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3. METOD 

 

3.1 Metoder 

För att skriva detta fördjupningsarbete har vi sökt mycket på Internet. Internet är en utmärkt 

informationskälla, med en större mängd material. Vi har även sökt information hos olika 

myndigheter samt läst många artiklar från dagspressen. Eftersom det saknas litteratur i ämnet 

så har vi fått använda oss av alternativa metoder. En metod som vi använt oss av och som 

arbetet till stor del bygger på är intervjuer. Vi har inte hittat något namn för de metoder vi 

använt oss av. 

 

3.2 Material 

Det material vi använts oss av är informationen ifrån Internet, resultat ifrån intervjuerna samt 

det fakta vi fått fram genom kontakterna med olika myndigheter och artiklar ifrån dagspress. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Genom Internet har vi läst på regeringskansliets hemsida och då fått tag på ”Nationell 

handlingsplan mot narkotika”.  

Vi har kontaktat Polismyndigheten i Västerbottens län och tagit del av deras verksamhetsplan. 

Vi ville även få kontakt med poliser som intresserat sig för arbetet mot narkotika. Och fick då 

intervjua två poliser som arbetar både som ordningspolis och på en specialenhet som arbetar 

mot bl a narkotika i Umeå. För att kunna få svar på de frågor vi ställt oss om Fentanyl så 

sökte vi fakta på Aftonbladets hemsida. Information om de olika metoder som polisen 

eventuellt skall få i framtiden hittade vi även regeringskansliets hemsida.  

 

3.4 Metodkritik 

Eventuella felkällor som kan uppkomma vid intervjutillfället: 

• intervjuledarens kompetens, dvs. kunskap och erfarenhet att leda en intervju 

• valet att anteckna under intervjuns gång baseras på erfarenheten att en bandspelare 

kan ha en hämmande effekt. Viss information kan gå förlorad genom selektiva 

anteckningar med fördelarna anses väga upp nackdelarna 

• frågornas utformning kan påverka svaren. Intervjuledaren  kan behöva hjälpa till med 

följdfrågor eftersom vissa människor inte är särskilt talföra 
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• utfallet av vissa intervjuer kan påverkas av den intervjuades dagsform, viljan att göra 

ett gott intryck samt graden av motivation vid deltagandet. Vissa intervjuade kan vara 

mer talföra än andra 

• den s.k. intervjueffekten, folk svarar det som dom tror intervjuaren vill höra. (Sehlin 

2002 s. 22) 

 

När de gäller intervjun med Patrik och Olle, kunde vi ha skött denna på ett bättre sätt. Det 

blev tyvärr svårt att både fråga, anteckna och komma ihåg vad i detta fall två personer sa. De 

var mycket engagerade och pratade ibland i munnen på varandra. När vi sedan skrev ner 

arbetet insåg vi snabbt hur svårt det var att sammanställa texten och komma ihåg vem som 

sagt vad. För att inte det skulle bli några felcitat så tog vi åter igen kontakt med Olle och 

Patrik som då läste igenom intervjun och kunde rätta eventuella misstag. 

 

 

4. RESULTAT 

 

4.1 Frågeställningarna 

De övergripande målen för Sveriges narkotikapolitik är ett drogfritt Sverige genom att minska 

nyrekrytering till missbruk. Förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk och att 

minska tillgången på narkotika. För att ha en möjlighet att göra detta finns det förslag på 

metoder som polisen skall kunna använda sig av vid grövre brott. Dessa är hemlig teknisk 

avlyssning (buggning) och ev. utvidgade tillämpningsområden för hemlig 

kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. 

 

Det har gått att läsa mycket om fentanyl i tidningarna den sista tiden och även att det 

förekommit dödsfall i Umeå. Fentanyl är ett syntetiskt opiat och det är det som gör den 

intressant för heroinmissbrukare, det påminner om heroin. I fel händer är Fentanyl en dödlig 

drog, eftersom endast ett saltkorn storlek är en dos. Den kan vara 7000ggr starkare än heroin 

och finns i kristall-, vätske-, pulver- och gasform. Det går inte att i ett vanligt drogtest se om 

en person är påverkad av fentanyl, och det är svårt även för rättsläkare att fastställa om någon 

dött av denna drog. 
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 4.2 Polismyndigheten i Västerbotten 

I Polismyndigheten i Västerbottens läns verksamhetsplan står följande: 

”Polisen skall medverka till att narkotikamissbruket inte ökar. Ett led i det förebyggande 

arbetet skall bland annat ske genom att uppdaga ringa narkotikabrott. Särskild 

uppmärksamhet skall ägnas åt att identifiera nya missbrukare." 

Fortsättningsvis står i verksamhetsplanen även att år 2002 ökade antalet anmälningar mot 

bruk av narkotika med 67 % i Västerbottens län. Ökningen beror i huvudsak på polisernas 

arbetsinsatser. Enligt Centralförbundet mot alkohol och narkotika undersökningar antas länet 

befinna sig under riksgenomsnittets nivå när det gäller den faktiska narkotikabrottsligheten. 

Det narkotikapreparat som oftast beslagtas är cannabis. 22 % av de personer som misstänks 

för ringa narkotikabrott under 2002 var tidigare okända i narkotika sammanhang och flertalet 

av dessa var yngre än 25 år. 

 

 

 

4.3 Intervju  

Nedan följer en intervju som gjordes 2003-12-03 på polisstationen i Umeå, intervjun är 

uppdelad i olika avsnitt för att det lättare skall gå att få en bild av hur arbetet som polis i 

Umeå fungerar. De intervjuade polismännen är: 

 

Patrik Olsson, 36 år och tre barns far, började polishögskolan 1992, jobbade sedan efter 

skolan i Stockholm framtill 1998. Började sedan på ordningsavdelningen i Umeå. Jobbade där 

till och med sommaren 2003 då han började sin nya tjänst vid Grova brottsroteln.  

Olle Andersson, 36 år började polishögskolan 1995, skolan var då treårig så han började i 

Umeå på ordningsavdelningen 1998. Där jobbade han till sommaren 2003, sedan började 

även han vid Grova brottsroteln. 

 

4.3.1 Allmänna frågor  

 

Vad är positivt med att jobba i Uniform? Och vilka nackdelar finns det?                                              

Lättare att konfrontera personer, det blir en naturlig ingång de ser direkt att vi är poliser. Det 

kan hända om man jobbar civilt att någon tror att man försöker råna dem, eller att folk runt 



   16 

om kring tror det. Har man uniform är allt så tydligt.                                                                                     

Nackdelar kan vara att man inte är anonym, att man inte kan spana. 

 

Styr det egna intresset vid arbete mot narkotika?                                                                                     

Alltihopa! Vi har kanske fått hoppa över egen träning oftare än andra turlag för att vi i stället 

vill uppdatera oss om vad som hänt inom narkotika.  

 

Hur viktigt är fara i dröjsmål vid narkotikabrott?                                                                              

Utan fara i dröjsmål skulle det inte bli några resultat. Det är samma här många kritiker som 

inte förstår hur viktigt det är med fara i dröjsmål, just i narkotikaärenden. Många gånger blir 

det husrannsakan i fara i dröjsmål för att det är så lätt att göra sig av med narkotika. Det är 

bara att öppna fönstret och låta pulvret åka ut. Det samma gäller med kroppsvisitation, man 

lär sig med erfarenhet att se vilka som har något på sig. De är nervösa, ”fipplar”, flackar med 

blicken m.m. Ofta görs en kroppsvisitation på någon som kommer ut ifrån en misstänkt 

lägenhet, om man hittar något på den måste man snabbt in i lägenheten.  

Vad anser ni om brottsprovokation och bevisprovokation?                                    

Brottsprovokation: Inte tillåtet! Visst vore det bra att få använda i vissa fall men det finns 

alltid ett annat alternativ. Även om det tar tio gånger längre och kostar mer tid och resurser. 

Man ska komma ihåg att ”tillfället gör tjuven” så inte till vilket pris som helst. Brottet skall ha 

gjorts ändå.  Bevisprovokation skulle vi nog titta mer på. Vi borde få mer tekniska hjälpmedel 

tex. buggning, det vore ett grymt bra hjälpmedel. Men i så fall skulle det vara en stark 

misstanke (på sannolika skäl), grovt brott (kanske normalgraden), och beslutas av åklagare 

eller rätten.  

 

Tror ni att poliserna är för fega när det gäller narkotika?                                                     

Ja, för fega eller för dåligt pålästa. De kanske inte tar in personer regelbundet och då kan 

avrapporteringen bli svår. Ofta är ringa narkotikabrott en bra ingång i andra ärenden. Så det är 

viktigt att hålla sig ajour.  

 

Hur tycker ni att nyutexaminerade poliser kunskaper om narkotika är?                                               

Ofta bättre än många som jobbat några år. De har förmodligen fått en bättre utbildning. Men 

dom är ganska försiktiga, vilket man kan förstå. 
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Är det viktigt att vakthavande befäl förstår hur arbetet med narkotika fungerar?                               

Ja, självklart men ofta blir det fara i dröjsmål eller direkt kontakt med åklagare så det är 

viktigare med ett bra yttre befäl som förstår narkotika arbetet. Men har man jobbat ett tag så 

är det lättare för VB* att ”köpa” deras resonemang, han/hon vet att de vet vad de gör. 

 

Hur ser det ut med narkotika i Umeå i dag?                                                                            

Oförändrat, det är god tillgång utan någon minskning. Försvinner någon kommer någon ny 

eller utökas en annan sin kundkrets. Det är samma efterfrågan även fast någon åkt fast, det är 

lika många missbrukare fortfarande.  

 

Varifrån kommer narkotikan till Umeå?                                                                               

Från Stockholm eller genom Stockholm, man köper för eget bruk eller större partier för 

försäljning.  

Har debutåldern för att prova narkotika minskat i Umeå ? Och vilka droger börjar man med?                     

Vi har inte jobbat tillräckligt länge för att se om det är så. Men det vi märkt är att det oftare 

går snabbare till att börja med ”tyngre” droger, så som heroin. Som vi hört är man ungefär 15 

år och börjar med hasch.  

 

Märks det att Umeå är en studentstad, t.ex. speciella ”studentdroger”?                                      

Nej, men studentlivet är ett stort svart hål. Vi har ingen insikt i korridorerna. Och det är svårt 

för oss att få det. Vi syns, även om vi jobbar civilt. 

 

Vilka droger är vanligast i Umeå?                                                                                                               

Som i alla andra städer, hasch, piller m.m. Det går upp och ner just nu mycket valium för ett 

halvår sedan rohypnol och sedan amfetamin och heroin. Det är förhållandevis mycket heroin i 

Umeå. Många unga som provar att röka för att snart vara fast i att injicera. De tycker inte att 

röka är lika farligt som att injicera, men det leder till slut till det ändå.  

 

Det har skrivits en hel del om Fentanyl, finns det i Umeå?                                                          

Ja, vi har konstaterat ett dödsfall till Fentanyl, och vi har tagit beslag. Men förmodligen finns 

det ett stort mörkertal eftersom det inte syns på de vanliga drogtesterna som görs på de som 

tas in. Man måste göra ett speciellt test för att kunna konstatera att det rör sig om missbruk av 

Fentanyl. Ofta används Fentanyl till att ”krydda” upp heroin.  
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Har ni något samarbete med skola och socialen?                                                                               

Just nu finns det på chefnivå samarbete med skolors rektorer. Tanken är att det ska finnas ett 

bättre samarbete. Så att vi kan få veta vilka ungdomar som befinner sig i riskzonen, på vilka 

skolor det finns droger. Det är svårt att ha ett samarbete med sociala eftersom dom har så 

mycket sekretess gentemot oss. Det gäller att bygga upp ett förtroende för varandra, för att 

hjälpa varandra det kan vi.  

 

4.3.2 Sammanfattning allmänna frågor 

Det egna intresset styr mycket vid arbete mot narkotika. Många gånger får de själva uppdatera 

sig om det kommit något nytt. Vid narkotikabrott är det mycket viktigt med fara i dröjsmål, 

utan fara i dröjsmål skulle de i många fall inte bli några resultat. Däremot så är 

brottsprovokation inte något som poliserna vi intervjuade tyckte var ett alternativ. De menade 

att tillfället gör tjuven och om vi riggade en fälla så kanske personerna gör brottet bara för att 

allt finns där. De tycker dock att bevisprovokation var något de borde titta lite mer på. De vill 

även ha fler tekniska hjälpmedel som t ex buggning. 

Många poliser är tyvärr lite fega eller dåligt pålästa när det gäller narkotikabrott. De 

nyutexaminerade poliserna är dock ofta bättre än de som jobbat några är förmodligen trodde 

de har de fått en bättre utbildning. Men det är viktigt med ett yttre befäl som förstår 

narkotikaarbetet för att få resultat. 

 

Tillgången på narkotika i Umeå är god utan någon minskning, narkotikan i Umeå kommer 

framförallt ifrån Stockholm eller genom Stockholm. De vanligaste drogerna i Umeå är som i 

alla städer hasch, piller men de ser även att det är förhållandevis mycket heroin och ganska 

långt ner i åldrarna. Även den omtalade drogen fentanyl finns i Umeå och det har redan tagits 

beslag och konstaterats dödsfall. Det finns inget för dagen inget välfungerande samarbete 

mellan skola, sociala och polis. 

 

4.3.3 Ordningsavdelningen 

 

Om man kollar ”Nationell handlingsplan mot narkotika” ifrån regeringen och sedan Er 

verksamhetsplan så säger den att ni framför allt skall jobba mot nyrekrytering av 

missbrukare. Följs dessa mål?                                                                                                      

I Umeå jobbar fem turlag som alla får ha en egen inriktning och egna mål förutom 

myndighetsmålen. Under flera års tid har vårt turlag på ordningen jobbat mot droger. Målet 
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har varit att ta in yngre förstagångsanvändare och testa dessa för narkotika. Vårt turlag tog 

mer än hälften av alla ringa narkotikabrott i Umeå. 

 

Var det någon fortgående information till alla andra som jobbade på ordningen hur 

arbetet fungerade?                                                                                                                           

Nej.  

 

Hur såg era kollegor på arbetsformen?                                                                                                   

Dom var bara positiva. 

 

Hade ni någon form av utvärdering hur arbetet fungerade?                                                       

Ja, en gång per år. Vi kollade hur många som tagits in för provtagning, hur många av dom 

som visade positiva testresultat. Och vilken ålder de var i. Det är viktigt att ta in unga killar 

och tjejer som misstänkts tagit narkotika tidigt. Att vara ung och få komma till polisen och 

lämna blod och urin kan betyda att de får en tankeställare och kanske inte provar någon fler 

gång. Att omvända så bara en är mycket bra. Tyvärr ser inte alla de på det viset, det finns 

många kritiker som tycker att ringa narkotikabrott inte är så viktigt, det är bara ett bötesbrott. 

Stora beslag anses vara mycket viktigare än en 16-årig tjej som missbrukar narkotika och inte 

är känd av polisen sedan tidigare. Kritikerna tyckte att vi band upp våran tid och blev låsta 

och då inte kunde vara tillgängliga om vi behövdes. Vilket är helt fel.  Det är tråkigt att vissa 

tycker att det inte är viktigt, man får dåligt samvete. 

 

Har ni ”narkotikainriktade” turlag fått någon vidareutbildning om narkotika?                                   

Vi har inte fått någon vidareutbildning så det mesta är egen lärt. Vi läser mycket för att lära 

oss om allt nytt. Vi fick åka till Stockholm och följa Ravekommissionen* ett pass, men det 

var mer av en belöning för att vi jobbat bra.  

 

Fick ni några ”morötter” för väl utfört arbete?                                                                                         

Nej, inga morötter förutom passet med Ravekommissionen. Vi fick ingen vidare 

uppskattning. Vi bara utförde vårt jobb. 

 

4.3.4 Sammanfattning ordningsavdelningen 

Nationella handlingsplanen mot narkotika och verksamhetsplanen för Västerbotten säger att 

de framförallt skall jobba mot nyrekrytering av missbrukare. I Umeå har deras turlag på 
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ordningen jobbat mot droger och då mest förstagångs användare. De har tagit mer än hälften 

av alla ringa narkotikabrott i Umeå. Det fanns dock ingen fortgående information till 

kollegorna hur arbete fungerade fast de var positiva till arbetsformen.                                               

Utvärdering gjordes en gång per år och tyvärr fanns det de som tyckte att nyrekrytering till 

missbruk av narkotika inte var så viktigt. 

De turlag de arbetade med fick heller inte någon vidareutbildning och kanske för lite 

uppskattning. De fick vid ett tillfälle följa med Ravekommissionen i Stockholm. 

 

4.3.5 Grova brottsroteln 

Under 2003, gjordes en omorganisation vid polisen i Umeå. Narkotikaroteln fick från den 1 

april 2003  i stället namnet Grova brottsroteln. Denna nya rotel skulle inte endast arbeta med 

narkotikabrott utan alla grövre brott t ex grovt rån, grov våldtäkt, mord, dråp, samt alla 

narkotikabrott. På Grova brottsroteln jobbar sex stycken spanare i yttre tjänst, fyra utredare en 

chef samt en civilanställd. 

Vad gör ni på Grova brottsroteln?                                                                                                          

Vi kollar tips, uppslag, har spaning på olika adresser. Vi arbetar mycket med ringa 

narkotikabrott, men försöker starta upp större ärenden mot narkotikabrottslingar regelbundet. 

De större ärendena tar lång tid, ofta flera veckor, och mycket resurser. 

 

Hur många av ert turlag jobbar nu här?                                                                                            

3 stycken 

 

Ordningen måste ha tappat mycket när ni bytte enhet?                                                                            

Visst har de ringa narkotikabrotten minskat på ordningen, men intresset finns där. Det är 

många nya som tycker att det är roligt att arbeta mot narkotika. Men det är tung 

arbetsbelastning nu så det finns inget utrymme för egna insatser. 

 

Har ni fått någon vidareutbildning om narkotika sedan ni började på Grova 

brottsroteln?                                                                                                       

Nej 

 

Lever Grova brottsroteln upp till er förväntan?                                                                           

Ja, vi får styra mycket själva. Vi detaljstyr allt. Om det händer något annat tar det över. 
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Hur tror ni framtiden ser ut?                                                                                                    

Inte bra, med dåliga resurser kan man bara skrapa på ytan. Men vi har en bra fungerande rotel, 

med kompetent personal, men det finns inga planer på att utöka den. 

 

Om det fanns mer resurser och pengar vad skulle ni vilja förändra?                                        

Fler på ordningen, mer tekniska hjälpmedel, ha en gatulangning/ störningsgrupp. Vi är nu 

alltiallo och hinner inte,  mycket får stå tillbaka. 

 

Vad är en uppgiftslämnare/informatör och hur får man sådana? 

Polisen jobbade tidigare händelsestyrt och problemorienterat, men blir mer och mer 

underrättelsestyrd. När man jobbar uniformerat får man mycket kontakter. Ofta träffar man 

personer flera gånger och ofta sitter man mycket och snackar med dessa, på den vägen är det. 

En uppgiftslämnare kan vara en butiksägare som sett något, någon som läst nåt på Internet, 

eller ens egna erfarenheter. En uppgiftslämnare är inte alltid en ”buse”.  

Krävs det att man är en viss typ av person för att få uppgiftslämnare?                                                

Nej, det är mycket det egna intresset som styr. Det krävs mycket engagemang, och mycket 

intresse. 

 

Hur nära kontakt skall man ha med sin uppgiftslämnare?                                                    

Det är viktigt att ha en tydlig gräns, att skilja på privatliv och jobb. Det går inte att uppgås 

med kriminella privat, det blir direkt en konflikt med anmälningsskyldigheten.  

 

Kan man lova dem något?                                                                                                                

Man kan lova att aldrig säga någonting till någon. Men det kan hända att man måste vittna på 

det dom sagt och då blir man själv häktad om man inte talar om varifrån man fått uppgifterna. 

 

Av vilken anledning tipsar dom?                                                                                                

Spänning eller att de vill ha bort någon konkurrent. Ofta är vi den enda icke-kriminella person 

de känner så de kan tycka det är skönt att känna någon normal människa, så därför lämnar de 

tips. 
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4.3.6 Sammanfattning Grova brottsroteln 

Grova Brottsroteln bildades efter en omorganisation i april 2003. Huvuduppgiften är 

narkotikabrott men även alla grövre brott så som mord, dråp, grovt rån, grov våldtäkt m.m. 

De arbetar mycket med ringa narkotikabrott, kollar olika tips, uppslag och har spaning på 

olika adresser. Roteln är en väl fungerande enhet men det fattas resurser. Med mer pengar 

tycker de att det borde anställa fler på ordningen, få fler tekniska hjälpmedel och ha en 

gatulagning/störningsgrupp. 

 

Polisen jobbade tidigare händelsestyrt och även problemorienterat men polisen blir mer och 

mer underrättelsestyrd. Som polis får man många kontakter med ”busar”, butiksägare m.m. 

Dessa kanske har sett någonting och berättar detta för polisen. Men det krävs mycket 

engagemang för att ha uppgiftslämnare, men det gäller att om denna person är kriminell skilja 

på privatliv och arbete. Det går aldrig att lova dem något.  

 

 

 

 

4.4 Analys och slutsatser 

Åtgärder mot nyrekrytering skall prioriteras, det anser regeringen i sin nationella 

handlingsplan mot narkotika. Även Polismyndigheten i Västerbottens Län/Umeå lägger sin 

tyngd på att uppdaga ringa narkotikabrott och identifiera nya missbrukare.  

 

De intervjuade poliserna säger att det egna intresset är mycket viktigt vid arbete mot 

narkotika, tyvärr får inte alltid dom som vill arbeta med detta den uppskattning de förtjänar. 

Heller inte den utbildning som många gånger krävs, alltför ofta får polismännen själva 

uppdatera sina kunskaper. Avrapportering av narkotikabrott kan vara krångligt och därför 

behöver man hålla sig ajour. Finns inte det egna intresset kan det vara lätt att det kunskaper 

om narkotika som man bör ha inte finns eller glöms bort. Lika så är fara i dröjsmål i många 

fall viktigt i narkotikaärenden, det finns i de flesta fall aldrig tid att ringa åklagare och få ett 

beslut. Det är lätt att bara öppna fönstret och låta t ex pulvret åka ut, eller spola ner det på 

toaletten.  
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Det fattas resurser för att ha en möjlighet att uppfylla de mål regeringen satt upp. Många 

gånger kan polisen bara skrapa på ytan och därför kan de inte få det resultat som man önskar 

och tror.  

De anser dock att brottsprovokation inte var bra, de säger att det finns tio andra sätt att göra 

saker på och även om det tar dubbelt så lång tid och kostar pengar och resurser. ”Tillfället gör 

tjuven” sa de. De vill istället se mer på bevisprovokation och hur de kan använda det, de vill 

även ha mer tekniska hjälpmedel. Det finns på förslag att polisen i framtiden skall kunna få 

använda sig av "buggning", det är något som våra intervjuade poliser anser vara mycket bra. 

 

Fentanyl kommer att göra kampen mot narkotika ännu ojämnare, idag måste de begäras 

special tester för att kunna fastställa om någon tagit fentanyl. Det finns därför förmodligen ett 

stort mörkertal av hur många som använt det preparatet. I våra grannländer finns fentanyl i 

varianter som kan vara upptill 7000gr starkare än heroin. Ett saltkorn är en dos, tänkt då på 

hur länge ett kilo räcker och till hur många.  

 

 

 

 

 

5. DISKUSSION 

 

Torstensson & Wikström skriver att den som debuterar tidigt i ett brottsligt och asocialt 

beteende tenderar att begå fler brott ha längre brottskarriärer och vara överrepresenterade 

bland de som begår de grövsta brotten.  

 

Torstensson & Wikström skriver fortsättningsvis att det behövs en strategi för att hindra 

nyrekryteringen till livsstilar som präglas av kronisk brottslighet. 

 

Regeringen skriver i sin handlingsplan mot narkotika att vi skall minska nyrekryteringen till 

missbruk. 

 

I Polismyndigheten i Västerbottens Läns verksamhetsplan står det att särskild uppmärksamhet 

skall ägnas åt att identifiera nya missbrukare. 



   24 

 

De polismän som vi intervjuat berättar att det egna intresset styr mycket vid arbete mot 

narkotika, att de inte fått någon vidareutbildning vare sig på ordningsavdelningen eller senare 

när de började arbeta på den nya roteln. De har fått uppdatera sina kunskaper själva. Dessa 

poliser har visat ett mycket bra resultat när det gäller att ta in nya användare av narkotika. 

Poliserna berättar också att det tyvärr finns många kritiker till deras arbete som tycker att de 

binder upp sig och blir låsta vid ringa narkotikabrott. Kritikerna tycker enligt dem att eftersom 

ringa narkotikabrott inte ger mer än böter så bör inte så mycket tid läggas ner på detta. 

 

Vi anser att minska nyrekrytering är mycket viktigt, som både Torstensson & Wikström, 

Regeringen, Polismyndigheten i Västerbotten också tycker. Om vi tar i unga personer till 

polisen för provtagning kan det precis som poliserna i intervjun också sa avskräcka några om 

så bara en för fortsatt missbruk. Ofta är ringa narkotikabrott inkörsporten till grövre brott, så 

om vi tar förstagångsanvändare redan här minskar vi en ökning till kronikerna. Problemet är: 

finns det resurser för att lägga ner tid på nyrekrytering? Inom polisen i Sverige idag fattas 

pengar, det är allmänt känt. Men samhället kräver fortfarande att brott skall lösa. Många 

grövre brott hade kanske kunnat förhindras om dem som utförde brotten redan på tidig nivå 

”träffat” polisen. Det kanske är att hårdra saker lite grann men som sagt är ringa 

narkotikabrott ofta inkörsporten till grövre brott eftersom ett fortsatt missbruk kräver en stor 

mängd pengar. Detta leder oss in på samarbetet mellan skola, sociala och polis. Ofta är detta 

samarbete dåligt, vid flera tillfällen läggs framgångsrika ungdomsgrupper ner eftersom 

polisen inte har pengar eller personal för att kunna fortsätta med dessa. Om vi ser tillbaka bara 

tio år var droginformationen mycket bättre i våra skolor polisen besökte skolorna från 

lågstadiet upp till gymnasiet. Idag ser dagens ungdomar polisen enbart när det hänt något. 

Relationen till polisen blir på det sättet mycket sämre. Som Torstensson & Wikström skriver 

visar flera studier visar att det finns en topp för brottslighet någonstans i åldersintervallet 15-

17 år. Detta är också en period då många ungdomar av äventyrslusta och spänning begår ett 

eller några brott, utan att de för den skull löper större risk för att dras in i en kriminell karriär. 

Det är dock troligt att även ett antal individer från denna grupp kan riskera att dras in i 

kriminella karriärer, om de uppfattar att det är lätt att begå brott och att konsekvenserna av 

brottsliga handlingar är inga eller ringa. Det måste finnas ett bra samarbete mellan skola, 

sociala och polis. Sekretessen mellan polis och sociala är svår, de behövs ett förtroendefullt 

väl inarbetat samarbete, men det är värt tiden som krävs för att få det. Finns kontakterna 
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mellan dessa tre parter är det lättare att få veta vilka ungdomar som hamnat i riskzonen och 

kanske provar droger. Kan polisen bara omvända en är det jättebra. 

 

Ringa narkotikabrott kan också vara en öppning i ett större ärende. Det är därför mycket 

viktigt att poliserna har den kunskap och litar på dessa kunskaper för att våga ta in personer 

för provtagning. Avrapporteringen för narkotikabrott kan vara krånglig så det är viktigt att 

hålla sig ajour. 

 

Torstensson & Wikström skriver i sin bok att problemorienterat polisarbete är att se bakom 

brottshändelserna och försöka identifiera vilka problem det är som generar dessa.  

Ordningsproblem i stadskärnan kan i huvudsak ses som problem starkt relaterat till alkohol 

och narkotikaanvändning. Detta innebär alltså att preventiva åtgärder och polisarbete bör 

riktas mot att påverka detta. 

Problemorienterat polisarbete är mycket viktigt, men finns det tid och resurser att arbeta så i 

dagsläget i den utsträckning som man vill. Räcker bara polisen till det händelsestyrda arbete 

och finns det kritiker till dem som arbetar problemorienterat. Polismännen som vi intervjuade 

här i Umeå tyckte att de bara kunde skrapa på ytan att det skulle behövas mer personal på 

ordningen och kanske även införas en gatulangning/störningsgrupp. Tittar vi på Reiss 

undersökning om Oakland så skriver han att man bör utveckla speciella enheter som arbetar 

med t ex narkotikaförsäljning i stadskärnan. Som sagt vid ett flertal tidigare tillfällen blir 

polisen mer och mer underrättelsestyrd, en uppgiftslämnare behöver inte vara en buse och om 

man som i Reiss undersökning utvecklar ett bra samarbete med näringsidkare i stadskärnan 

kan man få många bra tips. Reiss skriver fortsättningsvis att poliser som arbetade extra i 

stadskärnan skulle få någon typ av belöning. Vi tror att det är något som är mycket viktigt, får 

poliserna tillräcklig uppskattning för det arbete som de utför? Polisen är inte annorlunda en på 

någon annan arbetsplats, får man bra uppskattning och kanske någon belöning för välutfört 

arbete så blir det lättare att motivera sig de dagar som det känns tungt. Det finns många 

otroligt bra poliser som kanske tappar gnistan för att deras arbete inte uppskattas, människor 

mår bra av beröm och bör få det.  

 

Kampen mot narkotika är som det ser ut nu mycket ojämn, polisen ligger alltid ett steg efter. 

Vi har valt att skriva även om Fentanyl för att visa att kampen är på väg att bli ännu ojämnare. 

Det har redan förekommit flera dödsfall av denna drog, även här i Umeå. Fentanyl har visat 
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sig finnas i så starka varianter som 7000ggr starkare än heroin, någon sådan stark variant har 

som tur är inte kommit till Sverige ännu, men snart. 

 

Men när narkotikabrotten blivit grövre behövs det hjälpmedel för att ha en möjlighet att lösa 

dessa. Regeringen har lämnat ett förslag (SOU 1998:46)   Om buggning och andra hemliga 

tvångsmedel. Denna utredningen har haft som uppdrag att utreda några frågor som handlar 

om kriminalpolisiära arbetsmetoder. Dessa faller inom ramen för straffprocessuella 

tvångsmedel. 

Enligt de direktiv som finns så skall utredningen, analysera om det kan finnas ett behov av 

s.k. hemlig teknisk avlyssning (buggning) som arbetsmetod inom polisen. Och undersöka om 

metoden är effektiv samt överväga om intresset av att upprätthålla ett starkt skydd för den 

personliga integriteten ger ett utrymme för att tillåta hemlig teknisk avlyssning. 

Utredningen skall också undersöka möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för hemlig 

kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. 

Vi anser att polisen bör få använda sig av ”buggning” i vissa fall men vi har också tittat på 

vad som talar emot förslaget. Utredningen har inte till fullo lyckats visa att 

integritetskränkande arbetsmetoder som buggning och telefonavlyssning i väsentlig mån 

kommer underlätta polisens arbete eller leda till någon väsentlig minskning av den grova 

brottsligheten. Det kan finnas betydande praktiska svårigheter att verkställa beslut om 

buggning och vidare att buggning kanske inte kommer leda till någon väsentligt högre 

uppklarningsprocent beträffande vissa grova brott, eftersom buggningen skulle kunna 

användas i ett mycket begränsat antal fall. Har regeringen kanske satt kraven för att använda 

”buggning” för högt? Vi tycker att vid narkotikabrott kanske buggning bör få kunna användas 

även vid normalgraden, många av dessa brott kan i sin tur leda till grova narkotikabrott. 

Narkotikabrott är ofta inkörs porten till många brott och det skall inte behöva gå ända till ett 

grovt brott innan möjligheten finns att använda sig av dessa tekniska hjälpmedel. Självklart 

skall buggning användas mycket sparsamt men det bör finnas som ett hjälpmedel hos den 

svenska polisen. När det gäller de andra förslagen om att utvidga tillämpningsområdet för 

hemlig kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, håller vi helt 

med. 

 

Brottsprovokation är inte tillåtet enligt svensk lag men det är bevisprovokation. Poliserna som  
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vi intervjuade tyckte att visst vore brottsprovokation bra men det finns flera andra vägar att gå 

även om det tar tio gånger längre och kostar mer tid och resurser. De sa även att ”tillfället gör 

tjuven”, ett brott skall ha begåtts ändå. Bevisprovokation skulle de vilja titta mer på.  

 

Men hur arbetar polisen idag? 

De brottsutredande myndigheterna, i första hand polisen, använder idag utan uttryckligt 

lagstöd provokativa åtgärder av olika slag. Det brukar sägas att bevisprovokation är en tillåten 

metod medan brottsprovokation är förbjuden. Det råder emellertid en osäkerhet om vad som 

skall betecknas som bevis- respektive brottsprovokation, bl. a eftersom en och samma åtgärd 

kan leda till att man provocerar fram ett brott, t.ex. försäljning av narkotika, vilket samtidigt 

kan vara bevis för ett brott, nämligen innehavet av narkotikan. En sådan åtgärd kan anses 

tillåten under förutsättning att polisen följer den principen att inte provocera någon att begå 

ett brott som denne annars inte skulle ha begått. Det måste framhållas att det bl.a. under den 

förutsättningen redan i dag är tillåtet med ”brottsprovokation” Detta står i SOU 2003:74 Ökad 

effektivitet och rättsäkerhet i brottsbekämpningen, så vad är tillåtet och vad är inte det? Men 

en sak vet vi Regeringens mål med Sveriges narkotikapolitik är högt uppsatt: ett drogfritt 

Sverige.  Finns det en möjlighet… eller är bara det en ouppnåelig fantasi. 
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