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Sammanfattning 

 

Rapporten ”Rohypnol – bruk och missbruk” beskriver hur en person under påverkan av 

Rohypnol i olika mängder kan pendla mellan liv och död beroende på under vilka 

förutsättningar personen använder medlet. Med hjälp av litterära källor och samtal med 

vårdkunnig personal berättas det att en person kan använda Rohypnol som hjälp för att 

försätta sig självt i ett stadie där känsla av oövervinnerlighet och styrka dominerar. 

 

Den verksamma substansen i Rohypnol heter flunitrazepam och normaldosering är 0.5-1.0mg, 

(vilket vanligtvis är styrkan på en tablett). Även andra droger som alkohol, cannabis och 

amfetamin förstärks av flunitrazepam. Denna process kallas läkemedelsinteraktion, och 

innebär att två olika substanser påverkar varandras egenskaper vad gäller nerbrytningen i 

levern. Rohypnol tas vanligen oralt i tablettform men kan även krossas och då rökas, samt 

injiceras efter att ha blandats med vätska.  

 

Rohypnol används dessutom av narkomaner, särskilt heroinister som ett komplement till ett 

redan etablerat missbruk. Genom att studera andra arbeten såsom Gunnar Hermanssons 

”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller” framkommer det att Rohypnol ger en förhöjd och en 

förlängd effekt av heroinet, och att så gott som alla heroinister brukar preparatet. Antingen för 

att tända av eller för att förhöja effekten. 

 

Att Rohypnol är farligt att använda tillsammans med andra läkemedel eller droger visas 

tydligt när medicinskt tillförlitliga internetkällor granskats. Rohypnol kan vara farligt att 

bruka även utan interaktion med andra droger, då dödsfall grundat enbart på bruk av 

Rohypnol konstaterats i en studie gjord av rättskemiska och rättsmedicinska avdelningen i 

Linköping. 
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1 Inledning 

 

Vi har valt att skriva om det medicinska preparatet Rohypnol. Rohypnol tillhör 

kategorin Bensodiazepin (även kallat benso) och är främst tänkt att användas som 

sömnmedel, men medlet har i missbrukarkretsar kommit att användas i helt andra 

syften. Som exempel kan nämnas personer som medvetet använder preparatet på 

ett sätt som tar bort all empati och skapar en känsla av oövervinnerlighet.  

 

I detta arbete har vi fokuserat på användningen av Rohypnol, hur preparatet verkar 

på kroppen och eventuella biverkningar. Vi har även inriktat oss mot att preparatet 

i kombination med alkohol kan resultera i grova våldsbrott, vilket man bl.a. kunnat 

läsa om i media. Stämmer detta och i så fall i hur stor omsättning? I arbetet 

kommer vi att beskriva läkemedlet noggrannare och de medicinska termerna kring 

preparatet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi har valt att skriva om Rohypnol då det är intressant för oss blivande poliser att 

förstå hur preparatet kan påverka personer att i kombination med alkohol begå 

grova våldsbrott som en direkt följd av användandet. Vi tror även att polisen som 

en av flera yrkesgrupper kan tänkas vara intresserad av fakta som framkommer ur 

detta arbete, då ämnet florerar i narkotikakretsar och bland unga. Polisen jobbar ju 

både emot och med dessa grupper. Vi vill även öka våra egna kunskaper om 

ämnet. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att fördjupa läsaren i det narkotiska preparatet 

Rohypnol, vilket vi tidigare berört i utbildningen, och som vi tycker att det finns så 

mycket mer att lära sig om.                                                                                       4 
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De som läser arbetet kommer bland annat få en bredare kunskap om hur rohypnol 

påverkar kroppen, och de risker som ett missbruk kan ge. 

  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur påverkas en person av Rohypnol? 

Hur verkar Rohypnol tillsammans med andra droger? 

Vilka risker finns med ett missbruk av Rohypnol? 

Stämmer uppfattningen av att Rohypnol framkallar många våldsbrott? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Den sociala aspekten kring vad som ligger bakom ett missbruk berörs inte i detta 

arbete utan fokus ligger på preparatet Rohypnol, dess egenskaper, effekter och 

biverkningar. Det juridiska kring användandet av narkotika tas inte heller upp i 

arbetet.  

 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Arbetet är baserat på informationssökningar via Internet, studentlitteratur på 

polisutbildningen och fakta från bibliotek. Vi har även tagit del av arbeten skrivna 

av Gunnar Hermansson på Rikskriminalpolisen i Stockholm.  

 

 

 

 

 

 

5 
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2 Resultat 

 

2.1 Historia 

 

Rohypnol är ett sömnmedel som tillhör en drogklassad grupp av läkemedel som heter 

bensodiazepiner.
1
 Dessa preparat började användas i Sverige på 1960-talet, som lugnande, 

ångestdämpande, muskelavslappnande och sömngivande läkemedel. Företaget Roche var 

under många år tillverkare av Rohypnol både till Sverige och till många andra länder, men 

tillverkningen har i dag upphört.  

 

När bensodiazepinerna introducerades sades det att dessa skulle vara betydligt säkrare än sina 

föregångare barbituraterna. Riskerna för beroende och missbruk skulle minska avsevärt med 

de nya preparaten. I dagsläget har det dock framkommit att bensodiazepinerna uppvisar 

många av barbituraternas oönskade effekter varpå alla bensodiazepiner blivit 

narkotikaklassade. En stor skillnad mellan preparaten är dock att stora doser av 

bensodiazepiner sällan leder till döden (förutom när de kombineras med andra droger) till 

skillnad från barbituraterna.2      

 

På den illegala marknaden förekommer Stesolid, Valium och Sobril ofta (alla tillhörande 

bensodiazepiner), men sömnmedlet Rohypnol dominerar bland missbrukarna. Rohypnol 

registrerades i Sverige 1980, och blev på kort tid det mest missbrukade sömnmedlet på den 

illegala marknaden.3  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Knutsen, Kai, Docent  ”Intoxitation – Rohypnol, flunitrazepam” 2005 
2 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen, ”Rohypnol, inte bara ett sömnpiller” 1998 
3 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen, ”Rohypnol, ett våldspiller”                                                                6 
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2.2 Effekter vid normalt bruk 

 

Det normala intagningssättet av Rohypnol sker oralt. Normal doseringen är 0.5-1.0 mg4, 

vilket är styrkan på en tablett i Sverige. Starkare finns men är sällsynta i Sverige.  

Den primära effekten vid nedsväljning av en tablett, är dåsighet som i normala fall övergår till 

sömn 30-60 minuter efter intag. Effekten sitter i 3-4 timmar, men känningar av medlet, såsom 

slöhet, kan upplevas dagen efter då preparatet har en ”halveringstid” på 13-19 timmar. 

 

Medlet verkar sedativt (sövande) varpå personen kan se slö och hängig ut vid samband med 

intag. En likgiltighet hos personen kan framträda sekundärt till den sedativa effekten. Unga 

personer, under 15 år som intar 0,5 mg, kan uppleva symtom som sluddrigt tal,  

sömnighet, dåsighet och yrsel. Högre intag kan leda till likgiltighet, och svårigheter att gå och 

stå kan förekomma.5 

 

Den individuella effekten är stor. Vuxna personer reagerar normalt på ett intag av 0.5mg men 

inte samtliga som tar denna mängden. Åldern på personen som använder preparatet ligger till 

grund för hur lätt personen i fråga känner av medlet. Ju äldre personen är, desto snabbare och 

tydligare är påverkan. Personer över 80 år kan förutom de ovanstående effekterna uppleva 

långsam andning med syrebrist och koldioxidretention som följd, vilket innebär att personen 

får för mycket koldioxid i kroppen till följd av för lite syretillförsel.6 

 

 

2.3 Effekter vid missbruk 

 

Rohypnol används av missbrukare som berusningsmedel då det verksamma ämnet i 

Rohypnol, flunitrazepam, är mycket starkare jämfört med hos andra bensopreparat. Många 

narkomaner har tidigare utvecklat en tolerans mot övriga bensopreparat varpå Rohypnol blivit 

intressant. Rohypnol är välkänt av denna grupp människor och har blivit en vanlig drog hos  

blandmissbrukare, särskilt heroinister. Undersökningar har visat att så gott som samtliga 

heroinister använder sig av bensodiazepiner som komplement till sitt missbruk. Rohypnol  

                                                
4 Knutsen, Kai, Docent  ”Intoxitation – Rohypnol, flunitrazepam” 2005 
5 Knutsen, Kai, Docent  ”Intoxitation – Rohypnol, flunitrazepam” 2005 
6 Knutsen, Kai, Docent  ”Intoxitation – Rohypnol, flunitrazepam” 2005                                                                 7 
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som tas en stund före en heroininjektion förlänger och förstärker effekten av heroinet, men är 

även populärt att använda för att efter en tids missbruk ”tända av”.7 

 

 

2.4 Missbrukssätt 

 

Rohypnol tas vanligen i tablettform oralt men kan även malas, krossas eller blandas med 

vätska för att sedan injiceras eller drickas. Det går även att röka Rohypnol i pulverform på 

samma sätt som rökheroin. Preparatet upphettas då på folie och ångorna andas in. 8 

 

 

2.5 Missbrukarens reaktion på drogen  

 

Personer som är påverkade av Rohypnol kan reagera väldigt olika på effekterna av drogen. 

Några av de faktorer som bör nämnas är:  

 

• Mängden: Skillnaden på dosen kan vara väldigt stora och få väldiga konsekvenser. En 

dos vid missbruk av Rohypnol kan vara avsevärt mycket större än den medicinskt 

rekommenderade. (Normal dos är 0.5-1 mg) 

• Intaget: På vilket sätt tillför man preparatet till kroppen? (T.ex. rökning, nedsväljning, 

snusning, injicering). Metoderna ger olika effekt med olika hastighet. 

• Kombinerat med andra droger eller alkohol: Läkemedelsinteraktionen, (processen där 

flera läkemedel påverkar varandra), kan skapa oanade effekter av preparatet.  

• Missbrukarens situation: I FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) har det 

exempelvis tidigare varnats för att skriva ut preparatet till personer med 

alkoholproblem, drogmissbruk, personlighetsstörning eller annan allvarlig psykisk 

störning. 

 

 

 

                                                
7 Hermansson Gunnar, Rikskriminalpolisen. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998 
8 Hermansson Gunnar, Rikskriminalpolisen. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998                                     8 
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• Missbrukarens förväntan: Varför tar personen Rohypnol? Vad väntar han/hon sig för 

effekt av drogruset? 

• Missbrukarens toleransutveckling: Allt eftersom minskar effekten av dosen vid 

upprepat intag. Personen måste då öka doseringen för att kunna nå samma grad av 

berusning. 9 

 

 

2.6 Ett smörjmedel för brott 

 

Vid rätt användning och dosering kan Rohypnol beskrivas som ett väldigt effektivt 

sömnmedel. Missbruk av Rohypnol, ofta i kombination med andra droger, är förenat med 

stora risker.10 Felaktig dosering kan leda till aggressivitet och personerna blir ofta lömska, 

opålitliga och helt orädda. En känsla av oövervinnerlighet infinner sig, vilket kan få förödande 

konsekvenser med brutala misshandelsfall eller andra våldsbrott som följd. Doser på 4-5mg, 

vilket är avsevärt mycket mer än en rekommenderad dos, kan försätta en van missbrukare i 

detta tillstånd. Missbruk av Rohypnol har visat sig påverka olika människor på olika sätt, 

ungefär på samma sätt som alkohol. Bara för att några upplever dessa symptom behöver inte 

betyda att alla gör det. 11 

 

Önskan att uppnå känslan av oövervinnerlighet verkar vara störst hos yngre missbrukare.12 

Många av dem vill medvetet uppnå dessa känslor och lär sig snabbt vilken dosering som är 

den bästa och vad man kan blanda det med för att uppnå rätt berusning. Exempelvis behövs 

det hjälpmedel för att komma förbi den första insomningsfasen som uppstår. Detta kan ske 

med hjälp av t.ex. koffein eller amfetamin. Det är först efter insomningsfasen som den 

önskade kicken kan uppnås, och då kan den även förstärkas genom alkoholintag. Hos äldre 

missbrukare verkar rädslan för att tappa kontrollen totalt vara för stor varför de inte vill  

använda Rohypnol på detta sätt. Kanske har de själva upplevt känslan eller sett andra 

Rohypnolpåverkade personer.  

 

                                                
9 Hartelius, J. Rohypnol® (II). Svenska narkotikapolisföreningen. 2003:3 
10 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen. ”Fakta om Rohypnolmissbruket i Sverige” 2003 
11 Hartelius, J. Rohypnol® (II). Svenska narkotikapolisföreningen. 2003:3 
12Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen. ”Fakta om Rohypnolmissbruket i Sverige” 2003                              9 
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Nedan följer ett litet urplock på de brott begångna där Rohypnol antingen används av 

gärningsmannen eller som hjälpmedel för att droga sina offer. Dessa exempel är hämtade från 

Gunnar Hermanssons arbete ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”13 

 

• ”Ett ungt par anträffades mördade i sin lägenhet söder om Stockholm. Offren var 

misshandlade med hammare och båda hade fått flera knivhugg. Även deras hund  

hade dödats. Den 23-årige gärningsmannen anträffades tre dagar efter morden 

kraftigt påverkad av Rohypnol och alkohol. Han berättade att han en längre tid  

regelbundet missbrukat Rohypnol. Mannen har erkänt ytterligare ett mord och 

utredningen pågår fortfarande.”  

 

• ”Rohypnolpåverkade tonåriga pojkar höll medlemmarna i en kyrkokör i skräck. 

Flera personer, däribland några kvinnor och en rullstolsbunden 52-årig man, 

misshandlades grovt med knytnävsslag och knivstick. De rånades på plånböcker och 

tvingades lämna koderna till sina bankkort. En person bands vid en stol och 

tvingades svälja sex tabletter. Vid analys visade det sig att mannen fått i sig 

Flunitrazepam. Vid gripandet var pojkarna påverkade av Rohypnol och en av dem 

hade 101 tabletter i fickan.” 

 

• ”En man som uppgav sig vara läkare, var känd bland ungdomar i 14 till 16 årsåldern 

för att frikostigt bjuda på alkohol i sin bostad. Han hade ofta några ungdomar 

hemma som han bjöd på starksprit och porrfilmsvisning. Mannen valde ibland ut 

någon ung pojke som han drogade med Rohypnol. När pojken somnat utnyttjades 

han sexuellt av mannen. ”Läkaren” är dömd två gånger för misshandel och sexuellt 

utnyttjande. Vid senaste tillfället gjordes anmälan av en 15-årig pojke som vaknade 

upp i mannens säng. När han märkte vad som försiggick rusade han ut ur lägenheten  

och fick kontakt med en polispatrull. Blodprov visade att pojken hade fått i sig 

flunitrazepam förutom den mängd alkohol han bjudits på.”   

 

 

 
                                                
13 Hermansson Gunnar, rikskriminalpolisen. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998                                                      10 
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2.7 Läkemedelsinteraktion 

 

Processen där flera läkemedel påverkar varandra, som beskrivs i texten ovan kallas för 

läkemedelsinteraktion, vilket kategoriserar hur läkemedels effekt ändras, alternativt uteblir vid 

kombination av två eller flera preparat samtidigt. Leverns förmåga att bryta ned preparaten 

och hur lång tid det tar beror på de olika preparatens unika sammansättning, och vid fall där 

det finns två olika preparat kan dessa hämma varandras nedbrytningsprocess. Detta kan leda  

till att det tar väldigt lång tid innan preparaten är nedbrutna i kroppen och även att en högre 

koncentration av verksamma ämnen samlas under en längre tid vilket kan leda till förgiftning. 

Symtom och resultat av förgiftning beskrivs längre fram i arbetet. 14 

 

 

2.8 Symtom vid akut överdosering/förgiftning. 

 

Effekter vid intag av högre doser än föreskrivet kan ge de vanliga effekterna som slöhet, 

dåsighet men de kan även leda till sömn som kan övergå till koma. Andra effekter är bl.a. en 

ökad vakenhet, ökad motorisk oro, svårigheter att vara stilla, samt ökad aggressivitet och 

impulsivitet. Här har vi samlat en lista på symtom som kan uppstå till följd av en förgiftning 

av Rohypnol, (samt en kort beskrivning av dessa): 

 

• Somnolens: Sömnighet, sjukligt sömnbehov. 

• Yrsel: Att ha balansrubbningar, känna sig vinglig, en känsla av att rummet ”snurrar” 

och illamående är en del av symtomen.  

• Blodtrycksfall: Blodtrycket sjunker och personen blir svettig, kall, yr och 

illamående. Det kan svartna för ögonen och till slut kan personen svimma. Detta 

p.g.a. av att hjärnan inte får tillräckligt med syre då blodtrycket sjunker. 

• Bradykardi: Långsam hjärtrytm. Puls under 50 slag i minuten. 

• Hypotermi: Står för ”nedsatt kroppstemperatur”. När kroppstemperaturen är under 

30°c upphör kroppens temperaturreglering att fungera. Detta innebär livsfara för 

den drabbade.15
 

 

                                                
14 Anna Great Lindehag – ”Farmakologi” 1989 Almquist & Wiksell s. 34                                                                               
15 Mattsson, Inez,  Leg. Sjuksköterska / gymnasielärare, Borås 2005-04-19                                                          11 
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• Apnéperioder: ”Apné” är perioder av andningsuppehåll under sömnen. 

• Mydriasis: Förstorade/förminskade pupiller. 

• Ataxi: Svårigheter att samordna sina rörelser. Tal och balanssinnet är försämrat. 

• Dysartri: Svårigheter att uttrycka sig verbalt. Ansiktsförlamningar kan även 

förekomma. 

• Muskelsvaghet: Orkeslöshet, slapphet 

• Andningsdepression: En känsla av att inte behöva andas lika mycket. 

• Excitation: Uppspelt, upphetsad. 

• Takykardi: Snabb puls 

• Hallucinationer: Falska synupplevelser; personen ser saker och händelser som ej 

existerar. 

• Koma. Ett medvetslöst till stånd där personen är okontaktbar. 

• Kraftigt illamående  

• Oro
16

 

 

 

2.9 Dödsfall på grund av Rohypnolanvändning 

 

Vid bensodiazepinernas introduktion var det ingen som trodde att dessa ensamma kunde 

orsaka någons död, inte ens vid en kraftig överdos. I en studie från rättskemiska och 

rättsmedicinska avdelningen i Linköping framgår det tydligt att bensodiazepiner kan ha en 

dödlig effekt och att det är just flunitrazepam, den verksamma beståndsdelen i Rohypnol, som 

är orsaken till de flesta dödsfall. En sammanställning av dödsfall mellan 1992 – 1995 visade 

att det förekommit 44 dödsfall som hade förgiftning av flunitrazepam som orsak, samt 139 

dödsfall där flunitrazepam i samband med andra droger varit orsaken. I en Australiensisk 

studie framgår det att alkohol gör att mängden flunitrazepam som krävs för att orsaka dödsfall 

minskar när dessa brukas tillsammans.17 

 

 

 

 

                                                
16 Knutsen, Kai, Docent  ”Intoxitation – Rohypnol, flunitrazepam” 2005                                                              
17 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen,. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998                                 12 
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2.10 Brottsförebyggande  design 

 

Tillsammans med alkohol får Rohypnol en utökad effekt. Före 1998 löstes tabletten upp 

snabbt och osynligt i vätska. Ett par tabletter i en drink fick till följd att personen som drack 

det blev medvetslös och fick minnesluckor. Denna effekt ledde till att antalet anmälda 

våldtäkter ökade. Därigenom uppkom ett av många smeknamn för tabletten; ”Date rape 

pill”.18 All kritik som uppkom till en följd av detta ledde till slut till att Roche, som var 

tillverkare och säljare av Rohypnol till Sverige och flera andra länder gjorde några drastiska 

förändringar av preparatet. År 1998 fick tabletten ett hårdare hölje som skulle försvåra för 

gärningsmännen att smula sönder den. Tablettens kärna försedde man med ett  

blått färgämne som skulle göra att drinken den blandas i färgas och likaså munnen på den som 

har fått i sig preparatet. Den skulle även ha svårare att blandas ut i drinken genom att den  

skummar och bitar av den flyter upp till ytan. Att göra dessa åtgärder var en global metod som 

Roche ville utföra i alla länder där Rohypnol såldes. Metoden var dock inte lika omtyckt i alla 

länder. Inom den tyska och den japanska sjukvården behölls den gamla tabletten.19 

 

I nuläget verkar det vara svårt att mäta vilken effekt den nya designen har haft. Att ta fram 

statistik på hur ofta Rohypnol används för att droga någon är inte lätt. Huvudorsaken  

till detta kan vara att spåren från drogen bara finns kvar i kroppen i några timmar. Kvinnor 

som blivit våldtagna anmäler ofta händelsen först dagen eller kvällen efter och då kan det vara 

för sent. Det man däremot har kunnat se är att andra droger som t.ex. GHB har blivit allt  

vanligare i dessa sammanhang. Orsaken till detta kan vara svårigheten att droga någon med 

den nya Rohypnoltabletten.20  

 

Roche slutade den 22 januari 2004 att sälja Rohypnol i Sverige. Tydligen beror detta på att 

patentet har gått ut. Att Roche har slutat att sälja Rohypnol tros inte komma att påverka 

missbruket av preparatet så mycket, eftersom man räknar med att 90 % av det Rohypnol som 

används av missbrukare kommer från den illegala marknaden.21 

 

 

                                                
18 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen, ”Rohypnol, ett våldspiller” 
19 Bolmstedt, Å, (2005) Förebyggande effekt av blå drink svår att mäta. Apropå 1. BRÅ                                     
20 Bolmstedt, Å, (2005) Förebyggande effekt av blå drink svår att mäta. Apropå 1. BRÅ                                     
21 Bolmstedt, Å, (2005) Förebyggande effekt av blå drink svår att mäta. Apropå 1. BRÅ                                    13 
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2.11 Illegal försäljning 

 

Den illegala försäljningen av Rohypnol har i dagsläget spridit sig över hela Sverige. 

Problemet finns inte längre bara i storstäderna utan även i mindre orter runt om i landet, där 

efterfrågan på preparatet finns. Spridningen verkar i huvudsak komma från: 

 

* Illegal införsel från utlandet 

När det gäller illegal införsel från utlandet så smugglades preparatet åren 1995-1999 främst 

från Tjeckien och Slovakien. Under senare år har smugglingen ökat och kommer främst från  

Ryssland och Litauen. Ökningen kan bero på att säkerheten har blivit bättre både vad gäller 

receptblanketter och inbrottsskyddet i apotek och sjukhus. Någon statistik över antalet gjorda  

beslag finns inte. Beslagen registreras dock, men på grund av att detta sker på många olika 

delar av landet blir det svårt att få en översikt då flera olika metoder används.22 

 

* Förskrivning av läkare 

Felaktig receptföreskrivning från läkare förekommer också i vissa fall. Orsaken till att läkare 

missbrukar sin rätt att skriva ut läkemedel kan vara att han eller hon är utsatt för hot om våld  

eller utpressning, eller att missbrukaren på annat sätt har en hållhake på läkaren. Att läkare 

skriver ut recept mot betalning för egen vinnings skull har också förekommit.23 

 

* Förfalskningar/förvanskningar av recept 

Att förfalska ett recept och på så vis få ut bensodiazepiner har ökat för varje år under perioden 

1986-1996. Under 1995 registrerades 1569 fall av förfalskade recept. Sedan 1987 har  

Rohypnol legat klart i toppen av listan över förfalskningar. När sedan receptblanketterna 

förändrades i mitten av 1996 minskade receptförfalskningarna av bensodiazepiner kraftigt.24   

 

* Inbrott i apotek och sjukhus 

Antalet inbrott i apotek har ökat på samma sätt under samma tid som ovan. De flesta av dessa 

stölder var riktade mot bensodiazepiner. Vid samma tidpunkt (1996) märktes även här en  

 

 

                                                
22 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen,. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998 
23 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen,. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998                                  
24 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen,. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998                                 14 
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drastisk minskning av dessa brott. Anledningen till denna förändring tros vara att apoteken 

ökat säkerheten och att dessa preparat börjat förvaras i säkerhetsskåp. 25 

 

 

3 Diskussion 

 

3.1 Hur påverkas en person av Rohypnol? 

Om Rohypnol används på rätt sätt så fungerar det som ett mycket effektivt sömngivande 

läkemedel. Medlet fungerar lugnande, muskelavslappnande och ångestdämpande på kroppen.  

När Rohypnol kombineras med andra droger kan följden bli att personerna blir aggressiva, 

lömska, opålitliga och helt orädda. En känsla av oövervinnerlighet kan uppkomma och de 

empatiska känslorna som en vanlig människa besitter kan försvinna. 

 

3.2 Hur verkar Rohypnol tillsammans med andra droger? 

Kombinerat med andra droger och alkohol kan effekten av Rohypnol bli en helt annan än de 

som medlet är tänkt att skapa. Effekten när olika läkemedel påverkar varandra på detta sätt 

kallas läkemedelsinteraktion och bygger på hur ett läkemedels effekt ändras, alternativt 

uteblir, vid kombination av två eller flera preparat samtidigt. Till exempel kan Rohypnol som 

tas en stund före en heroininjektion förlänga och förstärka effekten av heroin. 

 

3.3 Vilka risker finns med ett missbruk av Rohypnol? 

Vid all användning av Rohypnol finns det risker. Rohypnol är beroendeframkallande och kan 

ha en dödlig effekt, inte bara vid kombination med andra droger. De dödsfall som inträffat har 

berott på förgiftning av det verksamma ämnet i Rohypnol som heter flunitrazepam. Ett 

blandmissbruk av exempelvis Rohypnol och alkohol gör att mängden flunitrazepam som 

krävs för att orsaka dödsfall minskar. 

  

3.4 Stämmer uppfattningen av att Rohypnol framkallar många våldsbrott? 

Hos yngre missbrukare förekommer det att Rohypnol medvetet missbrukas på ett sätt som gör 

att deras hämningar släpper och de blir orädda. Denna metod används i vissa fall som ett 

hjälpmedel att begå brott, antingen genom att de själva använder preparatet eller att de  

 

                                                
25 Hermansson, Gunnar, rikskriminalpolisen,. ”Rohypnol – Inte bara ett sömnpiller”. 1998                                 15 
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använder det på sina offer som ett sövande medel. Några exakta uppgifter om hur många 

våldsbrott som skett till en följd av ett missbruk av Rohypnol finns inte, men den bild som 

ofta målas upp i media om att Rohypnol kan skapa människor utan känslor och empati och 

som inte kan kontrollera sina egna aktioner, bekräftas när man läser den litteratur som finns 

kring ämnet.  

 

Den negativa utvecklingen som skett med Rohypnol var inte den man önskade på Roche AB 

då man lanserade det till en början så omtyckta läkemedlet. Anledningen till att tillverkningen 

stoppades under 2004 är otydlig, men det spekuleras i om det inte kan vara så att Roche inte 

ville få sitt namn smutskastat på grund av att deras preparat ofta hamnat hos fel personer och i 

fel sammanhang.  

 

Användningsområdet för Rohypnol är väldigt skiftande när man ser över vilka grupper av 

människor som använder preparatet. De äldre missbrukarna använder det ofta som 

komplement till andra tyngre missbruk och för att förstärka effekten av andra droger. 

Preparatet kan på så vis bli väldigt efterfrågat då t.ex. heroin av dålig kvalitet florerar på 

gatorna. Yngre missbrukare använder sig vanligen av Rohypnol på andra sätt. Hos dessa 

personer kan syftet vara att hämningarna ska släppa och man ska få den där känslan av 

odödlighet, vilket i många fall kan göra det lättare att begå brott. Detta sker ofta med hjälp av 

alkohol och andra droger, och personerna lär sig snabbt vilken metod som är den bästa för att 

uppnå önskad effekt. Att missbruka Rohypnol på ett sådant sätt kan skapa mycket farliga och 

hänsynslösa människor och följderna av detta kan bli att det enklaste brott kan urarta och få 

hemska konsekvenser. Mycket av problematiken kring Rohypnol kretsar runt dessa personer 

som medvetet försöker att hamna i detta tillstånd för att kunna utföra våldsbrott av olika slag. 

När de fullständigt förlorar sin empati och själva inte vet vad de gör så kan precis vad som 

helst hända.      

 

Anledningen till att Rohypnol blivit den populäraste bensodiazepinen bland missbrukarna 

beror på flera olika saker. En faktor är det att preparatet har så många användningsområden 

inom flera olika grupper av missbrukare. Men även på grund av Rohypnol är ett lättillgängligt 

preparat som blivit en populär del i ett blandmissbruk som kryper ner mer och mer i åldrarna. 

                                                                                                                                                                                 16                             
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4 Slutsatser 

 

Att Rohypnol har slutat tillverkas i Sverige har inte gett den önskade effekten man hoppats på. 

Missbruket har fortsatt i samma utsträckning. Andra kompletterande medel behövs, men 

tillverkningsstoppet torde ha förenklat det förebyggande arbetet och varit ett steg i rätt 

riktning.     

 

För att polisen ska kunna angripa problematiken behövs kunskap och insikt i ämnet. Genom 

att kunna identifiera en Rohypnolpåverkad person och vara införstådd i hur en sådan person 

kan bete sig, kan man både göra polisarbetet säkrare och effektivare. Förhoppningsvis kan 

detta arbete bidra till en sådan utveckling. 
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