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LEDARE

et går ner i 
åldrarna. Det är på väg 
att bli en epidemi bland 
unga. Faktiskt.

Det säger Anders 
Öfvergård i Malou Efter Tio när han 
den 6 december 2019 berättar om vad 
han sett i sin dokumentärserie Anders 
och knarket.

Avsnittet har blivit känt på grund 
av dess minst sagt tveksamma format, 
där artisten Greekazo fick försvara 
sig för att han sjunger om cannabis. 

Rökridåer bildas när 
stockholmarna röker 1,8 
miljoner jointar i veckan

Han uppmanades av programledaren 
Malou von Sivers, tillsammans med 
Anders Öfvergård, att sjunga om något 
mer positivt.

En vecka senare sände SVT:s 
Veckans brott ett avsnitt som skär
skådade droganvändningen i Stock
holm. 1,8 miljoner jointar röktes och 
över 450 000 doser metamfetamin 
konsumerades under en vecka i 
oktober, enligt beräkningar gjorda 
på droganalyser av avloppsvatten som 
programmet hade beställt.

I det här numret av Alkohol & 
Narkotika visar vi varför det är proble
matiskt att dra sådana slutsatser från 
en avloppsanalys. Europeiska narko
tikabyrån, som SVT återkommande 
hänvisar till som källa, avråder från att 
dra slutsatser om antal doser eftersom 
man tvingas göra allt för många lösa 
antaganden.

Men 1,8 miljoner jointar per vecka 
är ju en slående siffra, eller hur?

alarmism för sällan med sig 
mycket gott. Missförstå mig inte – jag 
misstror inte syftet. Bakom alarmismen 
tror jag det ofta ligger en genuin oro 
för att människor far illa. Det kan 
handla om personer som i sitt arbetsliv 
eller i sin närkrets ser tragiska livsöden. 
De vill att andra ska vakna till, inse 

allvaret. Hamra in budskapet och ge 
publiken en käftsmäll.

1,8 miljoner jointar i veckan! Det är på 
väg att bli en epidemi! Faktiskt!

Men särskilt då det kommer till 
narkotika så tycker jag att det finns 
en större acceptans för att höfta med 
kunskapen och måla upp skräck
scenarion. Kanske är det så att målen 
helgar medlen och därför accepteras 
det bland många? Målen tycks i alla 
fall leda till att många inte känner 
behov av att kritisera och därför låter 
orimligheter passera.

Jag tror det skadar fältet. När 
rökridåer bildas blir det svårt att hitta 
vettiga lösningar på riktiga problem.

Beslut fattas på felaktiga grunder.
Och det finns en risk för att lösning

arna blir desperata och kommer i form 
av en utsträckt hand och en önskan om 
att skriva positivare låttexter.

 /  JULIUS VON WRIGHT

Särskilt då det 
kommer till nar
kotika så tycker 
jag att det finns en 
större acceptans 
för att höfta med 
kunskapen och 
måla upp skräck
scenarion.

D

PRENUMERERA PÅ ALKOHOL & NARKOTIKA

Besök www.alkoholochnarkotika.se/prenumerera för mer information.

1 år för 300 kr eller 2 år för 450 kr 

2 ALKOHOL & NARKOTIKA  /  1.2020



INNEHÅLL

  5 signerat  När medicinen blir knark

  6 forskarintervjun  Går det att 
  bygga en relation över internet?

19  frågor & svar  Är var tjugonde 
  beroende?

20 Vilka slutsatser kan dras från drog -
  analyser av avloppsvattnet?

26 Döda i överdos är ofta kända av vården

28 Är ideella spelförebyggare 
  nedprioriterade?

30 Norge går mot avkriminalisering

34 frågor & svar  Hur farligt är nikotin?

35 sista ordet  Se de unga kvinnorna 

INNEHÅLL 
NO.1 2020

30 8

Drogkrigets Filippinerna
27 000 personer uppskattas ha mördats efter Filippinernas president 
Duterte offentligt uppmanade allmänheten att döda brukare och 
langare. Alkohol & Narkotika träffar dem som idag lever i skräck – och 
sorg – i narkotikakrigets Filippinerna.

12
 När de skrev 

in mitt namn i 
datorn kändes det 

som en dödslista
 skapades.

alkohol & narkotika ges ut av CAN. Tidskriften ska ur ett journalistiskt per  spektiv bevaka och granska aktuella händelser 
på drog  området. Den har en populärvetenskaplig inriktning och är drogpolitiskt oberoende. Åsikter framförda i artiklar och krönikor behöver inte 
överens  stämma med  redaktionens.  ansvarig utgivare Charlotta Rehnman Wigstad  chefredaktör Julius von Wright • julius.von.wright@can.se   
 webb www.alkoholochnarkotika.se  adress Östgötagatan 90 • 116 64 Stockholm  telefon 0723–714 328   prenumeration 6 nr per år 300 kr • www.can.se  
tel 08–799 62 17 • e-post aon@pressdata.se  grafisk form Oh Dear form  omslagsfoto Jesper Klemedsson  porträttillustrationer Cecilia Lundgren  
tryck Ljungbergs Tryckeri  issn 0345–0732

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum  som arbetar för minskade skador av alkohol och 
andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skade utvecklingen och genom kunskaps  höjande insatser. Se mer på: www.can.se 
Vi hanterar våra prenumeranters personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen. Mer information hittar du på www.alkoholochnarkotika.se, eller 
genom att kontakta chefredaktör Julius von Wright.
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I KORTHET

av Systembolagets totala 
försäljning 2018 utgjordes av 
norsk gränshandel. Handeln, 
omräknat till ren alkohol, har 
ökat med 16 procent mellan 
2016 och 2018.   Källa: CAN5,5 % 

Rapport om alkohol 
under graviditet 
lyfter partners ansvar

vad vet vi om hur farligt alkohol 
är före, under och efter graviditet? 
Den frågan blossar upp som politiska 
eller moraliska debatter i medierna 
med jämna mellanrum. 

En rapport, skriven av bland 
andra Svensk förening för 
allmänmedicin och utgiven av 
IOGTNTO, söker svaret på frågan. 
Rapporten argumenterar för att 
rekommendera total avhållsamhet 
under graviditeten. De rekommen
derar också att Livs medelsverket 
ändrar sina rekommendationer 
för kvinnor som ammar, från 1–2 
standard glas 1–2 gånger i veckan, till 
att inte dricka mer än 1 standardglas 
två timmar före amning.

Rapporten tar även upp partners 
ansvar i samband med graviditet. 
Dels kan kvaliteten på spermier 
sjunka vid alkoholkonsumtion, dels 
visar undersökningar att om part
nern avstår alkohol kan det stöda den 

gravida att även avstå.
JULIUS VON WRIGHT

ALKOHOL, GRAVI-
DITET OCH SPÄD-
BARNS HÄLSA: ETT 

GEMENSAMT ANSVAR  

Alkoholen och samhället, 

2020

Skildring av opioidens USA
ingen har undgått den amerikanska opioidkrisen, 
som har lett till att överdoser nu är den vanligaste döds
orsaken bland amerikaner under 50 år. Fram till if jol 
sjönk den förväntade medellivslängden i USA – som enda 
västerländska land – på grund krisen.

Alkohol & Narkotikas medarbetare Jonas Cullberg har 
skrivit en skildring av opioidkrisens USA. Han pratar 
med personer som blivit beroende och med dem som tar 
hand om dem, på behandlingshem eller som stödpersoner 
på gatan.

Framförallt beskriver Jonas Cullberg bakgrunden till Purdue Pharma, 
läkemedelsbolaget som ägs av familjen Sackler. Kombinationen av bolagets 
läkemedel Oxycontin och en krass marknadsföringstaktik – att låta läkare bli 
säljare av pillret – banade väg för dagens opioidkris.

Men det är bara halva sidan av berättelsen, vilket framkommer i Jonas Cull
bergs bok. Den andra sidan, den som inte har fått lika stor uppmärksamhet i 
Sverige, är den om vad som händer när tillgången stryps och personer med 
beroende tvingas till en illegal marknad.
JULIUS VON WRIGHT

EN AMERIKANSK EPIDEMI  Jonas Cullberg • Atlas, 2019

ANDT-BUDGETEN HAR HALVERATS
Regeringens budget för förebyggande av alkohol, narkotika, 
dopning och tobak har halverats under de senaste 10 åren. Enligt 
socialminister Lena Hallengren ska den nya ANDT-strategin, som 
träder i kraft 2021, omvärdera anslagen i framtiden.
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ag gissar att det var i början av 50talet som min farmor 
gick till läkaren och frågade hur hon skulle bli av med sina 
envisa kilon. Hon fick rådet att börja röka, vilket hon gjorde. 
Från de få år jag kände henne och de fotografier som finns har 
jag bilden av henne som en späd kvinna, även om det är oklart 

om det var med hjälp av nikotinet. Om det var cigaretterna som ledde 
till cancern som tog hennes liv, vet jag inte heller.

Vid samma tid, men på en annan plats hade min mormor gjort 
resan från bondgården i Blekinge till villalivet i 50talets småstad. Där 
fick hon amfetamin för att hålla sig smal. Utskriven på recept, inga 
konstigheter då. Den hungerdämpande centralstimulanten hade växt i 
popularitet sedan det introducerades som läkemedel i slutet av 30talet: 
på 40talet fick 3 procent av svenskarna amfetamin utskrivet på recept.

När det sedan narkotikaklassades ströps tillgången till bantnings
medlet abrupt. Om det hade något att göra med hennes plötsligt 
knepiga personlighet och den psykiska problematik som då kom kan 
jag idag bara spekulera om.

idag, när pressen på att vara smal kan te sig värre än någonsin,  
är det svindlande att tänka på hur det låg till för inte så länge sedan. 
När läkare skrev ut amfetamin och ordinerade cigaretter. När en bra 
diet kunde bestå av ett kokt ägg till lunch och ett glas vin lite senare  
på dagen.

Cigaretter ordineras idag, som tur är, inte av läkare. Amfetamin 
används i ADHDmedicin, och hjälper i den formen många människor. 
Synen på vilka droger som är bra eller inte förändras med tiden.

Det finns fortfarande en föreställning att alla olagliga droger är 
livsfarligt knark och att de lagliga drogerna är 
något helt annat. Trots att substanserna ofta 
är de samma. Trots att lagliga substanser 
kan innebära större risker än olagliga.

mdma, ibland beskrivet som en 
dödsdrog, har i studier visat sig hjälpa vid 
allvarliga psykiska problem. De senaste 
studierna visar på små bieffekter och låg 
beroendepotential.

Tittar vi från olika håll kan döds
drogen ecstasy och medicinen MDMA 
plötsligt vara samma sak. Gårdagens 
medicin kan vara vår tids knark, 
och tvärtom. Allt beror på vem som 
använder dem och till vilket syfte.

J
DÅTIDENS MEDICIN 
ÄR VÅR TIDS KNARK

 /   METTE CARLBOM  FRILANSJOURNALIST

Hur ska jag 
göra? Jag vill 
inte bli för full, 
men jag vill 
bli berusad. 
Vilken strategi 
ska jag ha?
Birgitta Ander berättar i podden 
(B)ruset om hur unga planerar sitt 
drickande för att minska riskerna. 
podd.alkoholochnarkotika.se

»Ett bekymmer är att för  - 
fattarna beskriver samsjuk - 
lig hetsproblematiken hos 
klienter och patienter som 
komplex, då det snarare är 
samverkan mellan vården 
och socialtjänsten som är 
problematisk«
Agneta Öjehagen och 
Claudia Fahlke skriver i ett 
debattinlägg om att Social
styrelsen underskattar förekom
sten av samsjuklighet i sin senaste 
kartläggning.

Läs mer på 
www.alkoholochnarkotika.se
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FORSKARINTERVJUN

Förtroende 
går att skapa
även på nätet

Möjlig
heten 
att vara 
anonym 
gör att 
man 
berättar 
friare.

tt delta i behandling på 
internet ställer särskilda krav 
både på användarna och de 
professionella behandlarna. 
Veronica Ekström, lektor 
och forskare i socialt arbete 
vid Ersta Sköndal Bräcke 

högskola har genom fokusintervjuer undersökt 
hur behandlare beskriver skillnaderna i arbets
villkor mellan internetbehandling och traditionell 
behandling. 

– Jag är själv socionom och tyckte det var 
spännande att se vad man gör annorlunda. Kan 
du skapa allians när du sitter bakom skärmen 
och all kontakt sker i skriftliga kbtbaserade 
program?

Veronica Ekström tycker att att hennes  
intervjuer visar att det verkligen uppstår en 
allians – det vill säga en relation – med gemen
samt språk, mål och syfte mellan behandlare  
och användare.

A
– Det skriftliga passar vissa och inte andra.  

Du ska vara bekväm i att skriva, dela med dig 
text, och med att läsa. Det gäller både behand
larna och användarna. En del är superbekväma 
med detta, andra uttrycker problem. 

Det är positivt att det som skrivs finns kvar. 
Det är ett material som både användaren och 
behandlaren kan gå tillbaka till. 

– På nätet finns inbyggt en möjlighet att 
som behandlare faktiskt tänka innan du svarar, 
diskutera med kollegor, något som är väldigt 
ovanligt i vanlig behandling, säger Veronica 
Ekström.

behandlarna vill att också användarna ska 
ta tid att reflektera. Går det för snabbt kan det bli 
för ytligt. Därför släpps de olika frågemodulerna 
med vissa tidsintervaller.

Varje insats är kort och behandlarna hinner 
med många klienter men kontakten är tätare  
i internetbehandlingsprogrammen. Det är  

Går det att bygga upp förtroende i behandling som sker på nätet? 
Javisst, men den byggs på ett annorlunda sätt genom att skapa ett gemen- 
samt språk, mål och syfte med behandlingen, säger Veronica Ekström som  
har studerat behandlarens roll på nätet. TEXT ANNA FREDRIKSSON  /  FOTO MARIE HEDBERG
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FORSKARINTERVJUN

– Några tycker det är jobbigt och proble
matiskt. De frågar sig: ger vi allt vi skulle  
kunna ge?

Andra poängterar tvärtom att de tycker det 
är bra: Det vi gör är det klienten bett oss göra, 
det som har med problematiskt användande av 
cannabis och alkohol att göra. Det andra får man 
göra nån annanstans.

– Möjligheten att vara anonym gör att man 
berättar friare, att man berättar om mer konsum
tion än man gör i ett samtal, för att man då 
skäms. Att skala bort den typen av skamkänslor 
blir också en fördel.

 LÄS MER
  SORT OF A NICE DISTANCE: A QUALITATIVE 

 STUDY OF THE EXPERIENCES OF THERAPISTS 
 WORKING WITH INTERNET-BASED TREATMENT 
 OF PROBLEMATIC SUBSTANCE USE 
 Ekström, V. & Johansson, M. • Addiction Science & 

 Clinical Practice 14, artikelnummer 44, 2019

Internetbehandling  
ger behandlaren 
möjlighet att 
reflektera över sitt 
svar, säger Veronica 
Ekström.

enkelt att fråga: Hur går det? 
Det förvånade Veronica Ekström att 

användarna väldigt sällan överutnyttjade 
tillgängligheten.

– Det finns en outtalad respekt för att så gör 
man inte. Det hänger ihop med alliansen som 
faktiskt finns där att man inte överöser behand
laren med 800 mejl i veckan. 

användare kan uttrycka att det är skönt 
att slippa att någon sitter och tittar på en, ser vad 
man har på sig. Som behandlare kan det vara 
ovant att inte ha tillgång till allt som vi är skolade 
i att hela tiden tolka, som kroppsspråk.

– En del tar upp detta som negativt, men när 
du lär dig formen anpassar du ditt språk, hittar en 
form, allt som tillför en kontext. 

Ett skrivet stycke utan att se om människan är 
glad eller ledsen är lättare att missförstå. Det finns 
en oro att man missat att fånga upp saker som inte 
handlar om temat. 

Intresserad av 
att läsa mer om  
internetbehandling? 
Beställ hem Alkohol  
& Narkotika 2/2019.
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DET SVENSKA SNUSET

Fler 
unga snusar
men snusstopp 
prioriteras inte

TEXT MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN
FOTO STAFFAN LÖWSTEDT/SVD/TT

Om fem år ska den dagliga 
rökningen vara nere i fem 
procent enligt opinions-
satsningen Tobacco 
Endgame. Men hur ser 
målsättningen ut för 
snus? Nya siffror visar 
att snus användandet 
har ökat de senaste 
två åren, framför allt 
bland unga.
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DET SVENSKA SNUSET

ökarna för en tynande 
tillvaro i Sverige efter 
diverse åtstramningar, nu 
senast med kravet på rökfria 
utemiljöer som trädde 
i kraft den 1 juli 2019. 
Målsättningen är att fler 

ska sluta röka. Tankesmedjan Tobaksfakta och 
dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 
opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt 
Sverige 2025. Regeringen står bakom satsningen. 

Tobacco Endgame bygger på förslaget att den 
dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere 
under 5 procent av befolkningen, vilket innebär 
en halvering jämfört med i dag.

Men i den här satsningen är inte snuset 
inkluderat. Den totala tobaksanvändningen hos 
svenska folket, inklusive snus, ligger i dag på 25 
procent. Om man skulle inkludera snus i Tobacco 
Endgame så skulle målet vara svårt att nå. 

en anledning till att det inte finns någon 
uttalad målsättning att minska snusanvändandet 
är att snus har en unik position i Sverige. Det 
finns bara här och i några av våra grannländer 
och får inte saluföras i övriga EUländer.

– Snuset har en särställning i Sverige och är  
en produkt som står för mer än själva tobaken. 

Det har ett symbolvärde med historiska rötter 
som är svårt att ringa in och som kan vara 
ett skäl till att politikerna valt att inte reglera 
snuset lika omfattande som övriga tobaks
produkter, säger Josefin P Jonsson, enhets
chef för avdelningen för tobaksprevention på 
Folkhälsomyndigheten.

Hon menar att utöver att snuset har denna 
särställning finns det en stark industri med 
uppdrag att lobba mot politikerna. Dessa faktorer 
sammantaget gör att snuset i nuläget undantas 
när det gäller tobaksprevention – och kan vara en 
anledning till att snusandet ökar.

– Om det hade funnits en politisk drivkraft 
och ett mål att inkludera snus i Tobacco Endgame 
så hade snusandet sannolikt minskat, säger Josefin 
P Jonsson.

Hon understryker att avsaknaden av ett 
konkret mål att minska snusandet inte handlar 
om en uttryckt politisk vilja att minska antalet 
rökare med hjälp av snus; alltså att det skulle vara 
positivt om rökare övergår till snus för att på så 
vis nå målet 5 procent rökare 2025.

– I vårt generella arbete verkar vi för att få 
ner all tobaksanvändning, inklusive snus, och 
vi jobbar med att implementera WHO:s ram 
konvention om tobakskontroll, förtydligar Josefin 
P Jonsson. 

R

Kvinnliga snusare 
konsumerar i snitt 
2 dosor per vecka.

Manliga snusare 
konsumerar i snitt 
3 dosor per vecka.

Josefin P 
Jonsson är 
enhetschef för 
avdelningen 
för tobaks
prevention 
på Folkhälso
myndigheten.

4%
av svenska kvinnor 
snusar dagligen. 
Med sporadiska 
snusare blir 
siffran 6 %.

21 %
av svenska män 
snusar dagligen. 
Räknar man in 
sporadiska snusare 
blir siffran 25 %.

17 %
av gymnasie eleverna 
snusar varje dag eller 
ibland. 22 % av pojkarna 
och 10 % av flickorna.

Källa: CAN
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DET SVENSKA SNUSET

»Snuset har 
hjälpt mig att 
sluta röka«
rebecka af petersens började röka som 15åring, 
mest för att »alla andra« gjorde det. Men medan de flesta av 
hennes kompisar med tiden slutade röka fortsatte Rebecka.

– Jag rökte mest i sociala sammanhang, så det var inte 
frågan om något kedjerökande. Jag kände helt enkelt inget 
behov av att sluta. Men när det blev förbjudet att röka på 
krogen blev det förstås krångligare. Det hör liksom till att 
sitta med ett glas vin och ta en cigg, säger Rebecka, som 
aldrig var för rökförbudet på krogen och inte heller för det 

Hon tycker att det är bekymmersamt att 
snusanvändningen bland unga har ökat, framför 
allt under de senaste två åren. I dag snusar 17 
procent av gymnasieungdomarna. Majoriteten 
av dem är killar, men det är bland tjejer som 
snusandet ökar mest. 

Josefin P Jonsson säger att en viktig anled
ning till att fler unga tjejer börjar snusa är 
marknadsföringen.

– Tidigare marknadsförde man sig främst mot 
killar. Men nu har man nischat sig mot tjejer 
genom nätta dosor i fina färger, »kvinnliga« 
storlekar och färger på portionspåsarna samt 
smaker som ska attrahera. Snuset har kommit in i 
»finrummet« och ska kännas fräschare. Det finns 
i dag också ett tobaksfritt växtbaserat snus som 
tidigare användes som hjälp för att sluta röka, 
men som likväl innehåller nikotin.

en annan anledning kan vara att det har 
blivit krångligare att vara rökare för svenskar i alla 
åldrar. Rökning är stigmatiserat och då övergår 
vissa till snus. Josefin P Jonsson kan konstatera 
att individer som ersätter cigaretter med andra 
nikotininnehållande produkter, exempelvis snus, 
gör ett bra val för sin hälsa.

– För en storrökare innebär övergången till 
annan nikotininnehållande produkt som inte 

 Tidigare 
marknadsförde 
man sig främst mot 
killar. Nu har man 
nischat sig mot 
tjejer genom nätta 
dosor i fina färger. 
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DET SVENSKA SNUSET

röks en hälsovinst, då det är mindre farligt. 
Men faran ligger i om snuset marknadsförs 
som ett hälsosamt tobaksalternativ. Det är det 
absolut om rökningen ersätts av snus. Men inte 
om en ickerökare börjar snusa. Snus innehåller 
mycket nikotin och är beroendeframkallande, 
säger hon.

 LÄS MER
  TOBAKSVANOR I SVERIGE 2003 –2018 

 CAN Rapport 183, 2019

rökförbud på uteserveringar som kom i somras. 
– Jag har inga problem med att folk röker, konstaterar 

hon med ett leende.
När hon fick veta att om hon slutade röka innan 35 så 

skulle hennes kropp kunna återhämta sig från de eventu
ella skador som rökningen orsakat, tog hon ett beslut. Hon 
skulle försöka sluta röka, av hälsoskäl.

det var nu som snuset kom in i hennes liv som ett 
»mjukt« sätt att vänja sig av med rökningen. Fram tills förra 
sommaren hade hon aldrig snusat.

– Vi var fyra som slutade röka ungefär samtidigt. Till en 
början använde jag nikotintabletter, men det funkade inte så 
bra. Jag var jättesugen och hade kunnat slita en cigarett från 
en främling för att få ett bloss! Men med snuset känner jag 
inget sug alls efter cigg.

Tanken var ju att sluta röka, inte att börja snusa. Hon 
skulle trappa ner successivt och till sist bli helt nikotinfri. 
Men så har det inte riktigt blivit.

– Nej, just nu känns det okej att snusa lite. Jag snusar en 
till två dosor i veckan och tar aldrig en prilla före fem på 

Jag hade kunnat slita en 
cigarett från en främling för 
att få ett bloss.

I Danmark är det förbjudet att sälja  
snus. Däremot tillåts import för eget 
bruk. Nu visar en studie från danska 
folkhälso myndigheten att andelen 
manliga gymnasister som snusar har 
ökat från 2 % 2014 till 11 % 2019.

ALLT FLER DANSKA 
UNGDOMAR SNUSAR 
– TROTS FÖRBUD

kvällen. Jag snusar inte dagtid, det får mig att må illa. Jag 
tar max fem prillor på en kväll och aldrig nattetid eller på 
morgonen, säger hon.

Hon menar att det är en stor skillnad på att snusa och  
att röka.

– Jag känner mig inte ofräsch som när jag rökte. I dag 
kan jag rygga tillbaka när jag känner att någon har rökt. 
Man inser inte själv hur det sätter sig i hår och kläder förrän 
man slutat. Med alla nya snussmaker blir det ingen ofräsch 
känsla alls i munnen, vilket är positivt. Det blir inga fläckar 
på tänderna heller och ingen lukt. Det är värt en snus då och 
då för att hålla mig ifrån rökningen.

lyssna 
på josefin p jonsson som 

berättar mer om tobacco 

endgame i podden (b)ruset 

podd.alkoholoch-

narkotika.se
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Emily Sorlanos son blev mördad 
i en massaker 2016. Enligt källor 
inom polisen var massakern 
en polisoperation.



NARKOTIKAKRIGETS FILIPPINERNA

När Rodrigo Duterte svors in som Filippinernas president, i juni 
2016, lovade han att starta ett skoningslöst krig mot droger. Hittills 
kan kriget ha kostat 27 000 misstänkta droganvändare och langare 
livet. Samtidigt saknar landet en fungerande beroendevård.
TEXT BENGT SIGVARDSSON  /  FOTO JESPER KLEMEDSSON

I SKUGGAN AV DUTERTES  NARKOTIKAKRIG

en 25-årige pedro ger 
ett avslappnat, men samtidigt 
nervöst, intryck. Han sitter med 
armarna i kors, men skakar 
rastlöst på benen. Varje gång steg 

hörs utanför så tystnar han och blicken fastnar 
på handtaget till rummets dörr. Hans namn är 
fingerat och han vill inte att vi nämner var i den 
filippinska huvudstaden Manila som vi träffar 
honom. Paranoian är befogad. Hans namn finns 
nämligen med på en dödslista.

– Jag vet att minst sex personer på samma lista 
har dödats, säger han.

Enligt filippinska människorätts organisationer 
är personerna några av uppemot 27 000 miss
tänkta droganvändare eller langare som har 
dödats sedan Rodrigo Duterte blev Filip
pinernas president den 30 juni 2016. När han 
svors in som president lovade han att starta ett 
skoningslöst krig mot droger och uppmanade 
allmänheten att döda narkotikaanvändare och 
langare. Duterte lovade även att be säkerhets
tjänsten att »skjuta för att döda« och belöna  
dem för liken av langare. Pedro var – och är –  
en av de jagade. Han växte upp med sju syskon  
i ett slumområde i Manila och hoppade av  

D

SAKNAD 
SORG &
SKRÄCK
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En konsekvens 
av drogkriget är att 
priset på cannabis 
har mer än för - 
dubblats. 

skolan vid elva års ålder.
– Jag hoppade av eftersom min värld föränd

rades när jag började röka marijuana och ta 
metamfetamin. Nästan alla mina polare gjorde 
det, berättar Pedro.

I skolan nämnde lärarna aldrig något om 
farorna med droger.

– Det enda jag visste om droger var att jag 
kände mig som Spindelmannen eller Läderlappen 
när jag tog dem, säger han.

när presidenten proklamerade sitt krig 
mot droger »försvann« några av hans vänner 
omgående.

– Det fick mig att ligga lågt. Efter det langade 
jag bara ibland. Priserna steg och det blev svårare 
att hitta droger, men jag kände ingen som slutade, 
säger han.

I slutet av 2016 började myndighetspersoner gå 
från dörr till dörr i Pedros kvarter.

– De sa att alla langare och droganvändare 
som »gav upp« skulle få hjälp att hitta jobb, säger 
Pedro.

Han nappade på erbjudandet och anmälde sig 
till myndigheterna i kvarteret.

– Men när de skrev in mitt namn i datorn 
kändes det som en dödslista skapades, säger han.

Enligt flera människorättsorganisationer har 
majoriteten av offren i drogkriget funnits med 
på dessa listor. Efter en månad, då flera personer 
på listan hade dödats, tog Pedro det säkra före 
det osäkra och lämnade sitt hem. Sedan dess har 
han bott hos vänner och släktingar runtom i 
landet. Han bor nu hos sin mamma vars bostad 
är långt ifrån hans hemkvarter. Pedro hävdar 
att han har varit drogfri sedan slutet av 2016. 
Via en kyrka fick han akupunktur mot sitt 
beroende.

– Det funkade bra och jag har aldrig fått åter
fall, säger han.

Rädsla och paranoia är dock Pedros ständiga 
följeslagare. Han ser potentiella mördare överallt 
och har svårt att koncentrera sig.

– Jag tror att mitt namn alltid kommer att 
finnas kvar på listan. Listan har förstört mitt liv 
och styr alla mina beslut, säger han.

i ett av Manilas slumområden hyr ett femtontal 
anarkistpunkare i åldrarna 25 till 50 år ett rum 
där de brukar hänga, lyssna på musik, festa eller 

Pedro insåg att han fanns med på statens dödslista. 
När flera personer på samma lista hade dödats, flydde 
han hemmet och lever nu på hemlig ort.

3
miljoner av Filip-
pinernas cirka 
108 miljoner invå-
nare an vänder 
narkotika, en   ligt 
presidenten.
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NARKOTIKAKRIGETS FILIPPINERNA

planera olika projekt. En literflaska med brandy 
går runt mellan männen som sitter i några slitna 
fåtöljer. Cannabisröken ligger tung i rummet. De 
brukar även snorta metamfetamin.

– När kriget mot droger startade blev det först 
svårare att hitta droger. Många langare dödades. 
Det gjorde andra langare paranoida, säger en 
48årig trebarnspappa med det fingerade namnet 
Marcello.

Langarna var dock snabbt tillbaka på gatorna. 
– Gatulangarna är fattiga människor som säljer 

droger för att försörja sina familjer. Det är de som 
dödas eller arresteras av polisen. De stora drog
baronerna klarar sig, påstår Marcello.

En konsekvens av drogkriget är att priset på 
cannabis har mer än fördubblats.

– Jag har ändå råd att röka cannabis dagligen. 
Jag köper lokalproducerat, det är billigare än 
utländsk cannabis, säger Marcello.

Samtidigt har priset på metamfetamin sjunkit. 
– Det gäller både lokaltillverkad och kinesisk 

metamfetamin. Drogkriget har inte minskat till
gången, säger en kille i 30årsåldern.

de har flera vänner och bekanta som har 
dödats, försvunnit eller fängslats i drogkriget. 
En man i 35årsåldern, säger att det skrämmer 
honom. Samtidigt drar hans klädstil till sig poli
sernas uppmärksamhet. Han är klädd i en Bob 
Marleytshirt och bär en keps med ett cannabis
blad på. Kroppen är täckt av tatueringar. Han har 
flera piercingar i ansiktet.

– Jag blir ofta stoppad av polisen eftersom 
jag ser ut som jag gör, men jag undviker att ha 
större mängder cannabis på mig. Jag brukar 
gömma det i mina skor. Snutarna kollar aldrig 
där, säger han.

– Ingen av oss har övervägt att sluta ta 
droger. Drogkrigets enda effekt på oss är att 
vi har vidtagit fler försiktighetsåtgärder, säger 
Marcello.

Männen påstår att ingen av dem är beroende. 
Därmed har de aldrig funderat på att söka hjälp 
att bli drogfria. Oavsett vilket så finns det inte 
mycket hjälp att få. Filippinerna består av 7 107 
öar varav cirka 900 är bebodda. 2018 fanns det  
ett 50tal behandlingshem i landet varav cirka 
15 var i statlig regi. Katherine A Panguban är 
advokat på National Union of Peoples' Lawyers  
i Manila. Hon berättar att lagstiftningen garan
terar fri rehabilitering om man är beroende av 
olagliga droger.

– Men hälsovården kan tyvärr inte handskas 
med problemet, säger hon när vi träffas på hennes 
kontor i Manila.

Hälsosektorns budget är rejält åtstramad.
– Det finns rehabiliteringsfaciliteter, men på 

grund av de massiva drogproblemen kan de inte 
hantera tillströmningen av folk som behöver 
hjälp, säger hon.

Alternativet är privata behandlingshem.
– De är mycket dyra. Tittar man på myndig

heternas listor över personer som behöver 
beroende vård så är nästan alla fattiga, säger 
Katherine Panguban.

det är oklart hur många av Filippinernas 
cirka 108 miljoner invånare som är använder 
narkotika. Innan Duterte blev president var 
den officiella siffran cirka 1,6 miljoner. Nu har 
presidenten angett siffror på 3 miljoner. I centrala 
Manila huserar frivilligorganisationen Rise 
Up for Life and Rights som bland annat driver 
påverkans arbete för en human beroendevård. 
Norma P Dollaga, från organisationens styrelse, 
berättar att man har kontaktat flera myndigheter 
och ministerier, men mötts av arrogans. 

– Det är frustrerande, men vi ska försöka 
inleda dialog med Hälsoministeriet. Narkotika
användare vet inte vart de ska vända sig om de 
vill bli kvitt sitt beroende. De flesta känner  
inte ens till hur droger påverkar deras hälsa, 
säger hon.

Hon säger att statens preventiva arbete mot 
drogmissbruk är obefintligt. Rise Up samarbetar 
med flera andra frivilligorganisationer  

 Det är 
gatulangarna 
som dödas av 

polisen. De stora 
drogbaronerna 

klarar sig.

Katherine A 
Panguban säger 
att vården inte 
kan hantera alla 
som behöver 
hjälp.
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NARKOTIKAKRIGETS FILIPPINERNA

 Regeringen är inte 
uppdaterad om vad missbruk är 

eller hur man handskas med det. 
Deras enda lösning är att skjuta.

Norma P Dollaga från frivilligorganisationen 
Rise Up for Life and for Justice håller i ett 
möte med mammor och fruar till några av 
de som har dödats i drogkriget.

och via dem försöker man nå ut till så många 
som möjligt med grundläggande information om 
droger. Över 20 procent av befolkningen lever i 
fattigdom. Dit hör 99 procent av droganvändarna 
som Rise Up kommer i kontakt med.

– Många har inte ens grundskole utbildning. 
De hoppade av skolan tidigt och började expe
rimentera med droger. Regeringen är inte 
upp  daterad om vad missbruk är eller hur man 
handskas med det. Deras enda lösning är att 
skjuta, säger Norma Dollaga.

rise up ger assistans till anhöriga, framför
allt till mammor till dem som har dödats i 
drogkriget. Man ger bland annat psykosocialt 
stöd, juridisk hjälp och information om deras 
rättigheter.

– Samtidigt hoppas vi att arbetet med kvin
norna ska vara ett steg i det preventiva arbetet 
mot drogmissbruk, säger Norma Dollaga.

Rise Up ingår i en koalition av människo
rättsorganisationer som med olika medel 
försöker få ett slut på det utomrättsliga 
mördandet. De överlämnar rapporter till FN:s 
människorättsorgan, UNCHR, och Inter
nationella Brottsmålsdomstolen (ICC) om 
människorättsläget i Filippinerna. Målet är att 
president Duterte ska prövas i en internationell 

domstol för att ha uppmanat till utomrättsliga 
avrättningar. Hösten 2019 beslutade UNHRC 
att göra en utredning om morden, men presi
denten svarade att utredarna inte skulle släppas in 
i landet.

I mars 2019 lämnade Filippinerna dessutom 
ICC, vilket gör det svårare att starta en rätts
process. Myndigheterna förnekar att så många 
som 27 000 personer har dödats i drogkriget. 
Tidigare medgav de att 6 700 personer hade 
dödats, men i mitten av juli 2019 sänktes siffan 
till 5 526. De hävdar att majoriteten har dött för 
att de har gjort motstånd vid polisingripanden. 
Hit räknas inte de tusentals personer som har 
mördats av maskerade gärningsmän eller liken  
av mördade personer som hittas på gator och 
andra platser.

– Om en regering leker med siffror över 
antalet mördade, då har vi ett problem. Det visar 
en oerhörd arrogans för fattiga människors liv, 
säger Norma Dollaga.

drogkriget har skördat många offer som 
råkat vara på fel plats vid fel tidpunkt. En 21årig 
man, som kallar sig Paulo, var en hårsmån från 
att dödas i slutet av 2016. Vi träffar honom på en 
hemlig plats i Manila. Även han växte upp i ett 
fattigt område där drogmissbruket var utbrett, 

Rodrigo Duterte 
är Filippinernas 
president sedan 
2016.

27
tusen personer 
uppges ha 
mördats sedan 
Duterte start ade  
sitt narkotika - 
krig 2016.
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NARKOTIKAKRIGETS FILIPPINERNA

 Vi får ständigt förklara att 
även vi är emot droger, men att 
döda fattiga människor inte är 
en lösningen på problemet.

men Paulo hävdar att han aldrig har provat droger. 
En kväll i slutet av december 2016 gick han till 
en cykelverkstad med sin trasiga cykel för att 
få den reparerad. Med sig hade han tre vänner. 
Enligt Paulo använde ingen av dem droger. I 
samma byggnad som cykelverkstaden bodde en 
känd narkotikalangare med sin familj. Langarens 
hustru frågade Paulo och hans vänner om hon 
fick bjuda dem på middag. De tackade ja, något 
som Paulo för alltid kommer att ångra. Efter 

middagen rusade någon in i huset och började 
skjuta ned människor. Paulo träffades av tre 
skott, men överlevde.

– När skottlossningen var över låg mina tre 
vänner döda i en hög på golvet, berättar han.

Sammanlagt sju personer dödades. Efter tre 
dagars sjukhusvistelse skrevs han ut. Han lämnade 
omedelbart sitt hem och har inte vågat återvända 
dit sedan dess.

– Jag är orolig även här att någon ska känna 
igen mig eller få reda på att jag överlevde massa
kern. Jag är ju ett vittne, säger han.

vi återvänder till Rise Up där vi träffar 
50åriga Emily Sorlano. Hon är mamma till en 
av Paulos kamrater som dödades. En man greps 
kort efter massakern och dömdes till fängelse. 
Cirka ett och ett halvt år senare förklarades han 
som oskyldig och släpptes. Emily säger att en 
polisman har berättat för henne att massakern var 
en polisoperation.

– Nu försöker jag få polisen att avslöja namnet 
på gärningsmannen. Då skulle jag kunna gå 
vidare med fallet, men han är rädd för att avslöja 
det, säger hon.

Duterte får stöd av många filippinare för sitt 
krig mot droger. Rubylin G Litao, koordinator 
på Rise Up, berättar att hon och andra aktivister 
ofta blir utskällda när de till exempel är ute och 
samlar namnunderskrifter mot det utomrättsliga 
dödandet. 

– Många blir upprörda och säger till oss att 
presidenten gör ett bra jobb. Vi får ständigt 
förklara att även vi är emot droger, men att 
döda fattiga människor inte är en lösningen på 
problemet, avslutar Rubylin Litao.

Rubylin G Litao 
är samordnare 
på Rise Up.

Drogkriget har skördat många offer 
som bara råkat vara på fel plats vid fel 
tillfälle. Paulo, var en hårsmån från att 

dödas i slutet av 2016.
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u ska uppfylla 
minst tre av sju 
kriterier under en 
12 månadersperiod för 
att anses vara bero

ende, enligt diagnosmanualen DSM5. 
Kriterierna kan bland annat handla 
om abstinenssymtom, önskan att sluta 
och om hur mycket tid som går till 
drickande. För missbruk räcker det att 
du uppfyller ett kriterium.

I CAN:s befolkningsundersökning 
från 2017 uppfyller fyra procent av 
den vuxna befolkningen kriterierna 
för beroende. Den här gruppen består 
särskilt av unga män: över sju procent 
av män i åldern 17–29 år svarar jakande 
på tre eller flera kriterier.

Siffran på fyra procent ligger i linje 
med tidigare svenska undersökningar 
och med andra länder (medeltalet i EU 
är 3,7 procent enligt Global status report 
on alcohol and health). Men det finns 
svagheter i självskattade svar som bland 
annat underrapportering, säger Erica 
Sundin, utredare på CAN.

– Frågor om alkohol och konse
kvenser kan vara känsliga att svara på 
vilket medför att vissa svarspersoner 
kan underrapportera sina erfarenheter.

personer som uppfyller krite
rierna i en enkätstudie behöver inte 
heller få en diagnos efter en medicinsk 

Fyra procent av Sveriges vuxna befolkning uppfyller 
kriterier för alkoholberoende, men går det att 
påstå att var tjugonde svensk är beroende?

EN AV TJUGO SVENSKAR ÄR 
BEROENDE – ELLER?

TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  ILLUSTRATION KARIN ULIN

undersökning.
– I verkligheten 

är beroende inte en 
svartvit fråga eftersom 
allvarlighetsgraden av 
beroende kan variera 
på en skala. Det är 
möjligt att även de 
personer som inte uppnår 
diagnosen ändå upplever 
vissa negativa konse
kvenser som en följd av sin 
konsumtion. 

Tidigare resultat i samma 
befolkningsundersökning visar 
att de som uppfyller kriterierna inte 
längre gör det ett år senare. Samma 
mönster syns i USA och Nederlän
derna. Se det som att befolknings
undersökningar och kliniska studier 
kompletterar varandra, resonerar Erica 
Sundin.

– det är möjligt att befolknings
undersökningar fångar upp personer 
med ett beroende som är mindre 
stabilt över tid. I kliniska studier 
ingår personer som tenderar att ha 
mer svårartade och långvariga fall av 
beroende. Om vi bara använder oss av 
kliniska resultat riskerar vi att över
skatta stabiliteten i alkoholberoende i 
den allmänna befolkningen. 

På 70talet uppmärksammade  

D

 
 
forskaren Robin Room »alkohol
forskningens två världar«, där de som 
uppfyller kriterierna för beroende i 
befolkningen skiljer sig från de som 
gör det i kliniska sammanhang.

 LÄS MER
  NEGATIVA KONSEKVENSER AV 

 ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK
 CAN rapport 174, 2018

  ALKOHOLBEROENDETS TVÅ 
 VÄRLDAR  Julius von Wright • 

 www.alkoholochnarkotika.se (2017)
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NYA MÄTMETODER

Under en vecka i oktober rökte stockholmarna 1,8 miljoner 
jointar, enligt SVT:s Veckans brott. Siffran baserar de på en 
droganalys av stadens avloppsvatten. Men vilka slutsatser 
går det egentligen att dra från ett avloppstest?
TEXT  /  FOTO JULIUS VON WRIGHT

Droganalyser 
  av avloppsvatten 
   blir vanligareM

E
N

 VAD K AN DE LÄRA OSS?
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NYA MÄTMETODER

en studio på Sveriges 
television ligger ett femtontal 
höbalar staplade. De väger 
totalt 224 kg och ska symbo
lisera cannabiskonsumtionen 
under en veckas tid i centrala 
Stockholm.

Programmet Veckans brott har gjort 
en droganalys av en del av Stock
holms avloppsvatten och uppskattat 
hur mycket kokain, amfetamin och 
cannabis som använts i området. 
Metoden beskrivs av programledaren 
Camilla Kvartoft som »det bästa och 
mest tillförlitliga sättet att avgöra hur 
mycket droger som används.«

Hon pekar på balarna och frågar sin 
kollega:

– Hur många jointar handlar  
det om?

– Om man räknar i linje med Euro
peiska narkotikabyrån så är det 1,8 
miljoner jointar, svarar kriminologen 
Christoffer Karlsson.

Räknar man hela Stockholm så kan 
man tänka sig att det är det dubbla, 
fortsätter kriminologen.

Men vilka slutsatser kan man 
egentligen dra från en analys av 
avlopps vatten?

I programmet framkommer det inte 
att Europeiska narkotikabyrån avråder 
från att dra slutsatser om dosantal eller 
att metoden ska ses som ett komple
ment till andra mätningar. Europeiska 
narkotikabyrån presenterar överlag 
aldrig siffror på cannabis på grund av 
osäkerheter i metoden.

Vi ska återkomma till studion på 
SVT och de 1,8 miljoner jointarna.

i ett labb i Södertälje visar Johan 
Lindberg, kemist och gruppchef på 
det statliga forskningsinstitutet Rise, 
behållarna som de får in med prover av 
avloppsvatten. På en kärra står flaskor 
med grumliga vätskor. De rymmer en 
halv liter, men för själva drog analysen 
behövs bara en bråkdel av innehållet.

– Vi tar ut 5 milliliter och mäter 
halterna, säger Johan Lindberg.

Halterna han hänvisar till är 
droger och deras metaboliter: rester 
som skapats av människors ämnes
omsättning, i detta fall som resultat av 
narkotikaanvändning. De kan iden
tifiera rester av cannabis, kokain och 
MDMA, men också andra illegala och 
legala droger. När det gäller amfe
tamin söker de inte efter metaboliter, 
utan mäter nivåerna av själva drogen. 
Heroin går idag inte att mäta.

Proceduren kan låta enkel. Narko
tika konsumeras, metaboliter kissas 
ut, prover tas vid ett reningsverk och 
analyser görs i ett labb. Halterna är 
ytterst små: mängden metaboliter som 
Johan Lindberg och kollegor söker 
efter mäts i nanogram per liter.

– De halter vi hittar går att 
omvandla till hur många gram 
narkotika som konsumerats. För att 
göra det jämförbart så delas halterna 
med hur stort flödet i reningsverket 
var och antalet invånare, säger Johan 
Lindberg.

Det går inte att mäta hur många 
personers urin som finns i provet, 

I

utan antalet invånare baseras på hur 
många hushåll som är kopplade till 
reningsverket.

Prislappen landar på några tusen
lappar. Det är kanske det som gör 
att mätningarna blir allt vanligare i 
Sverige och att fler och fler hör av 
sig till Johan Lindberg och Rise. 
Kommuner, skolor och arbetsplatser 
hör i dagens läge till Rises kundkrets. 
Hittills har ett 75tal reningsverk 
tagit prover och flera av kommunerna 
beställer regelbundet analyser.

I SVT:s studio fick höbalar representera en veckoranson cannabis för halva Stockholm.

De halter vi hittar 
går att omvandla 
till hur många gram 
narkotika som 
konsumerats.

F
ot

o:
 S

kä
rm

d
u

m
p

 S
V

T

21



NYA MÄTMETODER

johnny gustafsson är drog
samordnare i Gävle kommun och 
beskriver sig själv som personen som 
tog avloppsanalyserna till Sverige. Han 
läste om den nya metoden i en norsk 
artikel för sju år sedan. 

– Då hade vi inrapporterade 
enkäter om drogvanor, men det här 
var en rapport på hur mycket faktisk 
narkotika som används i en stad 
under dygnet som mäts, säger Johnny 
Gustafsson.

Han tog kontakt med Karolinska 
sjukhuset som började göra analyserna 
(de har sedan dess slutat utföra dem). 

– Många kommuner gör analyserna 
nu, men det är få som gör en längre 
tidsserie. Cannabis kan vara lite bökig 
att mäta och halterna kan hoppa. För 
att få en riktig bild så är det viktigt att 
ha en kontinuerlig serie, säger Johnny 
Gustafsson.

Gävle kommun gör regelbundna 
mätningar fyra gånger per år och har 
hittills genomfört 27 stycken. Idag 
har de en lång serie för cannabis, 
amfetamin och kokain. På senare år 
har även bland annat MDMA och 
Tramadol tillkommit i deras tidserie. 

– Vi ser mätningarna som komple
ment till annan kunskap. Vi har 
räknat på hur stor drogmarknaden är 
i ungefärliga pengar, men det är ett 
räkneexempel som inte är direkt fakta. 
Men jag tycker man kan göra det för 
att få en ungefärlig bild, säger Johnny 
Gustafsson.

I mars utkommer Europeiska 
narkotikabyrån EMCDDA:s jämförelse 

av droganalyser i över 70 europeiska 
städer och för första gången är Gävle 
med, som första svenska stad.

det är europeiska narkotika
byrån EMCDDA som förvaltar och 
utvecklar metoden. De gör så kallade 
kalibrerings studier med labben som 
utför analyserna för att minska risken 
för felmätningar (det svenska labbet 
vid Rise är med i deras i studier).

EMCDDA beskriver metoden som 
tillförlitlig för att mäta vilka droger 
som förekommer i ett område. En av 
metodens styrkor är att resultaten inte 
baseras på personers självuppskattade 
svar. Men metoden ska ses som ett 
komplement till andra undersök
ningar, betonar EMCDDA. Det går 
inte att dra slutsatser om hur många 
som använder drogerna eller hur ofta, 
skriver byrån i sin metodbeskrivning. 
EMCDDA presenterar aldrig siffror 
på cannabis eftersom metoden inte 

Johan Lindberg på Rise visar 
var analyserna görs. Av de prov 
som kommer in är det bara 5 ml 
som används till själva analysen.

Vi ser mätningarna 
som komplement 
till annan kunskap. 
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är tillförlitlig: för det mesta kommer 
halterna av THC att underskattas i 
analyserna. Eftersom det inte heller 
går att bedöma renheten på drogerna 
som har använts är det komplicerat att 
översätta resultaten till antal doser – 
eller jointar.

– Det ideala skulle vara att det gick 
att räkna ut hur många doser som 
använts. Men eftersom det inte går 
att säga renheten på drogerna eller 
hur många som använt så rekommen
derar vi att man inte gör det, säger 
João Matias, EMCDDA:s expert på 
avloppsanalyser.

Johan Lindberg på Rise är fullt 
medveten om felkällorna som kan 
uppstå i analysen och hymlar inte med 
vilka de kan vara. Testet ska skickas till 
labbet fryst till 20 grader (det opti
mala, säger Johan Lindberg, vore om 
de fick proverna i 70). Phnivåer, ljus 
och tid är alla faktorer som påverkar 
hur snabbt molekylerna bryts ner i det 
prov som tagits.

– Varje ledningsnät är specifikt. 
Så även om man har tagit dygnsprov 
samtidigt på olika reningsverk så måste 
man ändå bejaka att det kan finnas 
skillnader.

Ett antagande som kan leda till en 
större felkälla i tolkningen av resul
taten är hur många personer som 
provet baseras på. Ofta uppskattas 
antalet personer utifrån hur många 
hushåll som är kopplade till ett 
reningsverk.

Johan Lindberg rekommenderar 
att de som utför testerna gör det 

återkommande och systematiskt.
– Tar man prover i samma 

kommun samma tid varje år så 
går det att tolka trender. Är det 
exempelvis en faktor två mellan 
mätningar så ska man tolka det 
som mer eller mindre, men man 
ska inte vara för petnoga med 
små skillnader. När man tittar på 
absoluta tal ska man vara väldigt 
försiktig, särskilt när man ser på 
det här med dosnivå eftersom det 
bygger på antaganden om vad som 
är en dos, säger Johan Lindberg.

De dosnivåer som Rise 
använder sig av härstammar från 
en EMCDDArapport från 2008, 
där en beräknad normaldos för 
cannabis är 125 mg ren THC. 
Doserna för amfetamin/metamfe
tamin och kokain är 30 mg resp
ektive 100 mg. 

Experten João Matias på 
EMCDDA uppger till Alkohol 

 Cannabis kan 
vara lite bökig att mäta 
och halterna kan hoppa. 
För att få en riktig bild 
så är det viktigt att ha 
en kontinuerlig serie.

Det statliga 
institutet 
Rise utför 
droganalyser 
av avlopps-
vatten.
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& Narkotika att han inte känner till 
dosuppskattningarna som används i 
Sverige och säger att EMCDDA inte 
använder sig av dem i sina beräkningar. 

tillbaka till höbalarna och 
statistiken som visas i SVT:s Veckans 
brott. 223,5 kg cannabis, 3,4 kg kokain 
och 13,5 kg amfetamin bildsätts i 
studion med höbalar, mjöl och socker.

Det var Johan Lindberg med 
kollegor som utförde analysen av 
programmets prov. En uppskattning 
om hur många jointar som rökts 
baserar sig på några antaganden, säger 
Johan Lindberg. Bland annat rör det 
sig om THCstyrka och antal personer 

som befunnit sig i området. En storstad 
som Stockholm kan ha många personer 
som jobbar i stan men bor i förorten 
vilket i teorin kunde öka befolkningen 
som mätts, resonerar Johan Lindberg.

– Man ska vara försiktig med att 
säga att stockholmare rökte så här och 
så här många jointar.

Men Johan Lindberg ser ändå ett 
värde i att räkna om resultaten till en 
begriplig siffra. När han presenterar 
resultaten till sina kunder får han ofta 
frågan om vad de betyder konkret. 
Antalet doser är ett sätt att möta det 
önskemålet.

Något som sticker ut i SVT:s siffror 
är att cannabismätningarna toppar på 

en tisdag, med över 350 000 uppmätta 
doser. Johan Lindberg säger att en 
tänkbar förklaring är att cannabis
mätningar ibland visar användningen 
fördröjt. Tisdagstoppen är ett resultat 
av helganvändningen. Men det är 
sällan Rise gör 7dagarsanalyser och 
därför finns det ännu ingen tydlig 
förklaring.

Kommunicerar ni osäkerheterna till dem 
som beställer era analyser?

– Vi försöker. Vi är väldigt tydliga 
med att man ska vara försiktig när 
man pratar om absoluta tal och att 
man då tvingas göra antaganden. När 
vi rapporterar doser så presenterar vi 
de gränser som EMCDDA ger, men 
vi kunde vara tydligare om varifrån 
beräkningarna kommer.

– Men vi är inte alltid ute och pratar 
med alla. Det kan finnas kommuner 
som skickar prov och som vi bara 
skickar svaren till och då sker det ingen 
dialog, säger Johan Lindberg.

emcdda ser potential i avlopps
testerna. De förutspår att metaboliter 
av alkohol och tobak snart kan mätas 
och att metoden kan användas för 
att utvärdera lokala interventioner, 
exempelvis för att se om polisens lokala 
insatser påverkar konsumtion i ett  
visst område.

Rise ska börja bygga upp en 
anonym databas med resultat för att 
göra det möjligt att jämföra mätningar 
i Sverige. Men Johan Lindberg efter
lyser att exempelvis Folkhälsomyndig
heten skulle visa intresse för metoden 
och ta med resultaten som en indikator 
i sitt förebyggande arbete. 

– Vi är bara kemister och inte speci
alister på drogområdet. Men vi måste 
börja lära oss något av resultaten och 
inte bara tolka prover i isolation.

När man tittar på 
absoluta tal ska 
man vara väldigt 
försiktig.

Så görs droganalysen:
1.  ETT PROV TAS

Ett prov av avloppsvattnet vid ett reningsverk tas och 
skickas nedfruset till labbet

2. LABBET ANALYSERAR PROVET
Labbet mäter halterna av metaboliter, det vill säga 
ämnes omsättningsprodukten, som uppstår när narkotika 
används. Koncentrationen (nanogram/liter) multipliceras 
med hur mycket avloppsvatten som nått reningsverket 
den dagen (kubikmeter/dag)

3. VÄRDENA TOLKAS
Värdena korrigeras enligt formler som tagits fram av 
EMCDDA och man »räknar bakåt«, för att uppskatta hur  
mycket narkotika som gett upphov till de uppmätta värdena.

4. BEFOLKNINGEN UPPSKATTAS
Det görs en uppskattning av hur många personer som 
mätningen baseras på. Ofta görs det baserat på antalet 
hushåll som är anknutna till reningsverket. Den slut giltiga 
uppskattningen av konsumerad narkotika presenteras 
som g/dag/1000 invånare.



KOMMENTAR

Varför jag inte tror 
på SVT:s 1,8 miljoner 
jointar i veckan

1  EMCDDA rekommenderar att inte uppskatta 
absoluta mängder. Europeiska narkotikabyrån EMCDDA 
förespråkar metoden, men säger att den ska ses som ett 
komplement till andra mätningar. De avråder från att 
uppskatta det totala antalet doser eftersom det inte går att 
dra slutsatser om styrkan på narkotikan som används.

2  Att addera ihop flera mätningar ökar fel marginalen. 
SVT adderar ihop resultaten av en hel veckas mätningar, 
vilket är ovanligt. Det ökar potentiella felmarginaler.

3  Det är svårt att kombinera mängden med 
prevalens studier. Enligt CAN:s befolkningsundersök
ning Vanor och konsekvenser uppger 3,6 procent av den vuxna 
befolkningen att de använt cannabis det senaste året (siffran 
är från 2017). Antagligen är andelen en underskattning, men 
låt oss fördubbla till den 7,2 procent och placera en joint i 
alla dessa personers händer den där veckan i oktober då SVT:s 
mätning görs. Den här gruppen (61 200 personer) ska röka 30 
jointar den veckan, förutsatt att de alla använder lika mycket. 

4  Det betyder att Polisregion Stockholm bara 
beslagtar några få procent av marknaden. 2019 
beslagtog Polisregion Stockholm ungefär 1500 kg cannabis, 
enligt Nationellt forensiskt centrum NFC. Det var ett bra 
år – 2017 låg siffran på ca 500 kg och 2018 ca 700 kg. SVT:s 
uppskattade cannabismängd för halva Stockholm ligger 
på 223,5 kg per vecka. Det betyder att polisen ett bra år 
beslagtar 6 procent av cannabismarknaden.

5  SVT uppskattar att värdet på Stockholms halva 
cannabismarknad är högre än andra uppskattningar 
av hela Sveriges cannabismarknad. Enligt beräkningar  
i CAN:s rapport Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988– 
2018 omsätter den svenska cannabismarknaden årligen  
1 miljard kronor. Den siffran utgår från att tullen och polisen 
beslagtar 20 procent av marknaden, vilket kan tänkas vara 
en överskattning. SVT uppskattar cannabismarknaden – 
återigen för halva Stockholm – vara värd 24,6 miljoner 
kronor i veckan, det vill säga 1,2 miljarder kronor per år.

I december påstod Veckans brott att halva Stockholm röker 1,8 miljoner jointar i 
veckan. Varför skaver siffran? Alkohol & Narkotikas chefredaktör Julius von Wright 
ger 5 orsaker varför han är tveksam till den höga uppskattningen.
TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  FOTO CHARLOTTA LAMBERTZ

SVT har fått möjlighet att kommentera kritiken och säger att de har tagit fram siffrorna i samråd med institutet Rise och att de inte 
har fått andra signaler om att deras uppskattningar är fel. Alkohol & Narkotika fortsätter sin granskning av droganalyserna på webben: 
www.alkoholochnarkotika.se
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9 av 1o döda i överdos
 är kända av vården
En studie av personer som dött av opioidförgiftning i Skåne visar att 
nästan alla har haft kontakt med socialtjänst, sjukvård eller kriminalvård 
året före sin död. De är alltså nåbara och dödsfallen går att förhindra, 
säger Lisa Andersson vid Malmö universitet.
TEXT JULIUS VON WRIGHT 



NARKOTIKARELATERAD DÖDLIGHET

e flesta som dör av 
opioidförgiftning har en 
tung missbruksproblematik 
och lever ett riskfyllt liv. 
Men att så många som nio 
av tio har haft kontakt med 
vården året före sin död 

överraskar, säger Lisa Andersson, doktorand vid 
Malmö universitet.

– Det är en hög siffra. De få studier som gjorts 
i andra länder, som i Norge och Skottland, visar 
på lägre siffror, säger Lisa Andersson. Men att 
jämföra länder är svårt, tillägger hon.

Lisa Andersson är första författare till en 
artikel nyligen publicerad i tidskriften Harm 
Reduction Journal. Studien är en del av ett 
forsknings projekt som ska studera vilken kontakt 
personer som dött av opioider har haft med vård
givande myndigheter året före sin död.

– De flesta har haft någon kontakt med 
myndigheter. Tre av fyra hade haft kontakt med 
sjukvården, vilket kan betyda att det finns behov 
av att utbilda sjukvårdspersonal om den här 
gruppen, säger Lisa Andersson.

En tredjedel har varit inlagda på sjukhus på 
grund av överdos. Överdos är en tydlig signal 
på ett missbruk, så hur trillar de ut ur systemet 
efter det? Bara en fjärdedel var eller hade varit 
inskrivna i LARO året innan de dog. Enligt Lisa 
Andersson kan en ökad tillgång till substitutions
behandling hjälpa att undvika dödsfallen.

– en allmän uppfattning är att de som dör 
injicerar, men i vårt material stämmer inte det. 
Knappt hälften hade stickmärken och de flesta av 
dem använde heroin. Men sedan flera år tillbaka 
är det metadon som ligger bakom flest dödsfall 
och därför är det viktigt att nå ut med informa
tion också till dem som inte injicerar, säger Lisa 
Andersson.

Metadon har en längre verkan än heroin vilket 
betyder att det medför andra risker, påpekar Lisa 
Andersson. Överdosprevention måste anpassas till 
drogerna som används och inte bara bedrivas vid 
sprututbyten eller på LARO.

De som dog av buprenorfin var i genomsnitt 
något yngre och hade haft mindre kontakt med 
socialtjänsten. Det kan tyda på att det är en mer 
oerfaren grupp, säger Lisa Andersson.

Att blanda droger kan öka risken för överdos. 
Alkohol förekom i större utsträckning bland dem 
som överdoserat på heroin. En annan drog som 
förekom i samband med dödsfallen var bensodia
zepiner. Författarna till artikeln föreslår att läkare 
kunde se över hur de skriver ut bensodiazepiner 
till opioidanvändare, men Lisa Andersson vill 

ännu inte gå in på hur omfattande den proble
matiken är.

– Vi har förskrivningsdata för den här gruppen 
och vi ska titta på det i en annan studie. Den allra 
största delen som används är ickeförskriven, men 
det skadar inte att titta på den förskrivning som sker.

fyra av fem dödsfall skedde i ett privat hem. 
Lisa Andersson och hennes kollegor ska i fram
tiden titta på om de var ensamma eller inte. Det 
kan ha en inverkan på om naloxon kunde ha getts 
av en närstående eller inte.

– Vi har data och ska titta på det. Hemlöshet är 
en riskfaktor för överdos, men om man är ensam 
hemma så är det inte heller möjligt att få naloxon, 
säger Lisa Andersson.

 LÄS MER
  INVESTIGATING OPIOID-RELATED FATALITIES  

 IN SOUTHERN SWEDEN: CONTACT WITH CARE-
 PROVIDING AUTHORITIES AND COMPARISON  
 OF SUBSTANCES  Andersson, L. & Håkansson, A.  

 & Krantz, P. & Johnson, B • Harm Reduction  

 Journal 17, artikel nummer 5, 2020

D
70 %

av dem som 
överdoserade  
hade stabilt 
boende. 80 % 
dog i en privat 
bostad.

Om studienFAKTA
Studien baseras på de 180 personer 
som avlidit till följd av överdos av 
heroin, metadon, buprenorfin  
och fentanyl i Skåne mellan åren  
2012–2013 och mellan juni 2014 och 
juli 2016.

82 procent var män och genom-
snittsåldern var 34,5 år. 

Det är viktigt att även förebygga överdoser hos dem som inte 
injicerar, säger Lisa Andersson, doktorand vid Malmö universitet.
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et finns inget 
alternativ än att 
höja potten, säger 
Omid Rezvani, 
ord förande för 
den ideella orga
nisationen Spel 

 beroendegruppen, som är en riksorgan 
isation för spelberoende och anhöriga. 

De arrangerar självhjälpsgrupper 
för personer med spelmissbruk och 
deras anhöriga. Och de är en av få 

organisationer som delar på Folk
hälsomyndighetens stöd till ideella 
organisationer som bedriver spel
prevention. Det totala stödet på 3,5 
miljoner kronor har inte höjts sedan 
2015, trots att de ansökta medlen har 
fördubblats under samma period.

– Vi har ett ansträngt läge just nu 
där vi inte vet om vi kan ha kvar alla 
anställda till årets slut. Vi får lägga  
ner mycket tid till att få in pengar 
istället för att fokusera på vår hjälpande 

D
och förebyggande verksamhet, säger  
Omid Rezvani.

Spelberoendegruppen har startat 
upp självhjälpsgrupper på sex nya orter 
sedan spelmissbruk skrevs in i social
tjänstlagen. Idag driver de 18 själv
hjälpsgrupper och det statliga stödet 
står för ungefär 80 procent av organi
sationens budget.

– För fem år sedan fanns det knappt 
tio självhjälpsgrupper i Sverige. Idag 
startar vi i Spelberoendegruppen upp 
vår artonde. Vi har fördubblat vår 
verksamhet, men potten är densamma. 
Staten har nedprioriterat den ideella 
sektorn, resonerar Omid Rezvani.

organisationsstödet är ett 
statsbidrag som är förordningsstyrt sedan 
2015. Det, säger Anna Jansson som är 
enhetschef på Folkhälsomyndig heten, 
betyder att det finns en långsiktighet i 
stödet. Det vill säga stödet är återkom
mande, men summan bestäms i det 
regleringsbrev som Folkhälsomyndig
heten får varje år av regeringskansliet.

– Vi återrapporterar till regerings
kansliet årligen. Det är vår främsta 

ANSÖKTA 
MEDEL

BEVILJADE
MEDEL

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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MILJONER KR

Stödet för ideella organisationer som bedriver spelprevention har inte 
ökat sedan 2015, trots ny syn på spelmissbruk och större verksamhet. 
Det är en nedprioritering av ideella sektorn, säger Omid Rezvani vid 
Spelberoendegruppen. TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  FOTO LINDA ELIASSON

Organisationsstödet har inte höjts sedan 
2015, trots att de ansökta medlen har fördubblats. 
2018 beviljades ett tilläggsstöd på 3 miljoner.
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ingång för att visa på vad pengarna har 
gått till. Då för vi vidare ansökta och 
tilldelade belopp, säger Anna Jansson.

2020 sökte organisationerna totalt  
9 miljoner kronor, men tilldelades 3,5. 

– Det är en stor diskrepans mellan 
sökta belopp och tilldelade. Jag kan 
inte ta ställning till om det är just 
9 miljoner som organisationerna 
behöver, men vi ser att ideella organi
sationer spelar en jätteviktig roll och 
att många har utökat sin verksamhet.

2018 beslöt regeringen att 
fördubbla de stöd som beviljats. Då låg 
stödet på den nivå som Omid Rezvani 
önskar att det ständigt låg på. Men 
tilläggspengarna kom sent på året 
och Spelberoendegruppen fick fyra 
månader på sig att använda pengarna, 
eller återbetala. 

– Det var högst olämpligt att vi fick 
så kort tid på oss. Vi kunde använda 
medlen genom att ta fram frysta 
planer, men det blev stressigt. 

Anna Jansson på Folkhälsomyndig
heten är medveten om kritiken och 
förstår den, men säger att det är vanligt 
med regeringsuppdrag som kommer 
mitt i året. 

– Kritiken är förståelig, men tyvärr 
är det inte ovanligt att vi får pengar 
mitt under pågående verksamhetsår. 
Det är önskvärt från vår sida att vi får 
tydlighet i medlen i början av året.

socialminister lena hallen-
gren (S) håller inte med om beskriv
ningen att den ideella sektorn har 
nedprioriterats.

– Sverige har kanske världens mest 
generösa stöd till ideell sektor, och det 
har vi för att vi ser civilsamhället som 
så viktigt.

Hon anser att det är positivt att det 
finns en efterfrågan på mer resurser för 
större verksamheter, men att det alltid 

Staten har ned
prioriterat den 
ideella sektorn.

måste göras prioriteringar när stats
budgeten bestäms. Lena Hallengren 
kan inte lova något om framtiden.

– Just nu pågår arbetet med en ny 
ANDTstrategi som sannolikt också 
kommer bli en ANDTSstrategi, där  
S står för spel. I arbetet med att ta fram 
strategin finns givetvis en diskussion 
om på vilket sätt vi borde prioritera 

resurser i det här arbetet, säger Lena 
Hallengren till Alkohol & Narkotika. 

Omid Rezvani på spelberoende
gruppen efterlyser en närmare 
dialog med Folkhälsomyndigheten i 
framtiden.

– Vi önskar att vi kunde planera vår 
verksamhet långsiktigt. Det är det man 
vill av oss, men de gör det inte möjligt.

Omid Rezvani vill att staten höjer stödet för 
ideella organisationer som jobbar med spel
förebyggande. Det är inte möjligt att planera 
lång siktigt i dagens läge, säger han.

Omid Rezvani vill att staten höjer stödet för 
ideella organisationer som jobbar med spel
förebyggande. Det är inte möjligt att planera 
lång siktigt i dagens läge, säger han.



Utredning banar  
 väg för rusreform 
 i Norge
En statlig utredning i Norge föreslår att bruk och innehav av narkotika för 
eget bruk ska avkriminaliseras. Bengt Svensson guidar oss igenom förslaget 
och ställer sig frågan: vad betyder det här för Sverige?

TEXT BENGT SVENSSON  /  ILLUSTRATION TZENKO STOYANOV
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trax före jul 2019 kom den statliga 
norska utredningen Rusreform – fra straff till 
hjelp som föreslår att eget bruk av narkotika 
inte längre ska vara kriminaliserat. I stället ska 
reaktionen från samhället vara ett erbjudande 
om behandling för den som grips av polis för  
narkotikainnehav som bedöms vara för eget bruk. 

Förslaget är inte en legalisering av narkotiska preparat, 
utan en avkriminalisering av eget bruk och innehav. 
Motståndare till en förändring av narkotikapolitiken blandar 
ofta medvetet samman de två begreppen. Ett exempel är 
den svenska justieministerns inspel i debatten som jag ska 
återkomma till senare.   

Utredningen som tillsattes av den norska Høyre
regeringen bestod av jurister, läkare, samhällsvetare, 
psykolog, polis och, vilket är värt att notera: två represen
tanter för brukarorganisationer. I Norge har de mest berörda 
av narkotikapolitiken – brukarna – en given plats både i 
debatten och i den praktiska politiken.

Uppdraget från regeringen väcker några kontroversi
ella frågor som utredningen fick ta ställning till. Det gäller 
nivån på tillåtet innehav av narkotika, vilka insatser som ska 
erbjudas och eventuella sanktioner för den som tackar nej 
eller missköter sig. Redan i direktiven förs Portugals modell 
fram som ett positivt alternativ. Där är narkotikainnehav 
för eget bruk avkriminaliserat, men den som grips kallas 
inom 72 timmar till ett möte med en så kallad »avrådnings
kommission« för att få hjälp med sina drogproblem. 
Ledorden i Portugal är vård i stället för straff. 

I ett tidigt skede bestämde sig utredningens majoritet 
för att använda begreppet »avkriminalisering,« trots att det 

S
inte förekommer i direktivet. Likaså att målgruppen för 
»hälsoinsatsen« skulle vara alla som använder illegala droger, 
inte bara de som bedöms ha ett missbruk eller beroende. 
Min bedömning är att det var nödvändiga ställnings
taganden för att det skulle gå att utforma ett användbart 
förslag, utifrån direktiv som var medvetet vaga efter  
politiska kompromisser. 

utredningen gör en historisk genomgång där det 
går att urskilja tre huvudlinjer i hur narkotikafrågan har 
hanterats i Norge – beredskapsfasen 1913–25 (som präg
lades av en avvaktande hållning), den hälsodominerade 
fasen 1928–1965 (ansvaret låg inom sjukvården) och den 
straffdominerade fasen som går från 1965 till idag (där 
maxstraffet för narkotikabrott undan för undan har höjts 
för att till slut landa på dagens 21 års fängelse). Det som nu 
händer är en återgång till att se människors problematiska 
narkotikaanvändning som i första hand ett hälsoproblem. I 
sin genomgång menar utredningen att det inte kan bevisas 
att kriminaliseringen av det egna bruket och eget innehav 
påverkar benägenheten att använda narkotika, annat än 
marginellt. De negativa effekterna av straffet både för 
brukarna och för samhället i stort är större än de positiva. 

Så hur ser förslaget ut? Eftersom narkotika för icke 
medicinskt bruk även i fortsättningen är olagligt kommer 
polisen att gripa personer som antas ha narkotika på sig. 
Narkotikan omhändertas och förstörs, men det finns i  
praktiken en möjlighet, precis som idag, för polisen att se 
igenom fingrarna och låta brukaren behålla sitt preparat, 
exempelvis om det handlar om en abstinent person som 
annars kan befaras prostituera sig eller stjäla för att få  
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Utredningen anser inte att den som vägrar gå till råd 
givningsenheten ska få ett straff eller att den som avbryter 
en behandling ska få en sanktion. Det är personalen på 
enheten som bestämmer hur en anmälan ska hanteras, 
vilket innebär att man kan låta bli att kalla en person om 
man finner att det är uppenbart onödigt. Det kan handla 
om att personen nyligen varit på besök eller är föremål för 
en behandlings åtgärd. Även personer som är under arton år 
kallas, som regel i sällskap med vårdnadshavare. Eftersom 
Norge är ett land med långa avstånd flaggar utredningen för 
att samtalet kan ske via nätet.

Förseelser som nu har avkriminaliserats ska retro  aktivt 
strykas ur belastningsregistret. Utredningen vill att man 
undersöker möjligheterna att efterskänka skulder till det 
allmänna, om en person genomför en behandling. Det 
förslaget kom från Norsk Narkotikapolitiforening. Även 
narkotikapoliser – precis som i Sverige – ser det som ange
läget att personer med missbruk genomför behandling. 

Remisstiden går ut den andra april 2020 och målet är att 
ett lagförslag ska vara klart till sommaren 2021.

i den norska koalitionsregeringen är det främst Venstre 
som drivit frågan om rusreform. Kristelig folkeparti har 
varit skeptisk på vissa punkter men ändå ställt sig bakom 
direktiven. Efter att Framskrittspartiet lämnade regeringen i 
januari 2020 har partiet förklarat att man inte längre stödjer 
hela förslaget om rusreform, men det finns tillräckligt med 
stöd från partierna utanför regeringen för att förslaget ska 
kunna gå igenom. 

De mest kontroversiella delarna av förslaget framgår av 
polisen Rune Solberg Svahns reservation. Han är kritisk 
till nivån för vad som ska betraktas som eget bruk och får 
medhåll av beroendeläkaren i gruppen. I stället för fem gram 
heroin, fem gram amfetamin och fem gram kokain som 
utredningen föreslår är deras förslag ett gram för varje drog. 
För cannabis är utredningens förslag att nivån för eget bruk 
anges till 15 gram, motförslaget är fem gram. Det bör noteras 
att i eget bruk ingår några dagars konsumtion.  

Solberg Svahn menar att utskottet har gått utanför sitt 
mandat när de använder begreppet »avkriminalisering,« 
vilket riskerar att ge en signal till ungdomar att narkotika 
blir tillåtet. Dessutom är han kritisk till att även personer 
som inte har ett beroende, »experimentbrukare och 
rekreations brukare,« slipper straff vid innehav. I stället vill 
han se en utvidgning av alternativa straffmodeller för dessa 
kategorier. Solberg Svahn anför att det finns risk för att 
polisen i framtiden prioriterar ner arbetet för att upptäcka 
narkotikainnehav.

vad kan den norska rusreformen betyda för Sverige? 
Under senare tid har uppmaningar om att utreda det 
kriminaliserade bruket hörts i Sverige. I ett kort stycke i 
Krist demokraternas (KD) 130sidiga riksdagsmotion om 
hälsovård, sjukvård och social omsorg angavs i december 2019 
att man var beredda att se över straffskalan för eget bruk av 
cannabis »så att den i större grad främjar vård och preven
tion.« Reaktionen från justitieminister Morgan Johansson 

pengar till en ny dos. Skillnaden från tidigare är att polisen 
först gör en bedömning om narkotikan – oavsett preparat 
– är för eget bruk eller om den ska säljas. Det som avgör 
är först och främst mängden, men även om mängden inte 
överstiger tröskelvärdet kan försäljning misstänkas om 
preparatet är emballerat på ett sätt som indikerar försäljning, 
t.ex. i småförpackningar. Även fall där den gripne har stora 
mängder kontanter på sig kan peka mot att det handlar om 
försäljning. Exemplen visar att det finns ett ganska stort 
utrymme för tolkning innan polisen bestämmer om ett 
ärende ska lämnas till åklagaren. Det finns inget tvång att  
de gripna ska lämna urinprov eller blodprov, men de kan 
själva begära det för att visa att de inte är drogpåverkade. 

om bedömningen är att personens innehav är för eget 
bruk görs en remittering till en särskild rådgivningsenhet, 
men händelsen hamnar inte i belastningsregistret. Det är 
enheten som avgör hur ärendet ska hanteras. Huvudregeln 
är att personen kallas till ett samtal för rådgivning och  
information. Om personen själv vid besöket hävdar att han 
eller hon inte har några problem med droger blir samtalet 
enbart en information från den professionelles sida om de 
sociala och medicinska riskerna med droganvändningen. 
Om personen ser sig ha problem och vill ha hjälp startar  
en hjälpprocess. 
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Bengt Svensson är 
professor i socialt arbete 
vid Malmö universitet. 
Han är en av de forskare 
som utredningen 
träffade i sitt arbete. 

 Det finns 
inget tvång att 
de gripna ska 
lämna urinprov 
eller blodprov.

på twitter var skarp och antyder hur den svenska regeringen 
ser på frågan:

Professor Fred Nyberg skriver om hur det gick när cannabis lega
liserades i USA, Kanada och Portugal. I korthet: missbruket ökade, 
den illegala handeln bestod och hälsoläget försämrades. Bra för KD 
och en del borgerliga ledarskribenter att läsa. (7 jan 2020)

Medan Portugal för den norska regeringen är ett före
döme är landet för Johansson ett negativt exempel. Han 
hävdar att landet har legaliserat cannabis, vilket är felaktigt. 
Och även om elva delstater i USA nu har legaliserat drogen 
är den ännu kriminaliserad på federal nivå.

Förslaget om en rusreform i Norge är resultatet av 
en bred diskussion om narkotikapolitik som har pågått i 
medier och bland politiker under större delen av 2000
talet. Någon motsvarande diskussion har inte förts i 
Sverige. Visserligen har domstolarna från 2011 och framåt 
dömt ut kortare straff än tidigare för narkotikabrott, men 
detta skedde efter flera prejudicerande utslag i Högsta 
domstolen, inte efter politiska initiativ. I den politiska 
diskussionen idag är nästan alla partier förespråkare för 
hårdare straff för att upprätthålla lag och ordning och krav 
höjs för att åter höja narkotikastraffen.

Poliskommissarie Lennart Karlsson, som är ordförande 
i Svenska Narkotikapolisföreningen gjorde nyligen i fören
ingens tidskrift en jämförelse mellan situationen i Sverige 
och Norge som är värd att citera:

Om man tittar på förekomsten av dödligt skjutvapenvåld och 
skjutningar på allmän plats, kriminella uppgörelser med hand
granater och sprängladdningar, bilbränder o.s.v. så är det en milsvid 
skillnad mellan Sverige och Norge. Det norska samhället är  
fortfarande, i synnerhet vid jämförelse med Sverige, relativt milt 
påverkat av den organiserade brottsligheten. (SNPF 5/19) 

Det hindrar inte att det finns anledning från svensk sida 
att med stort intresse följa den norska utvecklingen. Om 
rusreformen går igenom och slår väl ut kan den ge inspira
tion till en förändring av den svenska narkotikapolitik som 
i sina grundläggande drag legat fast i över 30 år, trots kritik 
för hög narkotikadödlighet, ökande missbruk och brist
fälliga vårdinsatser.

Regeringens direktiv till utredningenFAKTA

Regeringen vill genomföra en rusreform för att säkerställa en bättre service för människor med  
missbruksproblem och beroende, där ansvaret för samhällets reaktion på användning och innehav  
av olagliga droger för personligt bruk överförs från rättssektorn till hälsovården.

Bakgrunden till rusreformen är ett erkännande av att drogmissbruk i huvudsak är en hälsoutmaning. 
Bestraffning av användning och innehav av olagliga droger för personligt bruk har bidragit till  
stigmatisering, marginalisering och social utslagning och kan ha stått i vägen för att möta den 
enskilda användaren med lämpliga och anpassade erbjudanden och uppföljning.
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ikotin finns i 
cigaretter, snus, niko
tinplåster och i en del 
ecigarettvätskor. Men 
trots att cigarettens 

skadliga effekter har varit välkända 
i flera årtionden (cigaretter är den 
enskilt största dödsorsaken som går  
att förhindra, enligt WHO) så är det 
rena nikotinets hälsoeffekter inte  
helt klarlagda.

– Det mesta vi vet i dagsläget är 
baserat på råttpopulationer, säger 
Louise Adermark, docent vid 
institutionen för neurovetenskap och 
fysiologi vid Göteborgs universitet. 

– Det är svårt att direkt översätta 
resultaten från prekliniska studier. 
Råttor tål ungefär en 100 gånger 
större dos nikotin än människan. Men 

i studier där råttor har 
fått rent nikotin har 

man sett att det har en 
enorm effekt på nerv och 

hjärnfunktioner.

människor har nikotin-
receptorer i hjärnan och kroppen 
som aktiveras då de kommer i kontakt 
med nikotin. Ju mer nikotin, desto 
fler nikotinreceptorer skapas, men 
när intaget slutar så minskar antalet 
receptorer med tiden. Studier som 
mätt känsligheten hos råttor som fått 
rent nikotin visar att en känslighet för 
nikotin finns kvar ännu ett år efter 
exponering. 

– Så nikotinet har effekter som 
stannar kvar en lång tid. Det kan tyda 
på att det är nikotinet som gör att 
människor börjar röka igen efter en 
lång paus, resonerar Louise Adermark.

orsaken till att det finns så 
lite kunskap om nikotinets påverkan 
på människan är att det är svårt att 
urskilja nikotinets effekt från de andra 
kemiska ämnen i tobaksprodukter. 

HUR FARLIGT 
ÄR NIKOTIN?
När fler nikotinprodukter tar plats 
på butikshyllan väcks frågan: hur 
farligt är nikotinet?

TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  ILLUSTRATION KARIN ULIN

Ecigaretter – trots att även de 
innehåller andra ämnen – kan ge mer 
kunskap, hoppas Louise Adermark. 

– Studier har visat att ecigaretter 
med nikotin har bättre potential att 
få personer att sluta röka, vilket är ett 
indirekt bevis på att det är nikotin som 
är den aktiva ingrediensen som gör det 
svårt att sluta.

Påverkar sättet man intar nikotin hur 
farligt det är?

– När det gäller nikotintuggummi 
så lösgörs nikotinet väldigt lång
samt jämfört med då man röker och 
får snabba leveranser av nikotin. Ju 
snabbare leverans, desto snabbare  
aktivering av belöningssystem och 
större risk för att hamna i beroende, 
säger Louise Adermark.

N

FRÅGOR & SVAR

Det mesta vi vet i 
dagsläget är baserat 
på råttpopulationer.
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SISTA ORDET

n del associerar 
kanske »ung och kvinna« 
till ord som härligt, 
förväntningar, möjlig
heter; andra till oro, 

social stress och prestationsångest. Det 
senare har uppmärksammats både i 
medier och i forskning där kunniga 
grubblat över att flickors och unga 
kvinnors psykiska ohälsa verkar öka. 
Somliga menar att »på min tid fick vi 
inga frågeformulär om hur vi mådde,« 
underförstått att ungdom, då som 
nu, är ett påfrestande tillstånd. Det 
senare förklarar däremot inte att män 
på gruppnivå rapporterar mindre av 
psykiska besvär än kvinnliga ålders
kamrater. Skolan har pekats ut som 
boven i dramat utifrån antagandet att 
unga kvinnor upplever högre förvänt
ningar på toppbetyg. Sociala medier, 
där var och en kan jämföra sitt utse
ende och sin popularitet, anses också 
bidra till en kravlista som ger känslor 
av mindervärde och nedstämdhet. Jag 
tror att det ligger något i allt detta. 
Men den psykiska ohälsan är ojämnt 
fördelad i befolkningen. 

och hur är det med alkohol och 
narkotika i sammanhanget? CAN:s 
senaste skolundersökning bland elever 
i årskurs 9 och gymnasiets år 2 visar 
goda nyheter i form av minskande 
alkoholkonsumtion bland både flickor 

och pojkar och på en stabil utveck
ling när det gäller andra droger. 
Detta borde tala mot att substanser 
orsakar den psykiska ohälsan. När
studier av subgrupper visar däremot 
att narkotika användande elever idag 
tenderar att använda substansen oftare 
och att andelen som bara testat en gång 
minskar. 

vid stad, en enhet inom Centrum 
för psykiatriforskning, har vi studerat 
alkohol och drogvanor i gruppen 
unga som uppsöker ungdomsmottag
ningar i Stockholms län. Bland drygt 
300 besökare i åldern 15 till 27 år 
(varav 89 procent var kvinnor) fann vi 
att 62 procent hade en problematisk 
alkoholkonsumtion, 41 procent hade 
testat någon annan drog än alkohol 
och en tredjedel hade psykiska besvär. 
Detta får i jämförelse med jämnåriga 
i normalbefolkningen betraktas som 
relativt stora tal. Vi såg också att 
problematiskt drickande hade samband 
med andra riskbeteenden och negativa 
upplevelser, som oskyddat sex och att 
ångra sex. På ungdomsmottagningar 
kan riskutsatta unga kvinnor bli 
synliggjorda på ett sätt som riskutsatta 
pojkar och män oftare blir till följd av 
ett mer utagerande beteende. Det är 
därför viktigt att mottagningarna är 
rustade att möta behoven. Men vilken 
hjälp finns att erbjuda? 

Se och stötta de 
unga kvinnorna

med nya tider kommer ny metodik 
och idag betraktas internet som en 
utmärkt kanal för stöd och själv
hjälp av både hälso och sjukvården, 
frivilligorganisationer och företag. Vid 
STAD tar vi nu fram internetbaserade 
program för unga med riskbeteenden 
och för personal som möter dem i sin 
yrkesutövning. Och vi är verkligen 
inte ensamma. Flera lovande verktyg 
har utvecklats i både Sverige och andra 
länder. Med hopp om att dessa ska 
komma till nytta, vill jag som kvinna, 
om än inte längre ung, uppmana oss 
att uppmärksamma de som utgör den 
andel av befolkningen som inte syns 
och hörs mest, men som likväl kan 
behöva vägledning under en viktig 
period i livet. Och 
att vi ska möta 
dem med 
empati och  
utan pek 
pinnar.

Ungdomsmottagningarna har stora möjligheter att stötta risk utsatta 
unga kvinnor som annars inte märks. Möt dem med empati och 
utan pekpinnar, uppmanar Pia Kvillemo. 

E

 /  PIA 
KVILLEMO  
FORSKARE VID 
STAD, CENTRUM 
FÖR PSYKIATRI-
FORSKNING
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