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1 Abstrakt 

 

I alla tider har människor berusat sig på droger av olika anledningar. I religiösa ritualer, för 

att komma undan vardagens stress och en stund slippa undan livets många bördor, eller 

bara som ren rekreation. Vikingarna drack mjöd och åt flugsvamp. I fjärran östern 

bedövade man sig genom att röka opium och i Sydamerika tuggade man koka blad. 

 I dag ser droganvändningen i världen annorlunda ut och drogerna är en världs-

omspännande miljard industri. Drogerna har blivit potentare och därmed farligare än 

historiskt sett. Marijuana sägs idag vara Kaliforniens mest odlade inkomstbringande växt, 

större än tomater och majs och i Afghanistan är opium landets främsta källa till 

exportinkomster. 

 På många håll i världen (så nära som i Norge) pratar myndigheter om ”harm reduction”, 

att begränsa skadorna till följd av missbruk istället för att hårt går fram och straffa de som 

lever under påverkan av droger. I Sverige har vi hittills inte böjt oss för drogernas fram 

marsch utan håller starkt på våra narkotikalagar och istället för att göra det enklare för 

missbrukare så jobbar Sverige hårdare än de flesta för att vårt land skall hållas fritt från 

tyngre droger. Men uppfinningsrikedomen är stor och drivkrafterna är starka så 

producenterna av droger har hittat vägar att kringgå Sveriges hårda lagstiftning och om 

detta handlar denna uppsats om: Nätdroger, lagliga droger, research chemicals (RC´s), 

Designer drugs, om starka läkemedel beställda från andra länder och hur man som polis i 

dagsläget kan hantera och bekämpa dessa mer komplexa juridiska element med stöd av i 

dagsläget tillgänglig lagstiftning.  
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2  Inledning 

 

Vår uppsats kommer att handla om lagliga droger och hur man som polis kan 

bekämpa och förhindra svårare missbruk och olycksfall till följd av befattning med 

så kallade lagliga droger, med hjälp av tillgängliga stöd i lagen samt hjälpa 

missbrukare av lagliga droger att få vård.  

2.1 Bakgrund 

 

Skälet till att vi valt att skriva om detta ämne är att vi tror det är ett aktuellt problem 

som är större i världen än vad vi i Sverige tycks tro. Vi tror också att problematiken 

kan komma att växa än mer i framtiden då tekniken när det gäller både framställning 

och transport av dessa droger kommer underlättas samt att tillgängligheten, och då 

framför allt på internet, ökar kraftigt samt att det blir svårare att klassa droger enligt 

dagens rutiner.    

Juridiken som skall motarbeta dessa faktorer utvecklas inte alls i samma takt och 

aktörerna som ligger bakom spridningen ligger alltid steget före. Varje år 

uppmärksammas ett antal dödsfall som involverar lagliga droger som beställts på 

nätet eller som kan hittas i vilken vanlig livsmedels/järnhandel som helst utan att det 

görs speciellt mycket åt det och speciella riktlinjer för poliser tycks saknas.  

Knudsen K m.fl. (2007). 

Nära man talar om droger tycker vi att det är viktigt att veta vad en drog är eller vad 

som i olika sammanhang är allmänt vedetaget som droger. 
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2.2 Juridisk kategorisering av droger 

 

Droger delas juridiskt upp i följande kategorier: 

Narkotika: Cannabis, Amfetamin, Kokain, Heroin, Morfin m.fl. (Droger som är 

förbjudna enligt narkotika lagstiftningen) 

Hälsofarliga varor: Vanliga exempel är Salvia divinorum och flertalet 

hallucinogena tryptaminer m.fl. (Droger som är förbjudna enligt lagen om 

hälsofarliga faror) 

Narkotika prekursorer: Efedrin, Lysergsyra m.fl. (Droger som lätt kan 

omvandlas till narkotika är förbjudna enl. narkotika lagstiftningen)  

Oklassade substanser: Lagliga droger som Spice, Ayahusca mm. 

2.3  Den vanligaste narkotikan i Sverige 

 

Den vanligaste narkotikan i Sverige är cannabis, hasch och marijuana. Därefter 

kommer amfetamin. Detta gäller såväl för dem som bara provat enstaka gånger som 

för dem som missbrukar regelbundet. Bland ungdomar blev ecstasy, LSD och 

hallucinogena svampar något vanligare under 1990-talet. Bland vuxna är det 

däremot fortfarande vanligare med erfarenhet av kokain. Dessa droger är dock 

mycket mer sällsynta än cannabis. Opiater (främst heroin) är i synnerhet en drog 

som används av tunga missbrukare. Även om heroinmissbruk blivit vanligare under 

1990-talet, i synnerhet bland yngre missbrukare, är det fortfarande fler tunga 

missbrukare som använder amfetamin. CAN (2003). 

2.4  Vad som definierar en drog 

 

Vad som definierar en drog råder det många olika åsikter om. från början kommer 

benämningen drog från ordet drogue, som då betydde torkade kryddor och 

läkemedel hämtade ur naturen. Idag används ordet droger ofta synonymt med 

narkotikaklassade droger. Inom rättsväsendet är narkotika ämnen som är 
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narkotikaklassade och som faller under narkotikastrafflagen. Inom sjukvården är 

narkotiska preparat av de slag som används för att söva patienter. Till droger kan 

även ämnen som är legala, som alkohol, tobak och kaffe räknas. En generell 

definition är att en drog är en substans som är sinnesförändrande och/eller 

beroendeframkallande. 

”Ordet drog kommer från ordet drogue som ursprungligen syftade till torkade 

kryddor och läkemedel hämtade ur naturen. Som drog betecknas nu alla former 

psykoaktiva substanser som legalt eller illegalt fabricerade läkemedel eller 

narkotiska preparat.” (Nordegren T. Tunving K. (1997) 

Narkotikastrafflagen 

8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med 

lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse 

som Sverige har biträtt, eller 

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag 

(1999:43). 

Droger är ämnen som påverkar centrala nervsystemet genom att t.ex. framkalla rus 

eller liknande påverkan. Till droger räknas utöver narkotika och vissa läkemedel 

även narkosmedel flyktiga lösningsmedel, dopingmedel, alkohol och tobak. 

Avgränsningen av de ämnen som räknas så som droger varierar i olika 

sammanhang. Hartelius J, (2007) 

Vår egen definition blir att en drog är en substans som i mindre mängder är 

sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Med mindre mängder menar vi 

innebär att något som med lätthet kan tillföras kroppen på ett sätt som tar mindre än 

30 minuter och innebär en förändring av medvetandet inom några timmar. 

Med teser om att allt möjligt som lever innehåller DMT (se nedan) och det faktum 

att till och med kanel, persilja, choklad och muskotnöt innehåller psykoaktiva 
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substanser gör dock att man börjar undra om medvetandet förändras mer eller 

mindre av praktiskt taget allt man tillför sin kropp i någon mening.  

Ett exempel är att om du bara dricker tillräckligt med vatten så är det giftigt i 

överdrivna mängder och även det blir då i förlängningen sinnesförändrande. 

Lorraine-Lichtenstein E. m.fl. (2008) 

Att definiera begreppet drog är krångligt idag och kommer att bli än mer krångligt i 

framtiden då flera droger liknar våra kroppsegna signalsubstanser mm. Ett knivigt 

exempel är följande: DMT (N,N-Dimetyltryptamin, C12H16N2) är en kraftigt 

psykoaktiv substans ur klassen tryptaminer. Vid korrekt intag av drogen kan 

effekten vara mycket intensiv och ge starka upplevelser, däribland intensiva 

hallucinationer. DMT framställdes först helt syntetiskt 1931, Länge trodde man att 

det var en helt syntetisk drog, tills man efter ungefär 20 år även hittade det i olika 

växter i naturen. Ämnet bildas vid normal metabolism och finns naturligt i 

människokroppen. Det paradoxala här blir alltså att trots att DMT tillverkas naturligt 

i kroppen och alla bär runt på det dagligen så är substansen olaglig i form av 

”Extrakt och tinkturer” i Sverige. 

 

 

2.5  Syfte 

 

Vi vill veta vilka de vanligaste lagliga droger är som florerar i Sverige idag och hur 

en polis med tillgängliga stöd i lagen kan motarbeta missbruk och olycksfall med 

lagliga droger. Hur kan polisen bli säkrare i sitt möte med dessa substanser då det 

idag inte finns speciell reglerad lagstiftning. Vi kommer att söka alternativ och 

möjligheter till mer eller mindre extensiva tolkningar av lagar som idag finns 

tillgängliga i väntan på framtida reglering. 

På senare tid har det utvecklats ett tillvägagångssätt vad gäller nya droger och 

illegala droger som på kemisk väg modifieras så att de blir lagliga genom att bara 

ändra någon enstaka molekyl i dess kemiska sammansättning. Bland de första 
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exemplen att på det nyare sättet att snabbt klassa en drog var Bromo dragonfly som 

uppmärksammandes i slutet på mars 2007 i samband med ett olycksfall. BDF blev 

klassificerad som hälsofarlig vara den 15 juli 2007 och är sedan den 1 december 

2007 narkotikaklassad i Sverige, vi vill veta hur detta går till. 

2.6   Frågeställningar 

 

Vilka är de vanligaste lagliga drogerna som florerar i Sverige idag? 

Vad kan polisen göra när de påträffar dessa droger? 

2.7   Avgränsningar 

 

Vi har valt att titta på den mer vardagliga användningen av droger och kommer inte 

att ägna tid åt införsel, framställning osv.  

2.8  Tillvägagångssätt 

 

Vi har valt att söka i böcker, tidningar samt på internet i de största 

drogrelaterade forumen efter så färsk information som möjligt, vi kommer även 

att låta en kommissarie och en åklagare se över vad vi kommit fram till för att 

fastställa någon sorts legitimitet för det vi har kommit fram till. 

3 Teori 

3.1 Tänkta lagstöd för att ingripa mot personer som missbrukar ”lagliga droger” 

 

De lagstöd som vi har valt att fördjupa oss i för att se om de är tillämpliga vid 

polisarbete mot icke klassade droger är följande: 

 Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 

 Brottsbalken 24:4 (Nöd)  
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 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 Omhändertagande enligt Polislagen 12a§ 

 Omhändertagande av barn enligt Polislagen 12§ 

Vad vi kommit fram till angående dessa lagars tillämplighet redovisas i 

resultatdelen. 

 

3.2   Vilka köper oklassade substanser 

 

Det är i huvudsak unga människor födda mellan sent 70- och sent 80-tal som 

beställer droger via Internet. I stället för att handla av en langare på stan känner 

de sig både mer anonyma och säkrare med att med datorns hjälp beställa hem 

narkotika och/eller dopningspreparat. Bor man hemma anar föräldrarna ofta 

ingenting, då paketen levereras med diskret avsändare märkta som exempelvis 

hobbyartiklar. Ett preparat som man hittade ungefär ett kilo av i veckan på 

Arlanda innan det blev narkotika klassat den 2008-08-25 var fenazepam. 

Fenazepam är en bensodiazepin liknande t.ex. diazepam (Stesolid), Missbruk av 

fenazepam har förekommit vid våldtäktsfall samt vid dödsfall i kombination 

med alkohol. Spice är en typisk internet drog, en blandning av olika växtdelar 

som inte är förbjudna. Spice marknadsförs som lagligt cannabis med liknande 

effekter. Svante Hull arbetar som chef för Arlanda tullens fraktgrupper och 

berättar under en intervju 2008 att han alltid får en god inblick i vad som är nytt 

på drogfronten. Just den dagen intervjun gjordes så blev dagens beslag ett par 

flaskor GBL, 600 gram kratom samt två kartonger som visar sig innehålla nio 

kilo kopior av viagra.  Vikberg J. (2008) 

3.3  De vanligast förekommande oklassade drogerna  

 

All information om droger nedan är hämtad från sidan: The vaults of Erowid, 

www.erowid.com, 090429, om den inte på annat sätt är källhänvisad i texten. 
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3.4 Inhalerade medel 

 

Absolut lättast att få tag på är så kallade drivgaser, aerosoler och lösningsmedel 

av olika slag som finns att köpa i vanliga affärer, järnhandlar, färgaffärer och 

större varuhus. Dessa droger är dock inte så populära på grund av dess starka 

bieffekter och är mer förknippat med barn och ungdomar utan pengar som tar 

vad de har mer eller mindre. Butangas är det som finns i vanliga tändare och 

man berusar sig oftast genom att inhalera den med hjälp av 

påfyllningsburkar/tuber samt plast påsar. Varje år tar den lätt tillgängliga 

drogen butangas ett antal liv. (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (2009), Sniffning, www.can.se, 090424) 

Vi har genom folkhälsoinstitutet, avdelningen för drogprevention fått en 

kontakt på Rättsmedicinalverket, en kemist vid namn Gunilla Thelander. Hon 

berättar i en mejlkontakt att år 2008 visar obduktionsrapporter på tre dödsfall 

som var orsakade av butangas. År 2009 har hittills minst en avlidit, en 16 årig 

flicka. Detta är dödsfall som med stor sannolikhet är olyckor vid strävan efter 

att uppnå en berusning. Utöver dessa finns det ett antal dödsfall där personer 

har tagit sitt liv med hjälp av butangas.   

 

3.5 Research chemicals och designer drugs. 

 

Research chemicals (RC´S) är substanser som saknar vetenskapliga tester på 

djur och människor i större omfattning, d.v.s. man undersöker dess effekter 

genom att själv bli ett försöksdjur. De kan exempelvis ha psykoaktiva eller 

psykedeliska effekter utan att vara narkotikaklassade. De kan vara farliga 

likaväl som ofarliga, ingen vet ju egentligen efter som det saknas forskning. 

Efter hand som dom blir populära så klassas många som narkotika eller 

hälsofarliga varor.  

Designerdrugs är narkotikaklassade substanser som görs lagliga genom att 

ändra dess molekylära struktur. Exempel idag är Methedron som är en 
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förändrad version av mephedron och en av flertalet varianter av amfetamin är 

till exempel 4-Fluoroamphetamine (4-FMP) (4-FA) . 

3.6  Lustgas 

 

Lustgas (N20), Säljs oftast i patroner avsedda att användas som drivmedel i 

gräddsifoner och inhaleras också oftast genom sådana eller att man forcerar 

skalet på patronen, vanligtvis med spik och hammare i en påse var på man 

sedan inhalerar den och håller andan så länge man kan. Lustgas är väldigt 

vanligt främst bland yngre. Lustgas används också inom vården i mindre 

koncentrerad form tillsammans med syre som bedövning. Berusningen kommer 

oftast i form av hörsel hallucinationer och lätt eufori, det är vanligt att man 

nickar till under ett par sekunder då berusningen är som intensivast 

(berusningen varar endast ett par sekunder). Efter ett par minuter är man helt 

nykter. Det farligaste med att använda lustgas är att om man står upp och nickar 

till (förlorar medvetandet) kan man ramla och slå sig beroende på miljön. Vid 

långdragen eller frekvent användning av lustgas kan syrebrist i blodet uppstå, 

de fall som har upptäckts har dock extrema mängder lustgas används (300-400 

patroner i veckan) och då gett syrebrist i ben och armar vilket lett till orörlighet 

tills att vitamin B12 tillförts (återställer syrebristen i blodet). Även vid mindre 

konsumtion, men frekvent användning kan syrebrist i blodet uppstå, om inte 

syrebristen hinner återställas mellan varje användning. 

3.7  Spice 

 

Spice är ett samlingsnamn för upp till 13 olika substanser. Växtblandningar som 

normalt röks likt cannabis i jointar eller med en bong. Tullverket har erfarenhet 

av att en vara med samma namn och från samma leverantör kan innehålla olika 

ämnen från gång till gång.  Alla olika örtblandningar behöver inte vara 

hälsofarliga, men det har kunnat påvisas att många har skadliga effekter.   

Lundin L. (2009). 
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Tester har visat att rökning av preparatet kan orsaka hallucinationer och ge 

oönskade sidoeffekter som panik och illamående. Det har även spårats 

tungmetaller i preparatet vilket kan vara riskfyllt då det oftast röks.  

Svenska Giftinformationscentralen har sedan 2007 fått frågor om Spice.  2008 

hade de 43 fall där personer mådde dåligt efter att ha tagit Spice, ofta är det 

vårdpersonal som hör av sig, berättar Karin Rafstedt, apotekare på 

Giftinformationscentralen. Det handlade mest om hjärtklappning, höjt 

blodtryck, illamående, kräkningar och darrningar. Liljesson S. (2009) 

3.8 Kratom 

 

Kratom (Mitragyna speciosa) är ett medicinskt löv skördat från ett stort lövträd 

som ursprungligen kommer från Sydostasien. Det tillhör samma familj som 

kaffe, och den psykooaktiva plantan Psychotria viridis. Andra arter i kratom 

släktet används även medicinskt i Afrika, samt för virke. Det används för sina 

psykoaktiva egenskaper i dess ursprungsområden, men används även i andra 

världsdelar. Arbetare på fälten i Sydostasien tuggar bladen, ofta kontinuerligt 

under dagen för den domnande och stimulerande effekten. Andra metoder är att 

till exempel koka bladen för att göra en sorts te av dem. Det händer även att 

man låter detta te dunsta så det kvarstår en sorts tjära som man sedan sväljer. 

Kratom röks väldigt sällan, då det inte är en effektiv metod. Kratom innehåller 

många aktiva substanser, bl. a. mitragynin (som man tidigare trodde var det 

primära aktiva ämnet), mitrafyllin och 7-hydroxymitragynin (vilket man nu tror 

är det huvudsakliga aktiva ämnet i växten). Kratom tros ha potential som 

medicinsk växt, till exempel som smärtstillande medel jämförbart med kodein 

och propoxifen eller som ett alternativ till metadon. 

 

3.9 LSA 

 

LSA, lysergsyraamid (även kallad ergin), är en ergotalkaloid som är kemiskt 

närbesläktad med LSD och återfinns naturligt i parasitsvampar som återfinns på 
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värdväxter i bl.a. familjen Convolvulaceae.  LSA Säljs bl.a. som frön från 

växterna Morning glory och Hawaian baby woodrose och påstås ha 

hallucinogena effekter som varar 6-10 timmar. 

3.10 Ayahusca 

 

Ayahuasca är ursprungligen namnet på lianen Banisteriopsis caapi. Det har 

även fått en allmän spridning som namn på många olika sorter av 

kombinationen DMT ( Se 2.4) och MAO-hämmare 

(Monoaminooxidashämmare, den enzym som skall bryta ner våra signal 

substanser efter de tjänat sitt syfte i våra synapser) som gör att DMT blir aktivt 

vid oralt intag. Ordet Ayahuasca kommer från Quechua, Inkaindianernas språk. 

En vanlig blandning som säljs vid tidpunkten som detta skrivs är mimosa 

hostilis bark (DMT) och peganum harmala (MAO- hämmare).  

DMT är narkotika klassat men endast som extrakt och tinkturer vilket innebär 

att växten är laglig till dess att du bereder den för intag.  Socialstyrelsens 

narkotikaförteckningar (1974:712); 

3.11 L-dopa 

 

Förstadiet till signalsubstansen dopamin som omvandlas i hjärnan och kroppen. 

Används mot Parkinsons sjukdom. Säljs som muskelbyggarmedel då det sägs 

öka HGH (human growth hormone). Följande är urklippt från en internet sida 

som säljer L-dopa: ”Dopamin är en väldigt kraftfull neurotransmitter som 

stimulerar hypotalamus och pituitary att frigöra tillväxthormon. Detta ger bl. a. 

ökad sex drift, muskeltillväxt, förbränning av överskottsfett, ökad energi och 

prestationsförmåga.” 

 Bieffekter enligt FASS, fler än 1 på 100: Aptitlöshet, hallucinationer, 

förvirring, yrsel, mardrömmar, dåsighet, utmattning, sömnlöshet, depression (i 

sällsynta fall med självdestruktiva tankar), onormal upprymdhet, 

minnestörningar, tillstånd med allvarliga psykiska störningar, ökad aktivitet, 

olika typer av rörelsestörningar, hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, 
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kraftigt blodtrycksfall, benägenhet till svimning, svimning, illamående, 

kräkning, muntorrhet, bitter smak i munnen  

3.12 Läkemedel 

 

Potensmedel som viagra, levitra och cialis, bantnings medel, antidepressiva, 

lugnande och även smärtstillande medel säljs i stor omfattning via utländska 

apoteks sidor och eftersom de omfattas av läkemedelslagen så är många inte 

olagliga att inneha och använda. Att själv medicinera sig med hjälp av t.ex. anti 

depressiva medel kan få katastrofala följder så som krampanfall och självmord. 

All sådan medicinering bör övervakas av läkare. Läkemedel som säljs illegalt är 

inte kontrollerade. Den som köper dessa läkemedel kan inte veta om 

läkemedlen är originalpreparat, förstörda på grund av ålder och 

lagringsförhållanden eller rena förfalskningar. Läkemedelsverket varnar därför 

för köp av läkemedel via hemsidor på Internet eller på svarta marknaden. I 

Sverige har det förekommit beslag av olagligt sålda läkemedel som innehållit 

helt andra verksamma ämnen än vad som angivits på förpackningen. 

 

All information om droger ovan är hämtad från sidan: The vaults of Erowid, 

www.erowid.com, 090429, om den inte på annat sätt är källhänvisad i texten. 

3.13  Dessa regler gäller om du köper läkemedel via Internet 

 

• Du får beställa läkemedel för personligt bruk från ett EU/EES-land 

motsvarande högst ett års förbrukning.  

• Läkemedlen måste vara godkända både i Sverige och i exportlandet och ha 

köpts på apotek eller motsvarande.  

• Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara 

utskrivet av en behörig förskrivare (läkare, farmaceut eller liknande) inom 

EU/EES.  
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• Du måste själv kunna visa att de ovan nämnda kraven är uppfyllda. Att ett 

läkemedel är för personligt bruk kan visas till exempel genom att det är försett 

med en apoteksetikett med ditt namn.  

• Det är förbjudet att föra in läkemedel från ett land utanför EU/EES via post.  

Narkotikaklassade läkemedel får inte tas in i Sverige via post. 

(Läkemedsverket, 2009 

 

4  Resultat 

 

4.1 Vägen från oklassad substans till narkotika 

 

Vägen från att vara en helt oklassad substans till att bli klassad som narkotika går 

till på följande vis: 

• Anmälningar och rapporter från polis och uppgifter ifrån läkare samlas in på 

Rikskriminalpolisen (RKP) för att kunna visa preparatets farlighet. 

• Det samlade materialet inlämnas till Folkhälsoinstitutet eller 

Läkemedelsverket som sammanställer ett klassificeringsdokument till 

Socialdepartementet. 

• Remiss på ärendet går ut till samtliga EU-länder som har möjlighet att säga 

sin åsikt om preparaten. Vissa preparat har en legal användning i andra länder vilket 

kan försvåra och fördröja processen, eftersom klassning kan innebära ett 

handelshinder.  

• Regeringen fattar beslut om att preparatet ska narkotikaklassas.  

 Gäfvert K, Fant C, (2008) 
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4 .2 De vanligaste lagliga nätdrogerna 

 

Vid årsskiftet 2007/2008 var tramadol, DXM och fenazepam de i särklass 

populäraste drogerna på svenska Internetapotek, och först ut av dessa att bli klassad 

som narkotika var tramadol. Gäfvert K, Fant C (2008) 

Vilka droger som har tagit över rollen som största källa till berusning efter dessa 

idag är troligen spice, kratom och olika blandningar av växtdelar och örter som 

vanligast röks eller intas oralt och som sägs ha cannabis och/eller opiat liknande rus, 

även hallucinogena egenskaper förekommer hos vissa substanser. Spice blev 

nyligen illegalt i Tyskland efter att det i en analys hittats en stark syntetisk 

cannabinoid, starkare än THC (den aktiva substansen i Cannabis). 

 

4.3  Lagstöd för att ingripa mot personer som missbrukar ”lagliga droger” 

 

Vi har kommit fram till att de lagstöd som vi nedan kommer att beskriva kan vara 

användbara vid polisiära ingripanden mot personer som berusar sig och missbrukar 

lagliga droger. Detta har vi kommit fram till genom att läsa juridiskt kommenterad 

lagtext samt efter samtal och handledning från två lärare från polisutbildningen i 

Umeå, den ena med bakgrund som vakthavande befäl inom polisen och den andra 

med en bakgrund som åklagare.      

4.4  Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 

 

1§ Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att 

han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för 

någon annan får omhändertas av en polisman. 

Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte 

omhändertas enligt första stycket. 
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Enligt 1§ framgår det att en polisman kan omhänderta en person som anträffas 

berusad av alkohol eller annat berusningsmedel, om personen inte kan ta hand om 

sig själv eller utgör en fara för sig själv eller annan. Vad som räknas som annat 

berusningsmedel är inte klart fastslaget i lagen, man borde därför kunna tolka den 

extensivt, som att det gäller alla former av berusningsmedel, narkotikapreparat samt 

även oklassade droger så som thinner, butan gas samt vissa ”internet droger” som 

försätter en person i ett sådant tillstånd att kriterierna för en lob är uppfyllda.  

I de fall där polisen omhändertar en person och man misstänker att berusningen 

skett med något annat medel än alkohol borde personen köras till sjukhus för att där 

stanna för övervakning, polisarresten känns mindre lämplig i dessa fall. 

8§ Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel, som påträffas hos den 

omhändertagne, skall tas ifrån honom. Sådan egendom skall bevisligen förstöras, 

om inte särskilda skäl talar för att egendomen återställs efter frigivandet. Frågan 

härom prövas av den förman till vilket omhändertagandet skall anmälas. 

Första stycket får tillämpas även i fråga om injektionssprutor eller kanyl som kan 

användas för insprutning i människokroppen. Detsamma gäller andra föremål, som 

är särskilt ägnade att använda för missbruk av eller annan befattning med narkotika.     

Enligt 8§ framgår det att polismannen som omhändertagit en person enligt 1§ LOB 

skall ta ifrån den omhändertagne dess berusningsmedel. Berusningsmedlet skall 

sedan bevisligen förstöras. Detta gäller lagliga som olagliga berusningsmedel. Om 

polisen på plats inte kan definiera vad för berusningsmedel som de har påträffat och 

det finns misstanke om att det kan vara ett narkotikaklassat preparat så blir det 

ärendet att betrakta som ett vanligt narkotikabrott. Preparatet får då undersökas och 

visar det sig vara legalt läggs förundersökningen ner och preparatet återfås troligen.  

Huruvida 8§ 2st ger polisen möjlighet att beslagta redskap som använts vid 

missbruk av ej narkotikaklassade substanser är lite mer oklart. Enligt paragrafen så 

framgår det att den gäller föremål som är ägnade för missbruk av eller annan 

befattning med narkotika. Men efter samråd med juridisk kunniga personer har vi 

kommit fram till att polisen troligen inte har någon möjlighet att beslagta t.ex. en 

”bong” som använts vid rökning av den ej narkotikaklassade drogen Spice. Det är 
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inte straffbart att köpa eller inneha en bong. I lagtexten står det att föremålet skall 

vara ”särskilt ägnat att använda för missbruk av eller annan befattning med 

narkotika” detta begrepp torde utesluta bongar eftersom de inte enbart har ett illegalt 

användningsområde.  

1§ 2st: Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte 

omhändertas enligt första stycket. 

Enligt 1§ 2st framgår det att ett omhändertagande enligt LOB inte är möjlig på en 

plats där en person har sin bostad. 

Om du tänker dig en situation där du som polis påträffar en person som är väldigt 

påverkad av en laglig drog, och uppfyller kriterierna för att omhändertas enligt 

LOB. Men personen befinner sig i en bostad. I detta fall är ett omhändertagande 

enligt LOB inte möjligt. Det finns då en yttersta möjlighet för en polis att 

omhänderta en påverkad person i en bostad egen som annans med stöd av 

nödreglerna i brottsbalken 24:4§. Ett omhändertagande som har sin grund i BrB 

24:4 torde dock endast kunna tillämpas i mycket extrema fall av påverkan t.ex. då 

personen är till synes helt utslagen och redlös och/eller då det finns en konkret fara 

för personens liv och hälsa.  

4.5  Brottsbalken 24:4 (Nöd)  

 

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i 

nöd utgör brott endast om det med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som 

åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarliga. 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av 

rättsordningen skyddat intresse. 

Det finns alltså en möjlighet till nödomhändertagande av en påverkad person i BrB 

24:4 2st, men sådana omhändertaganden skall ske med stor restriktivitet och endast i 

extrema nödfallssituationer. Det lagstöd som i dessa extrema nödfall ger polisen 

möjlighet att gå in i bostaden är polislagens 21§. 
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4.6  Polislagen 21§ 

  

En polisman får också bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, om det 

finns anledning anta att någon där har avlidit eller är medvetslös eller annars 

oförmögen att tillkalla hjälp. En sådan åtgärd får vidtas även när det är nödvändigt 

för efterspaning av någon som är försvunnen, om denne kan antas behöva hjälp. 

 

4.7  Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 

1§ De i 1 kap 1§ socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets 

socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda 

människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samverkan med den enskilde.  

Enligt 1§ LVM framgår det tydligt att denna lag är avsedd för att hjälpa personer 

som missbrukar alkohol, narkotika och även ej narkotikaklassade droger så som 

flyktiga lösningsmedel.  

4 § Tvångsvård skall beslutas om, 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på 

något annat sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 
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   Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag 

(2005:467). 

Omedelbart omhändertagande 

13§ Socialtjänsten får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om 

1. Det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag 

(LVM) 

2. Rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan 

antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller han inte får omedelbar 

vår, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till 

följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.    

 

 

4.8 Omhändertagande enligt Polislagen 12a§ 

 

12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 

13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens 

beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns 

en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den 

enskilde tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt 

överlämnas till sjukhus. 

   Bestämmelserna i första stycket innebär ingen inskränkning i möjligheterna att 

omhänderta en person enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade 

personer m.m. Lag (2005:469). 

Polislagen 12a§ hänvisar till LVM 13§ och ger en polisman möjlighet att 

omedelbart omhänderta en missbrukare om det finns skälig anledning att anta att ett 

sådant omhändertagande kan bli aktuellt. Omhändertagandet kan alltså ske i de fall 
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där det inte finns möjlighet att vänta på ett beslut om omhändertagande av 

socialnämnden. Enligt PL12a§ måste vi som poliser ha klart för oss regleringen i 

LVM4§ om vi ska omhänderta någon. PL12a blir tillämpligt om vi har på fötter att 

säga att en person lider av ett fortgående missbruk och därigenom kommer att kunna 

beredas tvångsvård enligt LVM4§. Socialtjänsten får i så fall enligt LVM13§ 

omhänderta personen i avvaktan på länsrättens beslut enligt LVM4§. Alla dessa 

paragrafer hänger ihop.  

Det som kan vara svårt att visa är att det handlar om ett fortgående missbruk. Har vi 

ingen dokumentation eller erfarenhet av tidigare missbruk hos den aktuella personen 

kan det bli svårt att fatta ett hållbart beslut om omhändertagande. I vissa fall kan 

miljön säga oss en hel del, då det gäller alkohol hittar vi kanske stora mängder 

flaskor/burkar i ett skitigt hem med en berusad och skitig person som dessutom 

kanske säger att han supit i flera veckor i sträck. Det skall även i dessa fall föreligga 

en överhängande risk för att personens hälsa kommer allvarligt till skada om han 

inte omhändertas. Polisman som omhändertar någon enligt PL 12a§ skall skyndsamt 

överlämnar denne till sjukhus för medicinsk bedömning. Förvaring i polisarrest är 

inte tillåten. Omhändertagandet skall vara kortvarigt och inte pågå längre tid än vad 

som krävs för att överlämna personen till sjukvård. PL 12a§ utgör inte något hinder 

att tillämpa bestämmelserna i lagen om omhändertagande av berusade om ett sådant 

omhändertagande är mer lämpligt.     

4.9  Omhändertagande av barn enligt Polislagen 12§ 

 

12 § Anträffas någon, som kan antas vara under arton år, under förhållanden som 

uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller 

utveckling, får han tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg 

skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller 

till socialnämnden. Lag (1991:140). 

Bestämmelserna i PL 12§ ger en polisman möjlighet att omhänderta en person som 

kan antas vara under 18 år då personen påträffas i olämpliga miljöer eller i andra 

sammanhang där det uppenbarligen finns en allvarlig risk för barnets hälsa eller 

utveckling. Bestämmelserna är avsedda att tillämpas exempelvis då barn uppehåller 
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sig i s.k. knarkarkvartar eller hittas omtöcknade av berusningsmedel i 

rivningsfastigheter. (Polislagen en kommentar, Berggren & Munck 2007).  

Enligt den kommenterade lagtexten så kan alltså polisen omhänderta barn då de är 

påverkade och omtöcknade av berusningsmedel. Som vi ser det gäller detta alla 

former av berusningsmedel, även lagliga sådana. Men tillämpligheten av PL12§ 

styrs till stor del av den miljö vi hittar barnet/ungdomen i. I exemplet ovan så är 

alltså det väsentliga att barnet befinner sig i en olämplig miljö som en 

rivningsfastighet eller ”knarkarkvart”.  Berusning eller påverkan av någon drog är 

inte på något sätt en förutsättning för tillämpligheten av denna lag, men det kan vara 

en bidragande orsak. Befinner sig barnet hos en känd langare nykter såväl som 

påverkad kan lagstiftningen tillämpas för att få bort barnet därifrån. 

Omhändertagande enligt PL12§ är inte knuten till någon viss form av 

berusningsmedel utan tar sikte på hur stor risk som föreligger för barnet/ungdomens 

hälsa eller utveckling. Alltså är lagstiftningen tillämplig också då det gäller legala 

droger. Men som vi ser det så är PL12§ inte speciellt användbar då det gäller att 

omhänderta påverkade barn/ungdomar eftersom det mest väsentliga är miljön som 

de vistas i. En påverkad ung person omhändertas kanske i första hand enligt LOB 

om kriterierna enligt den lagen är uppfyllda.  

Sammanfattningsvis anser vi att unga som missbrukar lagliga droger främst är en 

angelägenhet för sociala myndigheter och polisingripanden är endast aktuella om 

det föreligger akut fara. Polis och socialtjänst skall ju självklart samarbeta. Då en 

polis ute på fältet påträffar ungdomar som kan antas fara illa av att missbruka 

lagliga droger så skall självklart polisen agera och anmäla detta till socialtjänsten. 

Detta regleras även i lag då en polisman har skyldighet att anmäla ett barns 

missförhållanden enligt SOL 14:1§. 

SOL 14:1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

Ett annat problem som kan uppstå i det initiala skedet är oklarheter kring vilken 

drog som har missbrukats, detta kan ju fastställas med 100 % säkerhet först efter 

kroppsbesiktning och analys av preparatet. Är det tveksamt vilket preparat som är 
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aktuellt kan ju alla de straffprocessuella tvångsmedel som är tillämpliga i en 

brottsutredning avseende narkotikamissbruk tillämpas.  

4.10  Husrannsakan enligt Polislagen 20§ för omhändertagande enligt PL 12§ & PL 12a§  

 

20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas får en 

polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller 

ställe som tillhör eller disponeras av honom. Detsamma gäller i fråga om en lokal 

som är tillgänglig för allmänheten. Finns det synnerliga skäl att anta att den 

eftersökte eljest uppehåller sig hos annan, får polismannen bereda sig tillträde även 

dit. På motsvarande sätt får en polisman bereda sig tillträde till en bostad eller 

något annat ställe för att söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller 

annan författning skall omhänderta; vad som nyss har sagts om den eftersökte 

gäller därvid föremålets ägare eller innehavare. 

   För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att ha 

dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman undersöka 

transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en allvarlig fara för 

annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att 

anta att den avvikne kan komma att passera platsen. En polisman har samma 

befogenhet för att söka efter någon som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som 

överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en sjukvårdsinrättning, 

om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den 

avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet. 

   En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast om fara är i dröjsmål 

vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Endast om det finns särskilda 

skäl får åtgärden vidtas mellan kl. 21.00 och 6.00. 

   I fråga om husrannsakan för eftersökande av föremål som är underkastat beslag 

och av den som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller 

inställelse vid domstol finns bestämmelser i rättegångsbalken. Lag (1991:665). 
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Med stöd av bestämmelserna i Polislagen 20§ om husrannsakan så kan även en polis 

begära sig tillträde till ett hus eller lägenhet om man t.ex. misstänker att det där inne 

finns ett barn som kan komma till skada och kriterierna för ett PL12 

omhändertagande är uppfyllt. Detsamma gäller då polisen vill bereda sig tillträde till 

ett rum för att omhänderta en missbrukare enligt PL 12a§. I dessa fall är det 

polismyndigheten som fattar beslutet om husrannsakan om fara i dröjsmål inte 

föreligger.    

5  Diskussion 

5.1 Sammanfattning av vad en polis kan göra 

 

I dagsläget är en polis begränsad i sitt arbete att aktivt bekämpa missbruk av lagliga droger. 

De lagstöd som vi har diskuterat kring är oftast endast tillämpliga i nödfall, om inte 

kriterierna för användning av polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade 

personer är tillämplig. Då en polis stöter på personer som tagit lagliga droger men deras 

beteende eller miljön de påträffas i gör att de inte uppfyller kriterierna för att tillämpa ovan 

nämnda lagar så finns det inte mycket att göra, även om personen kan antas komma till 

skada av sitt missbruk. Bara för att en drog är laglig så innebär det absolut inte att den är 

helt ofarlig. Man får därför försöka prata med personen och få honom/henne att förstå 

riskerna med att använda drogerna och självmant sluta. Några tvångsmedel finns inte att 

tillgå i dessa fall. Det finns dock inget hinder för att polisen anmäler att en person 

missbrukar lagliga droger till socialtjänsten. 

5.2 Framtidens lagar 

 

Det verkar som att lagstiftaren har insett att lagliga droger är ett växande problem i 

samhället och en ny lagstiftning är därför på gång. Kort sammanfattat så handlar det om att 

det skall öppnas en möjlighet för skyddsomhändertaganden av nya och ännu inte klassade 

droger. För att polisen snabbt skall kunna ingripa på plats föreslås därför av 

narkotikautredningen denna nya lag. En polisman skall då efter kontakt med åklagaren 

kunna beslagta dessa oklassade droger. De är alltså åklagare som ska besluta om ett beslag 
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av en ny drog som är under utredning om den skall bli klassad eller om en sådan utredning 

om klassning planeras. 
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