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Abstract 

 

I rapporten undersöks hur narkotikautvecklingen sett ut framförallt de senaste tio 

åren i Sverige. I media kan man läsa om att narkotikan ökar och att allt fler fastnar 

i missbruk och att debutåldern sjunker bland de som provar narkotika för första 

gången. I rapporten har vi tittat närmare på detta och undersökt hur det ser ut i 

verkligheten. De områden som undersökts är hur utvecklingen av lagförda för 

narkotikabrott sett ut, mängden beslag som gjorts, prisutvecklingen för de 

vanligaste narkotiska preparaten och hur många som missbrukar narkotika. Vi har 

försökt få en helhetsbild av utvecklingen och undersökt om det skett en ökning 

eller inte. Mycket tyder på att en ökning skett under den undersökta perioden då 

antalet lagförda ökat stadigt, beslagen ökar för varje år som går och detta 

samtidigt som priserna på narkotika sjunker. Antalet ungdomar som 

experimenterar med narkotika tycks öka och de tyngre missbrukarna har ökat. 

Regeringen har tydliga mål fastställda och huvudmålet är ett narkotikafritt 

samhälle. Polisen har givetvis en viktig roll i arbetet mot narkotika och har en 

fastställd handlingsplan för att sträva mot regeringens mål. Vi har tittat närmare 

på hur den handlingsplanen ser ut och undersökt hur arbetet mot narkotika bedrivs 

nationellt. Utifrån polisens handlingsplan kan man se att narkotikabrottslighet är 

ett prioriterat område där arbetet sker efter en tydlig struktur.  
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1. Inledning 
 

Narkotikamissbruket är ett ökande problem i samhället.  Trots att beslagen ökar 

och allt fler blir lagförda för narkotikabrott så tyder mycket på att allt fler fastnar i 

tunga missbruk. Regeringen har fastställt en nationell plan för att stävja 

missbruket huvudmålet är ett narkotikafritt samhälle.  

Vi vill med den här rapporten undersöka hur det verkligen ser ut med narkotikans 

utveckling i Sverige och vad polisen gör för att motverka problemet. Inom 

polisorganisationen arbetas det på flera nivåer för att komma närmare regeringens 

målsättningar.  

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Definitionen på narkotika 

 

I svenska akademins ordlista definieras narkotika som: 

”Beroendeskapande medel eller bedövningsmedel som påverkar centrala 

nervsystemet”  

 

Definition i Narkotikastrafflag (1968:64) 

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  
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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. 

 

1.1.2 Narkotikalagstiftningen 

 

I lagstiftningen anges vilken befattning med narkotika som är kriminaliserad.  

I narkotikastrafflagens första paragraf anges vilken befattning som är 

kriminaliserad.  

Den som olovligen:  

 överlåter narkotika, 

 framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 

 förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

 anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan 

sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

 bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för 

narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar 

någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja 

narkotikahandel, eller 

 innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i 

högst tre år. 

Narkotikabrott som är att anse som ringa med hänsyn till arten och mängden 

narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

Om brottet är att anse som grovt är påföljden lägst två år och högst tio år. 



Rapport nr. 556  2009-12-04 

 

6 

 

 

1.1.3 Narkotikabrott eget bruk 

 

Brukandet av narkotika förtjänar ett eget avsnitt då det är själva kärnan i 

befattningen med de narkotiska preparaten och således det man vill befria 

samhället från.  

Användandet av narkotika, det vill säga konsumtionen av narkotiska preparat blev 

kriminaliserat först 1988 och hade fram till 1993 endast böter i straffskalan. Detta 

medförde begränsade möjligheter för polisen att ingripa då möjligheterna att 

använda tvångsmedel som kroppsbesiktning saknades. 1993 gjordes en 

lagskärpning och påföljden fängelse (högst sex månader) infördes i straffskalan 

för narkotikabrott eget bruk. Detta gav möjligheter för polisen att använda 

kroppsbesiktning genom blod eller urinprov för att påvisa påverkan av narkotika. 

En naturlig följd av kriminaliseringen och möjligheterna till kroppsbesiktning 

blev att avsevärt många fler lagfördes för ringa narkotikabrott efter 

lagskärpningen. 1997 lagfördes cirka 3800 personer för eget bruk jämfört med 

cirka 100 personer per år perioden innan lagändringen. 
1
 

 

1.1.4 Narkotikapolitiska målsättningar 

 

Målet för arbetet mot narkotika är att få ett narkotikafritt samhälle.  

För att nå dessa mål har regeringen satt upp tre mer konkreta mål för att nå dit.  

 Minska nyrekryteringen till missbruk 

 Förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk 

 Minska tillgången på narkotika 
2
 

                                                           
1
 BRÅ, 2000 

2
 Nationell narkotikahandlingsplan prop. 2001/02:91 
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1.2 Syfte  

 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur utvecklingen av narkotikabrott sett ut 

de senaste 10 åren. I rapporten vill vi undersöka vilka faktorer som bidragit till 

utvecklingen och hur polisen arbetar för att möta det ökande problemet.  

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur har narkotikautvecklingen sett ut de senaste 10åren? 

 Hur arbetar polisen för att uppnå regeringens målsättning om ett 

narkotikafritt samhälle? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att främst studera tidsperioden 1999 fram till 2008 och endast Sverige. 

Endast brott mot narkotikastrafflagen och drograttfylleri I Trafikbrottslagen. Vi 

har även begränsat oss till de vanligaste brotten innehav, eget bruk och 

överlåtelse.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

I rapporten har vi valt oss av att använda statistik och rapporter från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), studier och rapporter från Centralförbundet för 

alkohol och narkotikaupplysning (CAN). 
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2 Resultat 

 

2.1 Narkotikautvecklingen 1999 – 2008 

 

Antalet anmälda narkotikabrott har ökat stadigt under hela 2000-talet. Brottet eget 

bruk är det brott som ökat mest vilket kan förklaras med att det är själva 

grundbrottet vid narkotikabrott, alltså själva brukandet av narkotika. Allt fler som 

missbrukar resulterar alltså i att allt fler blir upptäckta och antalet lagföringar 

ökar. Detta beror delvis på att allt fler påverkade i trafiken lagförts sedan det 

infördes nolltolerans mot narkotika i trafiken 1999. Innehav och eget bruk är 

också prioriterade områden hos polisen vilket även det bidrar till den kraftiga 

ökningen av lagföringar för dessa brottstyper. 
3
    

 

Anmälda narkotikabrott 1999-2008 

                                                           
3
 BRÅ, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten, 2003 
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Procent av ungdomar som brukat narkotika senaste månaden 1999-2008 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har sedan 1971 

genomfört lärarledda anonyma undersökningar bland landets högstadieelever. 

Sedan 2004 genomförs även enkätundersökningar bland gymnasieelever i årskurs 

2. 

Ur dessa kan man utläsa att antalet ungdomar som provar narkotika ökat under 

90-talet fram till mitten av 2000-talet, för att sedan tendera att minska. En ökning 

som kan urskiljas i mitten av 2000-talet kan ha sin orsak i en ökad tillgänglighet 

via bland annat internet vilket kan ha skapat en extra nyfikenhet att prova 

narkotika.
45

 De såkallade legala nätdrogerna bidrar också till att gränser flyttas 

framåt och steget till att prova narkotika minskar. Förändringarna har dock varit 

relativt små och rör sig inom intervallet +-2%.   

Den nedåtgående trenden man kunnat urskilja verkar nu dessvärre återigen vända 

uppåt. Vartannat år genomför Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen i Stockholms stad en enkätundersökning bland 

Stockholms niondeklassare och elever i gymnasiets årskurs 2 för att undersöka 

                                                           
4
 http://www.snpf.org/Artiklar/Internet%20fr%C3%A5n%20verktyg%20till%20verklighet.htm 

2009-12-03 

5
 http://www.sr.se/Stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=1757674 2009-12-03 

http://www.snpf.org/Artiklar/Internet%20fr%C3%A5n%20verktyg%20till%20verklighet.htm
http://www.sr.se/Stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=1757674
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ungdomars riskbeteenden. Den undersökningen som kallas ”Stockholmsenkäten” 

har i likhet med CAN´s undersökningar visat på en nedåtgående trend som nu 

tycks brytas.  

25% av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de någon gång provat 

narkotika och 10% av pojkarna i samma åldersgrupp uppger att de använt 

narkotika senaste månaden (en ökning på nära 4%).  

Den absolut vanligaste drogen de uppger att de använt är Cannabis(60%), 10% 

uppger att de använt amfetamin och lika många har använt kokain som  är den 

drog som ökar mest bland pojkar i årskurs 9. De flesta uppger att de köpt eller 

blivit bjudna av kamrater. 
6
 

Bland hela den vuxna populationen (15-75 år) uppger 12% att de någon gång 

provat narkotika. Nästan dubbelt så många män som kvinnor provar och det är 

framförallt i storstäderna det testas narkotika.
7
 

Den kategori som stadigt ökat de senaste åren är de tyngre missbrukarna och som 

följd av det har även den narkotikarelaterade dödligheten ökat även om dödsfallen 

minskat något under mitten av 2000-talet.  

 

 Dödsfall relaterade till narkotikamissbruk. Diagram från CAN. Källa: Socialstyrelsen  

                                                           
6
 Stockholmsenkäten, Rapport 2008:1 

7
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/12102 2009-12-03 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12102
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Det är svårt att peka ut några enskilda faktorer som bidragit till det ökade 

missbruket. Men den minskade välfärden under 90-talet tillsammans med ökad 

tillgänglighet kan antas bidra till ökande missbruk. Öppnare gränser och en värld 

som minskar i takt med att det blir enklare att genomföra resor till andra länder. 

När tillgången på narkotika ökar så sjunker även priserna på gatan vilket man till 

exempel kan se på cannabis som blivit ca 50 % billigare idag än i början på 90-

talet. Sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv skulle prisdumpningen kunna bero 

på en minskad efterfrågan och på så vis skulle sänkta priser upprätthålla intresset. 

Detta är dock inte troligt då allt tyder på att missbruket är betydligt mer 

omfattande under 2000-talet jämfört med slutet av 80-talet då priserna var som 

högst. 
8
 

 

Beslag gjorda av polis och tull har ökat i omfattning framförallt de senaste tio 

åren. Detta gäller för i princip alla typer av narkotiska preparat. Kokain och heroin 

har hållit sig på en ganska oförändrad nivå när det gäller antal beslag, dock har 

det gjorts rekordstora beslag av bla. Heroin senaste åren. 2006 beslagtogs ca 

103kg jämfört med genomsnittet som ligger på ca: 40kg/år. Tullverket uppskattar 

att beslagen motsvarar ungefär 2% av det som förs in Sverige. I Norge uppskattas 

årsomsättningen av Heroin till 1500kg, troligtvis omsätts lika mycket i Sverige.
910

   

                                                           
8
 CAN, Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2007 

9 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3165691 2009-12-04 

10
 http://www.snpf.org/Artiklar/beslagsstatistik_och_trender.htm 2009-12-04 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3165691
http://www.snpf.org/Artiklar/beslagsstatistik_och_trender.htm
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Antal beslag gjorda av tull och polis. Diagram från CAN. Källa: Rikspolisstyrelsen  

Även om det kan låta skrämmande med att det mesta tyder på ett ökande missbruk 

och beslag som fortsätter att öka år efter år så ligger Sverige bra till. I västvärlden 

är Sverige ett av de länder som har lägst andel medborgare som provat narkotika. 

Andelen missbrukare som regelbundet använder narkotika i Sverige är också lägre 

än i flera andra västländer.  

Vi har haft en väl utvecklad informationssatsning som tillsammans med en 

restriktiv narkotikapolitik ganska klart ligger till grund för detta. I flera andra 

länder ses missbruket främst som ett hälsoproblem och istället för att 

kriminalisera så inrättas särskilda områden där missbrukare får vara i fred från 

polis och myndigheter som lägger sig i. Sprutbytesprogram, lokaler där 

missbrukare får injicera och till och med heroinföreskrivning till heroinister 

förekommer.
11

  

 

Även i Sverige ses missbruk som ett hälsoproblem och vårdinsatser genomförs i 

en mängd olika varianter. Missbruksvården har dock fått en del kritik och varit ett 

                                                           
11

 RPS Rapport 2007:1 
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omdiskuterat ämne. 2003 genomförde Socialstyrelsen en kartläggning av 

narkomanvården på uppdrag av Mobilisering mot narkotika. Rapporten lämnades 

sedan över till regeringens narkotikasamordnare. Det som socialstyrelsen kom 

fram till var bland annat följande: 

 

För höga trösklar – De mest utsatte grupperna med svårast missbruk är de som 

har minst kontakt med vården. Detta beror på att det saknas uppsökande 

verksamhet och de tyngsta missbrukarna söker inte själva upp vårdmöjligheter.  

För lång väntetid till avgiftning – Missbrukare tappar orken och motivationen 

av för lång väntan. Även om de från början är motiverade.  

För dålig eftervård – Eftervården är bristfällig och saknas helt i vissa kommuner.  

 

Framgångsfaktorer för en få slut på ett missbruk är enligt många: 

 Missbrukaren är motiverad och får hjälp när lusten att sluta finns 

 Hjälp med att klara av att avgifta sig 

 En bra eftervård. Viktigt med stöd att kunna fotsätta leva ett drogfritt liv 

och klara av en vardag utan droger. 

Vilket i princip är de områden som Socialstyrelsen fann vara bristfälliga.  

En konsekvens av den bristfälliga missbruksvården är att andelen som återfaller är 

hög och många blir kvar i missbruket. Detta tillsammans med en ökad 

nyrekrytering till narkotikamissbruk gör att antalet missbrukare fortsätter att öka 

vilket avspeglas i statistiken.
12

   

 

                                                           
12

  http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/9400  2009-12-06 

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/9400
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2.2 Polisens insatser mot narkotika 
 

Utifrån regeringens uppsatta mål så har RPS beskrivit arbetet mot narkotika 

utifrån tre olika nivåer: 

Nivå 1 - Bekämpning av den grova och organiserade brottsligheten 

Här sker insatserna företrädesvis av särskilda narkotikarotlar. 

Nivå 2 - Insatser mot handel på gatunivå och mot etablering av öppna 

drogmarknader 

Här utförs arbetet normalt av särskilt avsatt personal med specialkompetens. 

Gatulangningsgrupper är ett exempel på dessa. 

Nivå 3 - Insatser mot eget bruk och innehav 

Här under kommer den uniformerade polisens insatser in, så som ordningspoliser 

eller motsvarande poliser i yttre tjänst.  Även insatser av gatulangningsgrupper 

tillhör nivå 3. 

Uppskattningsvis så finns det ca 600 poliser i Sverige som enbart jobbar mot 

narkotikabrottsligheten. Dessa återfinns på rotlar eller andra enheter som riktar sig 

mot narkotikabekämpning. Deras insatser riktas främst mot Nivå 1 och 2. Inom 

Nivå 3 så arbetar även uniformerad ordningspolis som i sin yrkesutövning 

kommer i kontakt med missbrukare. Dessa står för 50 % av alla narkotikaärenden 

medans gatulangningsgrupper står för ca 20 %.  

Personalen från narkotikarotlar står för enbart 10 % av alla ärenden, detta har 

dock sin förklaring i att de har hand om mer långtgående och omfattande 

ärenden.
13

 

                                                           
13

 BRÅ, Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten, 2003 
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2.2.1 Ingripande mot ringa narkotikabrott, eget bruk och innehav 

 

En stor skillnad mellan arbetet i Nivå 1 och 2 gentemot Nivå 3, är att insatserna 

mot narkotika i de två första sker mer genom planerade insatser och spaning. 

Inom nivå 3 sker narkotikainsatserna oftast då uniformerad polis upptäcker ett 

ringa brott och bygger upp den skäliga misstanken, detta för att kunna ta med den 

misstänkte på en kroppsbesiktning. 

Den skäliga misstanken är nyckeln för att kunna fastställa narkotikabrott och den 

kan vara svår att tolka. JO beskriver skälig misstanke som ”konkreta, objektivt 

underbyggda, omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga 

har begått den gärning som misstanken avser.”
14

  

Just ringa narkotikabrott, eget bruk samt innehav, är de vanligaste 

narkotikabrotten och står för ca 70 % av alla lagföringar och prioriteras därför 

högt av polisen.  

Framförallt så läggs resurser på att upptäcka och ingripa mot personer som är 

påverkade i trafiken. Nyrekrytering till narkotikamissbruk och då särskilt bland 

ungdomar har även det hög prioritet.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 JO 1998/99 s. 107 



Rapport nr. 556  2009-12-04 

 

16 

 

2.2.2 Narkotika i trafiken 

 

1999 infördes nolltolerans för påverkan av narkotika i trafiken. Hur många det är 

som framför fordon i trafiken under påverkan av narkotika idag vet vi väldigt lite 

om. Några anledningar till det kan vara att det finns väldigt många olika droger 

och de tekniska hjälpmedel som finns vid misstanke om alkoholrattfylleri, finns 

inte för drograttylleri.
15

  

En uppfattning är att det kan vara lika många som antalet rattfyllerister som ligger 

kring 15 000st om året.
16

 

Att upptäcka och ingripa mot dessa är som vi nämnt tidigare, prioriterat hos 

polisen. Utbildningar för att förbättra polisens kunskap och tillvägagångssätt för 

att upptäcka drogpåverkade bilförare genomförs för fullt ute på landets 

polismyndigheter. Att få misstanke om att någon är påverkad i ett fordon är ofta 

en bra ingångsväg för att upptäcka andra brott. Flera stora narkotikabeslag är 

gjorda genom att polis fått misstanke om drograttfylleri och vid efterföljande 

husrannsakan i fordonet påträffat stora mängder narkotika. Även stöldgods och 

andra föremål upptäcks ofta på det här viset.
1718

 

Brottet drograttfylla finns föreskrivet i Trafikbrottslagens 4§ 2st och där råder 

nolltolerans. Undantaget är föreskriven terapeutisk dos som är utskrivet av läkare 

och då endast om det inte påverkar körningen negativt. 
19

 

  

 

 

                                                           
15

 http://www.mhf.se/files/drograttfylleri.pdf  2009-12-06 

16
 Trafiknykterhetsbrott, Håkan Fuhrman, 2008 

17
 http://www.nsd.se//NYHETER/ARTIKEL.ASPX?ArticleID=4464919  2009-12-03 

18
 http://sydsvenskan.se/malmo/article547213/Knark-och-vapen-i-bilen-.html   2009-12-03 

19
 Trafiknykterhetsbrott, Håkan Fuhrman, 2008 

http://www.mhf.se/files/drograttfylleri.pdf
http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.ASPX?ArticleID=4464919
http://sydsvenskan.se/malmo/article547213/Knark-och-vapen-i-bilen-.html
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3 Diskussion 

 

Utifrån de resultat vi fått genom att läsa undersökningar och tolka statistiska 

undersökningar så tyder mycket på att narkotikabrottsligheten och missbruket 

ökat stadigt den senaste tioårsperioden. De anmälda narkotikabrotten och antalet 

beslag både till antal och kvantitet har ökat stadigt under hela 2000-talet. Både vid 

lokala enkätundersökningar och CAN:s landsomfattande undersökningar påvisar 

ett ökat intresse bland ungdomar att experimentera med droger. En utveckling 

som de senaste åren verkar ha avstannat tycks nu återigen vara på uppgång. 

Nyfikenheten på att testa narkotika har ökat och många legala droger har dykt upp 

på marknaden. På hemsidor på internet saluförs legala preparat med effekter som 

är snarlika narkotiska rus. Enkelheten i att kunna sitta hemma och beställa lagliga 

droger på internet är en helt annan sak än att köpa narkotika av en okänd langare 

ute på gatan, vilket gör att steget att testa är lättare att ta idag än tidigare.  

Allt eftersom de nya preparaten blir narkotikaklassade så dyker det upp nya ännu 

icke illegala. Rättsväsendet har problem att hålla jämna steg med utvecklingen 

och det kan dröja månader innan ett preparat blir narkotikaklassat. Ett nytt 

lagförslag ska ge polisen möjlighet att beslagta preparat som troligen kommer att 

bli narkotikaklassade. En annan kategori som ökat de senaste åren är de tyngre 

missbrukarna. En kombination av en ökad nyrekrytering tillsammans med att 

många aldrig kommer ur sitt missbruk eller återfaller inom kort är troliga orsaker 

till ökningen. En förklaring till återfallen är så många och att få slutar kan finnas 

bland annat i en bristande missbruksvård.  Priserna på narkotika har minskat 

kraftigt de senaste åren och detta visar sig väldigt tydligt på t ex Cannabis som 

sjunkit med 50 % i pris sedan slutet av 1980-talet. Antalet beslag av narkotika 

som polis och tull gör är också ständigt ökande, och detta i samband med 

sjunkande priser tyder på en ökad tillgång av narkotika.  

 

Polisens arbete mot narkotikabrottsligheten är strukturerad och har blivit mer och 

mer prioriterad. Då narkotikabrottsligheten sker på många nivåer i samhället så 

måste polisen rikta sina insatser efter detta.  
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Rikspolisstyrelsens (RPS) mål är att jobba utifrån tre olika nivåer. Polisen ska 

jobba mot den grova organiserade brottsligheten, rikta insatser mot handeln på 

gatunivå och drogmarknader samt insatser längst ut i kedjan mot eget bruk och 

innehav. Då narkotikabrotten eget bruk och innehav står för 70 % av den totalt 

mängden anmälda narkotikabrott så är dessa insatser väldigt prioriterade. Alla 

poliser är utbildade i drogtecken och symptom just för att kunna upptäcka dessa 

brott. 
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