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  Sammanfattning 

 
Det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur stor tillgången är på heroin i 

Sverige. Mörkertalet som finns då det gäller både införsel av heroin samt antalet 

missbrukare i Sverige torde vara sådant som försvårar ett konkret påstående. Tittar 

man på beslagsstatistiken gällande heroin så kan man konstatera att det varierar 

kraftigt under en tioårsperiod. De år då stora beslag har gjorts så grundar sig dessa 

på ett stort beslag vid ett enstaka tillfälle. Vid samtal med Lennart Östberg på 

Rikskriminalpolisen/KUT narkotikaroteln i Stockholm så berättar han att 

heroinnivån i Sverige har ökat lite grann men att den ligger på en ganska konstant 

nivå.  

 

Studien visar att i Skellefteå finns det i princip enbart vitt heroin och detta 

kommer till stora delar från Stockholmsområdet. I Skellefteå har polisen 

identifierat 105 personer som på ett eller annat sätt är inblandade i någon form av 

heroinmissbruk. Majoriteten är injektionsmissbrukare. 

 

I Trollhättan däremot finns det i princip bara brunt heroin och detta beror på att 

det finns ett antal grupperingar med Albanskt ursprung som står för den större 

delen av heroininförseln. Vilka handlar uteslutande med just brunt heroin. 

 Detta heroin tar sig till Sverige via den så kallade Balkanrutten till Malmö för att 

sedan landa i Göteborg och slutligen Trollhättan. I Trollhättan har man cirka 30 

heroinmissbrukare och samtliga av dessa använder brunt heroin och i nuläget 

finns inga kända missbrukare som injicerar heroinet utan det röks i stället. 
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1             Inledning 

 
                   Heroinet verkar vara på frammarsch hos de aktiva narkomanerna i Sverige.1 

Läser man Skellefteås lokaltidning Norra Västerbotten2 får man reda på att det 

blir fler och fler heroinister i Skellefteå. Går man söderut till Västra Götaland 

har polisen startat en samverkansgrupp där de olika narkotikarotlarna träffas för 

att sätta upp riktlinjer för hur de ska arbeta samt utbyta erfarenheter.3 En av 

prioriteringarna där rör arbetet mot heroin.4  

 

Vi valde detta ämne för att heroinet är ett av de narkotiska preparat där 

dödligheten är störst bland missbrukarna samt att heroinet har en stark koppling 

till den narkotikarelaterade kriminaliteten. Minskar man antalet aktiva 

heroinister så kommer den drogrelaterade kriminaliteten att sjunka, eftersom ett 

drogmissbruk oftast hör ihop med ett aktivt kriminellt leverne för att få ihop 

pengar till narkotika.5 När heroinet som bevisligen finns på våra hemorter, 

verkar öka så känns det viktigt att uppmärksamma problemet. Vi är inte dem 

enda som tycker att heroinet som drog är intressant, en enda sökning av ordet 

heroin på www.google.se gav den 16 november 10 400 000 träffar. Jämför detta 

med hasch som den 1 december 2005 gav endast 737 000 träffar. 

 

 

 

1.1          Bakgrund 

 
Ett heroinmissbruk är långt ifrån gratis. En person som fastnat i ett 

heroinmissbruk måste ta sitt heroin varje dag för att undvika abstinensbesvär. 

Eftersom heroinet ger en toleransökning så måste dosen av heroin höjas efter ett 

tag för att ge samma effekt. Detta gör att en person som missbrukar heroin 

                                                
1  http://expressen.se/index.jsp?a=183964 & http://expressen.se/index.jsp?a=202332 2005-11-16 
2 Norra Västerbotten 2005-02-09 del 1 sid. 2. 
3 Intrapolis 2005-10-02 
4 Intrapolis 2005-11-07 
5 Pundare, jonkare och andra. Bengt Svensson. Sid. 243 
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måste ha en god ekonomi för att tillgodose sitt dagliga behov. Ett gram vitt 

heroin kan kosta så mycket som 3000 kr. Det är dock ingen hemlighet att de 

flesta heroinmissbrukare saknar ekonomisk stabilitet.6 

 

Dödlighet i samband med ett heroinmissbruk är väldigt vanligt. Antalet 

narkotikarelaterade dödsfall låg på en relativt stabil nivå fram till mitten av 

1970 –talet för att därefter öka. En bidragande orsak var att heroin på allvar då 

introducerades i Sverige. Studier gjorda i Stockholms län visar att heroinister 

har en dödlighet som är omkring 16 gånger högre än normalbefolkningen med 

samma ålder- och könsfördelning7 och i en annan rapport står det att i 62 % av 

alla narkotikarelaterade dödsfall var heroin den dominerande drogen.8 

 

I dagens samhälle har tillgång och efterfrågan blivit ett slags slagord inom 

handeln med varor och tjänster. Öppnare gränser tack vare Schengen-avtalet har 

gjort det lättare att tillmötesgå både kunder och näringsidkare i deras höjda krav 

på både större tillgänglighet samt billigare priser. I och med detta så har också 

narkotikahandeln fått ett uppsving, Läser man en vanlig svensk kvällstidning9 

idag så kan man snabbt konstatera att narkotikahandeln verkar ha följt samma 

mode som de övriga varor som importeras till Sverige idag. 

 

Läser man Can: s rapport nr 8510 om narkotikaprisutvecklingen i Sverige så kan 

man väldigt snabbt bilda sig den uppfattningen att priserna på samtliga 

narkotiska preparat, (däribland heroin) som behandlas i rapporten, har sjunkit 

drastiskt. Steget är då inte långt att kunna påpeka att desto lägre priser på 

narkotikan desto mer narkotika måste tas in i landet11. Värt att nämna kan vara 

att amfetamin länge har varit den absolut vanligaste drogen, men heroinet är på 

                                                
6 http://www.mobilisera.nu/upload/4816/rapport_narkomani_inlaga.pdf 2005-11-15 
7 Narkotikautvecklingen i Norden, sid. 152 
8 http://ps.intrapolis.police.se/intra/mediacache/1690/9449/14334/14351/plattangruppen.pdf 2005-11-16 sid. 
28. 
9 http://expressen.se/index.jsp?a=128662 2005-11-07 
10 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_85.pdf 2005-10-15 
11 http://www.can.se/aon.asp?navId=4&artId=42 2005-11-04 
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stark frammarsch och är på god väg att passera amfetaminet som den vanligaste 

drogen12.  

1.2          Syfte 
 

Syftet med studien är att, bredda och fördjupa våra egna samt läsarens 

kunskaper om heroin och heroinsituationen i Sverige. Vi vill också belysa hur 

heroinsituationen ser ut på lokalnivå, i detta fall Skellefteå och Trollhättan. 

 

Ytterligare ett syfte är att undersöka om missbruket av heroin ökar eller 

minskar.  

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

– Hur ser heroinsituationen ut i Sverige? 

– Finns heroin i Skellefteå och i vilken omfattning? 

– Finns heroin i Trollhättan och i vilken omfattning? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Rapporten inriktar sig inte på hur heroinsituationen ser ut i övriga delar av 

världen. Vi har inte fördjupat oss i andra droger utan enbart heroin. I rapporten 

tittar vi närmare på hur heroinsituationen ser ut i Skellefteå och Trollhättan, hur 

det ser ut i övriga delar av landet behandlas inte i denna rapport. Övriga aktörer 

som arbetar mot och med narkotika som till exempel socialtjänsten och olika 

vårdinrättningar behandlas inte i denna rapport. 

 

 

 

 
                                                
12 http://www.can.se/aon.asp?navId=4&artId=42 2005-11-04 



Heroinets väg till och i Sverige 
Granlund, Iversen 

 4 

2005-12-03 

1.5 Tillvägagångssätt 

 
Vi har använt oss av en del av den litteratur som finns tillgänglig runt ämnet. 

Rapportens innehåll baseras i hög grad på olika webbaserade källor såsom 

polisens IntraPolis, BRÅ (Brottsförebyggande rådet), SCB (Statistiska 

Centralbyrån) och andra webbaserade källor.  

 

Rapporter från exempelvis Rikskriminalpolisen har också nyttjats.  

 

I Skellefteå tätort bor det cirka 32000 människor medan det i hela kommunen 

bor ungefär 73000. Skellefteå ligger utmed europaväg 4 ungefär 12 mil norr om 

Umeå.13 

 

I Trollhättans tätort bor det cirka 44000 människor medan det i hela kommunen 

bor ungefär 53000.  

Trollhättan ligger utmed Göta älv och riksväg 45 som söderut leder till 

Göteborg som ligger ungefär 8 mil från Trollhättan.14 

 

Avslutningsvis har vi genomfört en intervju med Lennart Östberg på 

narkotikaroteln vid Rikskriminalpolisens KUT/Nark avdelning 

(kriminalunderrättelsetjänst för narkotika). Eftersom Lennart jobbar på 

Rikskriminalens underättelsetjänst så sitter han inne med en hel del kunskaper i 

ämnet. Han är dessutom en av författarna som skrivit rapporten 

Narkotikasituationen i Sverige som finns att läsa på polisens Intranät. Vi valde 

att göra en muntlig intervju där vi antecknade svaren som Lennart gav, detta för 

att en telefonintervju var det mest praktiska sätt att genomföra den på. Detta på 

grund av att Lennart arbetar i Stockholm och vi inte hade möjlighet eller 

resurser att träffas. 

 

                                                
13http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2000A02/mi0810dia3.xls 2005-11-16 
14 http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2000A02/mi0810dia3.xls 2005-11-16 
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I intervjun med Lennart har vi fått svar på en del generella frågeställningar om 

dels heroinsituationen i Skellefteå, Trollhättan samt hur det generellt ser ut med 

heroin i Sverige. 

 

Vi har också nyttjat våra kontakter på respektive hemmyndighet. Ola Strömberg 

polisinspektör och chef för spaningsavdelningen i Skellefteå, samt Robert 

Stenberg polisinspektör vid länskriminalens narkotikarotel i Västra Götaland.  

Ola har skrivit en rapport som behandlar heroinet i Skellefteå, den har vi tagit 

del av samt att vi pratat med Ola vid olika tillfällen dels via telefon samt via 

polisens interna e-postsystem. Robert har vi också brevväxlat med via polisens 

interna e-postsystem samt att vi intervjuat honom via telefon. 

 

Dessa personer valdes dels på grund av deras kunskaper om respektive ort samt 

att de dagligen jobbar med och mot all slags narkotika däribland heroin. 
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2 Teori 

 

2.1 Heroin 
 

För att kunna bekämpa drogen måste man veta vad man kämpar emot.  

Heroin framställs av opiumvallmo och har sedan mitten av 1960-talet utvecklats 

till att bli ett av västvärldens största problem inom narkotikamissbruket. Opium 

var från början tänkt att användas inom medicinska områden till exempel som 

smärtstillande medel samt hostmedicin.15 

 

Opiumvallmon odlas i heta och torra länder som till exempel Turkiet, Iran, 

Afghanistan, Pakistan med mera. De största odlingsområdena finner man i den 

gyllene triangeln (Burma, Laos och Thailand) samt den gyllene halvmånen 

(Afghanistan, Iran och Pakistan).16 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiumvallmo 

                                                
15 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 10. 
16 Drogtecken och symptom RPS rapport 1995:7 sid. 34 – 38.  
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Eftersom heroinet är ett halvsyntetiskt preparat så måste man först och främst 

utvinna opium ur vallmon. Opium är den torkade saften som utvinns ur 

vallmon. Opium innehåller i sin tur flera så kallade alkaloider (basiskt ämne) 

där morfin och kodein är bland de mer kända substanserna.17Ur morfinet så 

framställer man i laboratorier heroin. Detta sker i två steg, i det första steget så 

tillsätter man ättiksyraanhydrid för att sedan omvandla heroinbasen till så kallad 

heroinhydroklorid som är vattenlöslig, detta gör man genom att tillsätta 

saltsyra.18  

 

Både heroinbas och heroinhydroklorid förekommer hos missbrukarna. 

Skillnaden mellan dessa båda former av heroin är att heroinbasen är ett gråvitt 

pulver och för att injicera heroinbas måste syra tillsättas, till exempel 

citronsyra. Heroinbas används oftast vid rökning av heroin, så kallat rökheroin. 

Rökheroinet ser ut som små gråvita eller bruna stenar men kan också 

förekomma som fint brunaktigt pulver. Heroinbas brukar kallas för ”brunt 

heroin”.19 

 

Heroinhydroklorid är ljust till färgen och kan vara vitt eller ljustgrått beroende 

på föroreningar vid framställandet. Eftersom heroinhydroklorid är vattenlösligt 

så behöver man inte tillsätta syra för att injicera. Konsistensen hos 

heroinhydroklorid påminner om vanligt mjöl. Heroinhydroklorid kallas för vitt 

heroin.20 

 

Vid smugglingen av heroin så förpackas heroinet så koncentrerat som möjligt 

för att underlätta transport, när sedan försändelsen kommit fram till säljaren så 

är det upp till honom att blanda ut heroinet för försäljning. Heroin kan till 

exempel blandas ut med ämnen som i sig kan ge ett rus till exempel fenacetin 

och metakvalon. På så sätt så kan man använda så lite som två till tre procent 

heroin utan att det för den skull blir otjänligt som rusmedel.21  

                                                
17 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 12 
18 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 12 
19 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 12 
20 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 12 
21 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 13 
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2.2 Intag av heroin 

 

Det vanligaste sättet att missbruka heroin (både bas och kloridform) är att 

injicera direkt i blodomloppet så kallat intravenöst. På så sätt får man maximal 

effekt.22 

 

På 1990-talet blev det allt vanligare att röka heroin. Tillvägagångssättet är då att 

man tar en bit folie och strör ut heroinet på. Sedan värmer man folien tills 

heroinet börjar ryka och inhalerar röken genom ett rör eller genom att kupa 

händerna. Detta brukar i missbrukarkretsar kallas att ”jaga draken”. I samband 

med att det blev mer och mer känt att man kunde röka heroin så började 

missbrukarna också sniffa heroin. Detta är dock inte så vanligt eftersom 

effekten inte blir lika stark som att injicera heroinet.23 Att rökheroin dök upp på 

marknaden gjorde att många nu såg en möjlighet att kunna ta heroin utan att 

injicera det. Injicerade man var man en narkoman, något som man förknippade 

med förfall och slitenhet.24 Det finns helt enkelt en mental spärr mot att börja 

injicera heroin. 

 

 

 2.3 Kännetecken hos en heroinmissbrukare 
 

En heroinmissbrukare som inte har en så hög toleransnivå känner man igen på 

att ögonlocken är hängiga och de pratar med en låg släpig och sluddrande röst 

samt att de rör sig mycket långsamt, de kliar sig ofta i ansiktet eller på halsen. 

De har väldigt små pupiller och de reagerar inte alls eller väldigt lite på ljus. De 

har ingen nystagmus (ryckningar i ögonen). De har ingen oförmåga att korsa 

ögonen, de har en låg puls och slappa muskler. Ett annat säkert kännetecken är 

att det ofta finns injektionsmärken.25 

 

                                                
22 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 15 
23 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 15 
24Lalander, P,(2001) Hela världen är din, Studentlitteratur, Lund 
25 Drogtecken och symptom RPS rapport 1995:7 sid. 38 
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Många heroinister lider av bland annat HIV och hepatit eftersom de delar 

sprutor med varandra.26 Eftersom det kan vara väldigt svårt att veta den exakta 

styrkan på heroinet de har köpt så kan det vara svårt att dosera rätt. Vid 

överdoser så leder det snabbt till andningsstillestånd eftersom opiater hämmar 

andningen.27  

 

 

2.4           Vem blir heroinmissbrukare? 

 
Det finns nog inget konkret man kan säga om vem som blir heroinmissbrukare. 

Men några gemensamma nämnare kan man ändå se. 

 

En kvinnas genomsnittliga ålder då hon för första gången prövar någon form av 

narkotiskt preparat är 16,1 år. En mans genomsnittliga ålder är något yngre, 

15,0 år.28 

 

För många missbrukare handlar det om en ”outsiderkultur”, man känner att man 

inte hör hemma i det etablerade samhället. En subkultur växer fram. Inom 

subkulturen finns alla de egenskaper som återfinns i det vanliga samhället. 

Skillnaden är att i subkulturen är dessa egenskaper bättre konstruerade för 

ungdomar. Man kan dela upp det på följande vis: 

 

SUBKULTUR  SAMHÄLLET 

Närhet till mentorer  Distanserade mentorer 

(tex. äldre kamrater)  (tex. lärare) 

Påtagliga belöningar  Abstrakta belöningar 

(tex. pengar genom brott)  (tex. betyg) 

Uppskruvat tempo  Långsamt tempo 

(tex. brottsliga gärningar)  (tex. skollektioner) 

Fritt vald utbildning  Påtvingad utbildning29 

                                                
26 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor sjunde upplagan. Sid. 17 
27 Drogtecken och symptom RPS rapport 1995:7 sid. 37 
28 http://www.mobilisera.nu/upload/4816/rapport_narkomani_inlaga.pdf sid. 19. 2005-11-08 
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Mentorerna i subkulturen kanske håller på med droger och eftersom man 

känner sig närmare dem än de distanserade mentorerna som samhället erbjuder 

kanske steget inte är långt att börja droga. Ruset som heroinet ger är en oerhört 

påtaglig belöning än skolans betyg. Att lära sig att dela upp heroin och att bruka 

det, att lära sig begå brott, känns som en utbildning man själv valt medan 

skolans utbildning är påtvingad och inte alls känns som något viktigt.30 

 

I en rapport31 som genomförts av mobilisering mot narkotika tittar man på 20 

ungdomar i åldrarna 18 – 26 år, 12 kvinnor och 8 män. Av dessa 20 individer 

hade fyra personer annan etnisk bakgrund än svensk. I rapporten tar man bland 

annat upp exponeringen av droger via media. Filmer som på ett eller annat sätt 

glorifierar narkotikamissbruk och gör det till något häftigt och spännande, 

exempelvis filmen Pulp fiction där drogerna spelar en naturlig roll i 

sammanhanget. En annan källa för exponering är Internet. En enda sökning på 

ordet alkohol gav 5 440 000, ordet amfetamin gav 335 000 träffar medan en 

sökning på ordet heroin resulterade i 10 400 000 svar på www.google.se den 16 

november 2005.  

 

Gemensamt för de flesta ungdomarna som någon gång provat någon typ av 

narkotiskt preparat var att de började med cannabis och då främst hasch. Detta 

stärks efter ett besök på en av de många internetsidor där droger diskuteras. Där 

framgår att många av dem som inlett ett narkotikamissbruk oftast börjar med 

cannabis och då främst hasch. På senare tid har många av dessa personer 

övergått till amfetamin och heroin.32    

 

I en intervju som mobilisering mot narkotika genomfört har man kartlagt 45 

personers missbruk. Av de 45 personerna var 10 kvinnor och 35 var män. Av de 

10 kvinnorna var 6 personer så kallade aktiva missbrukare. Det vill säga de 

hade tagit narkotika samma dag eller senast två veckor innan intervjun 

                                                                                                                                               
29 Lalander, P (2001) Hela världen är din, Studentlitteratur, Lund 
30 Lalander, P (2001) Hela världen är din, Studentlitteratur, Lund 
31 http://www.mobilisera.nu/upload/4816/rapport_narkomani_inlaga.pdf 2005-11-08 
32 http://forum.flashback.se/ 2005-11-14 
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genomfördes. Av de 6 kvinnorna hade 3 stycken amfetamin som huvuddrog. 2 

av kvinnorna hade heroin som huvuddrog och ytterligare en person använde en 

kombination av heroin och benzodiazepiner. 26 män räknade man som aktiva 

missbrukare med samma kriterier som för kvinnorna. Av de 26 männen hade 4 

utav dem amfetamin som huvuddrog. Ytterligare 2 stycken hade amfetamin och 

hasch som huvuddrog. 15 av männen hade heroin som huvuddrog, ytterligare 

en man missbrukade heroin och benzodiazepiner.33 

 
Av de missbrukare i Sverige som dagligen använder sig av narkotika var det 

1979 15 % som hade opiater som sin dominerande drog (där heroin är den mest 

använda), 1992 var det  26 % och 1998 -  28 %. Amfetaminet har haft följande 

utveckling: 48 % - 1979 och 1992 och 32 % - 1998.34  

 

 

 

                                                
33 http://www.mobilisera.nu/upload/4816/rapport_narkomani_inlaga.pdf sid. 19 - 20. 2005-11-08 
34 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_81.pdf 



Heroinets väg till och i Sverige 
Granlund, Iversen 

 12 

2005-12-03 

2.5 Konsekvenser av missbruk 

 
Heroin är ett av de dyraste narkotiska preparaten som finns på den svenska 

marknaden. För ett gram vitt heroin får du betala mellan 800 – 3000 svenska 

kronor. För ett gram brunt heroin är priset något lägre och ligger mellan 700 – 

2500 svenska kronor.35  

 

De som missbrukar heroin måste till skillnad från många andra narkotiska 

preparat, som till exempel amfetamin, ha en tillförsel av heroin en gång om 

dagen för att undvika plågsamma abstinensbesvär. Heroinet ger kroppen en så 

kallad toleransökning, detta betyder att en person som missbrukar heroin måste 

öka dosen heroin för att få samma effekt som tidigare.36 

 

För att klara sin ekonomi så begår många av dem som fastnat i ett 

heroinmissbruk en rad kriminella gärningar i sin jakt på pengar. En 

missbrukares vardag går till stor del ut på att införskaffa pengar för att kunna 

inhandla sitt heroin. Några av de kriminella gärningarna presenteras här. 

• Att parasitera  på en prostituerad kvinna 

• Att stjäla eller avyttra stöldgods som huvudsyssla 

• Att stjäla eller smuggla narkotika som huvudsyssla 

• Att förmedla och sälja narkotika och tabletter, snatta, tigga, låna, 

göra bedrägerier, stjäla, sälja stöldgods 

Här skiljer sig kriminaliteten mellan kvinnor och män. Det är kvinnorna som 

står för prostitutionen medan männen är de som parasiterar på en prostituerad 

kvinna.37 Värt att nämna kan vara att det finns de som kan kombinera ett 

missbruk av heroin med ett mer normalt levnadssätt. Det finns ett par av 

männen som lyckats att kombinera ett arbete samtidigt som de missbrukat 

heroin. En av männen klarade sig helt utan kriminalitet eftersom han tog ett 

extraarbete vid sidan av sitt dagliga arbete. Den andra nyttjade sin firmabil för 

                                                
35 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_81.pdf. sid. 17 Tabell 7. 2005-11-08 
36 Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor version 7.1. Sid. 17. 
37 Pundare, jonkare och andra. Bengt Svensson sid. 156. 
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att langa narkotikan samt att han använde sin firmaklädsel för att enklare kunna 

stjäla olika typer av varor.38  

 

I Västra Götaland har polisen försökt beräkna en narkotikamissbrukares andel 

av länets totala brottslighet. Det resulterade i att av de narkotikamissbrukare 

som är kända av polisen återfinns som skäligen misstänkta i 33 % av alla 

ärenden där det finns en registrerad skälig misstanke.39 

 

 

3  Resultat 

 

3.1 Situationen i Skellefteå 
 

Uppfattning bland dem som jobbar aktivt med missbrukare är att 

opiatmissbruket och då främst heroinmissbruket har ökat i Skellefteå. Men 

polisen belyser också problematiken med det stora mörkertal som finns bland 

missbrukare och svårigheten att på ett rättvist och korrekt sätt mäta den faktiska 

siffran på antalet heroinister i Skellefteå.40  

 

I Västerbotten under 2003 beslagtog Skellefteå polisområde 60 % av den totala 

mängden heroin samt att Skellefteå polisområde stod för 50 % av tillfällena då 

heroin beslagtogs. I jämförelse mellan Skellefteå och Umeå kommun så är 

Skellefteå kommun betydligt mindre än Umeå kommun41.  

 

Strömbergs undersökning har gått till på så sätt att man sökt i RAR, (rationell 

anmälningsrutin) RAR är polisens system för att registrera anmälningar, efter 

personer som varit misstänkta för narkotikabrott under 2000-01-01 till och med 

2004-10-25 samt jämfört dessa med droganalyser som gett positivt resultat av 

                                                
38 http://www.mobilisera.nu/upload/4816/rapport_narkomani_inlaga.pdf sid. 28 - 29. 2005-11-08 
39 http://www.mobilisera.nu/upload/4816/rapport_narkomani_inlaga.pdf sid. 29. 2005-11-08 
40 Rapport av Ola Strömberg 2005-01-18 Skellefteå 
41 http://www.umea.se/omkommunen/faktaomumea.4.bbd1b101a585d704800061691.html resp.     

http://www.skelleftea.se/kommun/kortochgott/ 2005-11-08.  
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opiater under den tiden. Man har även lagt till personer som ingår i en subutex 

eller metadonbehandling men inte funnits i RAR.  

 

Dessa personer som uppgick till 105 personer har sedan kategoriserats i 4 

huvudgrupper. Beroende, missbruk, läkemedelsbehandlade och osäkra. 

Gruppen osäkra definieras i rapporten som att de är mer eller mindre 

säkerställda ett narkotikamissbruk, frågan kvarstår dock om det är ett 

opiatmissbruk (heroin) som föreligger. Strömberg belyser att denna 

kategorisering inte är helt felfri utan bygger på personliga kontakter samt 

information från andra personer som känner till dessa individer.42  

43

12

11

3

9

4 20

3

0

10

20

30

40

50

60

B
e
ro
e
n
d
e

M
issb
ru
k

L
ä
ke
m
e
d
e
lsb
e
h
a
n
d
la
d
e

O
sä
kra

Kvinnor

Män

 

Värt att nämna är att av de 55 personer som återfinns i kategorin missbrukare 

återfinns endast ett fåtal, närmare bestämt 13 personer, i någon form av anstalt, 

häkte eller på behandlingshem. Att det bara är 24 % av de som är identifierade 

som är kvinnor är inte så konstigt eftersom män mer frekvent är aktiva i annan 

kriminalitet och därför blir upptäcktsrisken hos polis betydligt större. Vad som 

också kan vara intressant att veta är att av de 55 personer som befinner sig i 

kategorin missbrukare är 26 personer under 30 år. Det vill säga nästan hälften. 

Polisen i Skellefteå kommer att fortsätta rikta sina insatser mot att begränsa 

tillgången på narkotika, samt att öka söktiden efter narkotikan. Detta bland 

annat genom att bedriva insatser mot både försäljare och kurirer. Med hjälp av 

                                                
42 Rapport av Ola Strömberg 2005-01-18 Skellefteå 
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tips från informatörer samt jobba med så kallade störande verksamhet, det vill 

säga synas på platser där missbrukare rör sig.43 

 

Heroinet som finns i Skellefteå kommer nästan uteslutande från Stockholm och 

i ett e-postmeddelande från Strömberg skriver han att det handlas i princip bara 

med vitt heroin. Tidigare flödade mer brunt heroin i Skellefteå men nu kan man 

alltså skönja ett trendbrott i handeln.44 

 

Heroinet som finns i Stockholm utgörs till stor del av vitt heroin. Detta eftersom 

Västafrikanska grupper har tagit över marknaden och de handlar uteslutande 

med vitt heroin.45 

 

 

3.2 Intervju med Robert Stenberg Trollhättan  
 

Stenberg som jobbar ute på fältet som spanare säger att heroinmissbruket ökar i 

Trollhättan och ser en trend i att många narkomaner som tidigare missbrukat 

amfetamin nu i stället börjat använda heroin. Varför det är så har vid förhör 

visats att många av de ”gamla” amfetaministerna blivit toleranta och inte längre 

får någon ”kick” av amfetaminet och därför gått över till heroin. 

 

I Trollhättan finns uppskattningsvis 30 heroinmissbrukare och den av polis 

yngsta kända missbrukaren är 18 år och mellan tre och fem stycken är kvinnor. 

I Västsverige är det uteslutande brunt heroin som finns på marknaden och 

således också i Trollhättan. Det är i de flesta fall rökheroin som brukas och det 

finns i nuläget inga kända sprutnarkomaner som missbrukar heroin i 

Trollhättan. Priset på heroinet ligger på mellan 300 och 500 kr/0,2 gram. 

 

I Västsverige är det ett antal grupperingar med Albanskt ursprung som står för 

den största delen av införseln av heroin. Heroinet kommer till Västsverige vi 

                                                
43 Rapport av Ola Strömberg 2005-01-18 Skellefteå 
44 Email av Ola Strömberg 2005-11-03 
45 Tidningen Svensk Polis (2005): Nr 9. Rikspolisstyrelsen. Stockholm. 
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den så kallade Balkanrutten (forna Jugoslavien) och i Sverige hamnar det oftast 

i Malmö först och sen vidare upp till Göteborg.  

 

I Trollhättan är det inte etniska Albaner som står bakom handeln utan en 

Arabisk förgrening och det är också inom denna förgrening som en del av de 

kända heroinmissbrukarna återfinns.  

 

Narkotikarotlarna i Västra Götaland samarbetar mycket med varandra och delar 

med sig av erfarenheter som de dragit i en arbetsgrupp som bildats. I denna 

arbetsgrupp är just arbetet mot heroin prioriterat. 

 

Hos Länskriminalen jobbar man med olika projekt i arbetet mot heroin och just 

nu fokuserar man mycket på hemlig telefonavlyssning och man har med hjälp 

av det haft stora framgångar. Bland annat stoppades en av de större 

”distributörerna” i Trollhättan nyligen och kunde dömas för grovt narkotika 

brott. 

 

 

3.3 Intervju med Lennart Östberg 

 
Lennart Östberg jobbar vid rikskriminalpolisens underrättelse och 

narkotikarotel. Den fungerar som en underrättelsecentral och där bearbetas 

information som antingen kan komma från kollegor utomlands eller från 

uppgiftslämnare i Sverige. Informationen sammanställs och skickas ut till 

berörda polismyndigheter eller delegeras ner inom rikskrim till exempel 

operativa spaningsenheter eller liknande för kontroll eller vidare spaningsarbete. 

Östberg jobbar enbart med heroin och har specialiserat sig på heroinet som 

kommer via den så kallade balkanrutten. Via balkanrutten kommer också det 

heroin som till slut når Trollhättan. Heroinet som kommer till Trollhättan 

kommer som sagt via balkanrutten. Heroinet består till största delen av brunt 

rökheroin. 
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I Skellefteå finns det mest vitt heroin. Det vita heroinet smugglas ofta men i små 

mängder. Detta heroin smugglas oftast först till Stockholm. Langare från 

norrland åker ner med tåg och köper heroinet och säljer sedan det i exempelvis 

Skellefteå. 

 

Östberg säger också att man inte kan se några tendenser utifrån de beslag som 

görs i Sverige då det skiljer sig mycket från år till år. Hittills i år har man tagit 

14kg heroin i beslag.  

 

Östberg har inte uppfattningen att heroinet ökar i någon större utsträckning och 

ser inte att heroinet håller på att gå om amfetamin som den populäraste drogen. 

 

 

3.4 Tillgång, priser och tendenser om heroin i Sverige 

 

CAN centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning fick via regeringen 

i uppdrag att följa drogutvecklingen i landet. CAN utvecklade bland annat ett 

slags rapporteringssystem där kommuner samt polismyndigheter i samverkan 

med CAN svarar på enkäter med olika frågor om narkotikautveckling. 

Västerbottens polismyndighet samt Västra Götalands polismyndighet ingår i 

denna samverkan. CAN betonar att rapporten inte utger sig för att vara 

representativ för hela landet.46  

 

Tittar man då uteslutande på heroin, vitt och brunt så säger 9 % av 

uppgiftslämnarna i kommunrepresentanterna att det finns en ökad tillgång på 

vitt heroin sedan förra undersökningen för cirka 6 månader sedan. 14 % av 

samma kategori säger att tillgången på brunt heroin har ökat. Tittar man då på 

hur polismyndigheterna har svarat så säger 2 % av länspolismyndigheterna att 

tillgången på vitt heroin har ökat. 4 % av samma kategori säger att tillgången på 

brunt heroin har ökat. Polisen var enligt CAN de som hade bäst kännedom om 

tillgången på alla narkotiska preparat.47 

                                                
46 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_81.pdf 2005-11-11 
47 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_81.pdf 2005-11-11 
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Värt att nämna kan vara att prisbilden på heroin ser väldigt olika ut i vårt 

avlånga land. Jönköpings län var det län som hade det lägsta priset på brunt 

heroin (600 kr) medan Västerbottens län var en av de som hade högsta priset på 

brunt heroin (2000 kr).48 Priserna varierar mellan 600 kr och 2000 kr per gram 

för brunt heroin.49 

 

Intressant är också att Sverige inte är unikt i detta sammanhang. Priserna har 

sjunkit i resten av Europa50. De som missbrukar narkotikan torde inte bry sig 

om varför tillgången är så stor just nu och knappast över att priserna har sjunkit 

så som de har gjort. Priserna på heroin i Sverige varierar men ligger på mellan 

800-3000 kr för ett gram vitt heroin och 600-2500 kr för ett gram brunt heroin. 

51 

                                                
48 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_81.pdf 2005-11-11 
49 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_85.pdf 2005-11-16 
50 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_85.pdf tabell 14 sida 24 2005-10-15 
51 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_85.pdf 2005-11-22 
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52 

 

Internationellt sett så utgör narkotikahandeln minst 75 % av den totala 

organiserade brottsligheten.53 NEC (Nationellt Efterforsknings Center) har tagit 

ett steg i rätt riktning i kampen mot narkotikan. De är initiativtagare till ett 

internationellt nätverk som skall underlätta för informationsflödet mellan Tull, 

Polis och åklagare. Samtliga nordiska länder är med och förhoppningar finns 

om att involvera de länder i Europa där mycket av narkotikan kommer ifrån.54 

Denna typ av samarbete tror vi är till stor hjälp för samtliga som engagerar sig i 

kampen mot narkotika. 

 

CAN sammanställer även varje år en undersökning om hur 

narkotikatendenserna ser ut för olika preparat, däribland heroin. I en av 

rapporterna från 200355 skriver CAN att bland annat heroinet har ökat kraftigt 

sedan 1980-talet. Detta baseras på beslagsstatistik sett till både mängd och antal 

tillfällen som beslagen är gjorda.  

                                                
52 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_85.pdf 2005-11-11 
53 RKP/KUT Rapport 2005:6 Narkotikasituationen i Sverige sida 5 
54 Intrapolis 2005-10-19 
55 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91_sammanf.pdf 2005-11-11 
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56 

 

Under 1990-talet så fortsätter indikationerna på att heroinet har ökat i 

omfattning med hjälp av frågor som ställts till ungdomar runt om i Sverige. Till 

saken hör att CAN har gjort en uppskattning angående injiceringsmissbruk som 

är en av de vanligaste formerna för att missbruka heroin. Denna uppskattning 

visade på att från 1979 till 1992 hade antalet som injicerade heroin ökat från 

15000 till 19000, 1998 var den siffran uppe i 26000. CAN drar en jämförelse 

mellan de olika indikatorerna och kommer till slutsatsen att lägger man ihop de 

olika beståndsdelarna som, beslag, kriminalstatistik, vård och 

dödsorsaksstatistik så ser man ökade nivåer i samtliga dessa områden. CAN 

skriver också att indikationer pekar på att de även ökar efter 1998.57  

 

Brottsförebyggande rådet har i sin tur en hel del narkotikastatistik från senare 

delen av 2000 talet. Tittar man på deras statistik så ser man att antalet personer 

                                                
56 Intrapolis. 2005-10-19 
57 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_82_Sammanf.pdf 2005-11-11 
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som godkänt strafföreläggande eller dömts för narkotikabrott gällande heroin 

uppgår till år 2001, 597 personer.58 2002, 530 personer59 och slutligen 2003 

uppgick antalet personer till 485.60  

 

Mobilisering mot narkotika som närmast kan ses som en narkotikasamordnare 

har i en av sina rapporter skrivit att heroinet fortsätter att öka i betydelse och att 

unga missbrukare har fått upp ögonen för just heroin. Detta grundar 

Mobilisering mot narkotika på att just CAN genomfört rapporter under fyra års 

tid och genom dessa fått indikationer på att heroinmissbruket har ökat och att 

fler dagligmissbrukare tar heroin som primärdrog.61 

 

En annan tendens polisen har sett är att det i stort sett upphört att missbrukare 

själva säljer droger för att finansiera sitt eget bruk. För tio år sedan var ungefär 

hälften av försäljarna finansiärer och hälften profitörer. Idag säljer nästan alla 

för att tjäna pengar. De aktuella grupperingarna litar helt enkelt inte på 

missbrukarna och släpper inte i dem i nätverket.62 

 

Det finns en jämförelse mellan de nordiska länderna som tar upp antalet 

heroinmissbrukare i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Skattningarna som 

följer avser för Danmark år 1996, Finland och Sverige år 1998 och för Norge är 

siffran ett medeltal för åren 1996-1998. Man har räknat på antalet 

heroinmissbrukare per 100 000 invånare. I Sverige uppgår siffran till 156 

                                                
58 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=0211128377.pdf&url=/dynamaster/file_ar

chive/050124/38f16bf759596da8970ab7a297a7fe64/0211128377.pdf 2005-11-11 
59 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=03102324510.pdf&url=/dynamaster/file_a

rchive/050124/7e75a13e2372775e02b3866821b71d0e/03102324510.pdf 2005-11-11 
60 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=0410271805.pdf&url=/dynamaster/file_ar

chive/050124/89384dd8dd59b6129a8b58a483e3b8b9/0410271805.pdf 2005-11-11 
61 http://www.mobilisera.nu/upload/15%20mars%20Omvärld%20%20trender.pdf 2005-11-11 
62 Tidningen Svensk Polis (2005): Nr 9. Rikspolisstyrelsen. Stockholm.  
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personer, Danmark har 391 personer, Finland 103 personer och Norge 426 

personer.63 

 

 

4 Diskussion 

 
Vi har arbetat med den här rapporten för att kartlägga drogen heroin. Under 

arbetets gång har vi genom de olika källorna fått fram motstridiga uppgifter om  

huruvida missbruket av heroin ökat under de senaste åren. Läser man olika 

rapporter från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning står det att 

heroinmissbruket ökat kraftigt sedan 70-talet. Bland annat visar en rapport64 att 

sedan 1979 så har amfetaminet minskat bland de tunga missbrukarna, tunga 

missbrukare definierar vi de som injicerat narkotika de senaste 12 månaderna 

eller använt narkotika dagligen de senaste 4 veckorna, samtidigt som heroin har 

ökat och är på väg att gå om amfetaminet som den mest använda drogen bland 

tunga missbrukare.  

 

Av de missbrukare i Sverige som dagligen använder sig av narkotika var det 

1979 15 % som hade heroin som sin dominerande drog, 1998 var det 28 %. 

Amfetaminet har haft följande utveckling: 48 % - 1979 och 32 % - 1998. 

Man ser alltså att heroin ökat i ungefär samma takt som amfetaminet minskat 

vilket tyder på både en mer tolerant inställning till heroin samt en högre 

tillgång. 

 

Tittar man på brottsförebyggande rådets statistik över antalet personer dömda 

för narkotikabrott gällande heroin så sjunker faktiskt siffran från 2001 – 2003 

med cirka 60 personer per år. Detta kan bero på att fler och fler heroinister går 

in snabbare i ett djupt missbruk och därmed höjer sin tolerans nivå och därför 

inte ser ”höga” ut i samma utsträckning. Det finns därför inga säkra drogtecken 

och det blir därför svårare för polisen att identifiera dem och i slutändan lagföra 

                                                
63 Bruk, missbruk, marknad och reaktioner. Narkotika i norden 1995-2000 Petra Kouvonen, Pia Rosenkvist 

Astrid Skretting. 2001 
64 http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91_sammanf.pdf 
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dem. Det kan också bero på en sådan enkel sak som att polisen saknar resurser 

för att möta upp det ökande drog användandet. 

 

Från polisens sida delar man dock inte denna uppfattning helt. Ser man i 

beslagsstatistiken så varierar det kraftigt från år till år. Till exempel tog man 

58,6 Kg heroin i beslag 2002 medan man året efter bara tog 13,3 Kg. Hos 

polisen ser man förvisso också en ökning men inte lika kraftig som hos CAN 

och man håller inte med om att heroinet håller på att ta över som den 

populäraste drogen bland missbrukarna. 

 

Både hos CAN och hos Polisen ser man att tillgången ökar och priserna sjunker 

men man drar alltså olika slutsatser av denna kunskap. Polisen håller inte alls 

med om att heroinet håller på att gå om andra droger i ”popularitet” utan ser 

fortfarande att det är cannabis och amfetamin som missbrukas mest.  

Priset sjunker på heroin och tillgången är god i Sverige. Det faktum att fler och 

fler börjar missbruka heroin torde också ha en effekt på hur mycket heroin som 

finns i Sverige. De som missbrukar utvecklar en tolerans för heroinet och 

behöver alltså mer och mer heroin för att tillgodose sitt behov.  

 

Enligt polisen i Trollhättan spelar priset ingen roll för missbrukarna, de brukar 

den drog de tycker om mest oavsett pris. I Trollhättan missbrukas uteslutande 

brunt heroin, så kallat rökheroin. Att det vid förhör med missbrukare hos 

polisen i Trollhättan kommer fram att de som tidigare använt amfetamin nu gått 

över till heroin torde peka på att heroinmissbruket ökat något. Däremot så 

kommer de uppgifterna enbart från polisen. Vi har inte pratat med socialtjänst 

eller vårdinrättning och har därför ingenting att jämföra med. 

 

I Skellefteå finns samma problem som i Trollhättan. Man har inga 

jämförelsedata och vi har endast pratat med polisen och inte med socialen eller 

någon vårdinrättning. Vad som talar för en ökning, är att Skellefteå gjort mer än 

hälften av alla beslag av heroin i Västerbotten. Att säga att heroinet ökat enbart 

grundat på beslagsstatistik känns inte riktigt säkert på grund av att beslagen 

grundar sig mer på polisens arbetssätt och resurser än på den faktiska mängden 

heroin i Skellefteå. 
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CAN och polisen har alltså olika åsikter i detta trots att de sitter på samma data. 

Man ser på fler ställen att de tolkar data olika. Polisen säger att 

beslagsstatistiken inte är ett säkert sätt att se om en viss drog ökat medan CAN 

tar de ökade beslagen som ett bevis för ett ökat missbruk.  

 

 

5 Slutsats 

 
Man ser en viss skillnad i hur polisen och andra källor vi använt ser på den 

information som finns tillgänglig. Polisen säger sig inte ha något fog för att 

missbruket av heroin ökar i någon nämnvärd takt. Detta trots statistik som visar 

det motsatta och priser som ständigt sjunker. Att priset inte egentligen spelar 

någon roll har vi förstått då de som är inne i ett missbruk köper drogen avsett 

om den kostar 700 kr eller 5000 kr. Att det är det vita heroinet som gått ner 

mest i pris tror vi är någonting som gör att användandet totalt sett inte ökar i 

samma utsträckning, då man injicerar det vita heroinet i stället för att på ett 

enkelt sätt röka det. Steget att injicera heroin är så stort och man ser sig inte 

som en narkoman när man röker. 

 

Att andra källor, såsom CAN med flera ser andra tendenser än polisen tror vi 

kan bero på ett annat arbetssätt än polisens. Men det kan också bero på en 

annan tilltro till statistik. I vissa rapporter från CAN läser man att utifrån 

beslagsstatistiken drar CAN slutsatsen att heroinet ökat i tillgång. Vi menar att 

beslagsstatistiken kan vara rejält missvisande och att man inte ska dra för stora 

slutsatser utav det. Mängden beslag visar ju egentligen inte hur stor mängd 

heroin som förs in i landet utan beror mer på hur polisen arbetar och vilka 

resurser de har. Från polisens sida ser man inte beslagsstatistiken som ett säkert 

tecken på att heroinet ökar. Kanske beror det på att CAN studerar statistik 

medan polisen är ute och jobbar mot narkotikan på gatorna, varje dag. Och man 

får därför två olika infallsvinklar på problemet.  
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Vår egen uppfattning om heroinet har ökat i omfattning eller ej torde bli att det 

är näst intill omöjligt att svara ja eller nej på den frågan. Mörkertalet, vad gäller 

både införseln av heroin samt hur många som missbrukar heroin, torde vara 

väldigt stort. Vi tror att antalet aktiva heroinister har ökat i samband med att 

rökheroinet introducerades. Men att det nu på senare år från cirka år 2001 inte 

har ökat i någon större omfattning. Mängden heroin i Sverige tror vi har ökat 

något. Eftersom priserna har sjunkit så mycket som de gjort tror vi att den som 

redan missbrukar heroin köper på sig mer heroin för eget bruk. Bara för att en 

viss drog för tillfället är billig betyder inte det att man går över till den drogen 

bara för den skull. En amfetaminmissbrukare håller sig till amfetamin så länge 

han får den kick han behöver. Man går inte över till heroin bara för att det är 

heroin. 

 

Avsaknaden av jämförelsedata ställer också till problem när man ska försöka få 

en uppfattning om heroinet i Trollhättan och Skellefteå har ökat eller ej. 

Skulle man göra en undersökning hos till exempel socialtjänsten eller 

vårdinrättningarna i Skellefteå respektive Trollhättan så skulle man rent 

teoretiskt kunnat få motstridiga uppgifter.  

 

Vi tror också att, i och med att missbrukarna själva inte längre kan finansiera 

sitt eget missbruk med att sälja heroin, kommer den drogrelaterade 

brottsligheten att öka eftersom man nu i större grad måste finansiera missbruket 

genom stölder, häleribrott med mera. Om polisen kunde få ökade resurser att 

lägga på drogrelaterad brottslighet så skulle även heroinet som drog minska. 

Detta på grund av att fler och fler heroinister skulle exponeras för polis och 

mörkertalet skulle sjunka. En för polisen okänd heroinmissbrukare har mindre 

chans att hamna inom någon vårdinrättning, detta genom till exempel 

tvångsvård. 
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