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Sammanfattning 
Studien är en kvalitativ ansats inom det socialvetenskapliga forskningsområdet som syftar till 

att studera hur internetdroger marknadsförs på hemsidan MysteriousPlants, hur medlemmar 

på det sociala internetforumet Flashback diskuterar kring ämnet internetdroger samt att 

undersöka hur myndighetspersoner arbetar för att motverka internetdroger. Studien har 

genomförts med hjälp av retrospektiva observationer av MysteriousPlants och Flashback samt 

av intervjuer med myndighetspersoner. Studiens teoretiska utgångspunkter består av 

hälsopsykologi, ekologisk systemteori och interaktionsteori. I resultatet framkommer hur 

MysteriousPlants marknadsför sina varor. En slutsats som framkommer i analysen är att 

marknadsföringen på hemsidor som säljer internetdroger inte skiljer sig avsevärt från 

internetsidor som säljer andra varor. Det framkommer hur medlemmar på Flashback 

interagerar med varandra i diskussionerna. En slutsats som har kunnat dras utifrån detta är att 

forumet Flashback bidrar till en mer öppen interaktion angående internetdroger jämfört med i 

den fysiska världen. I resultatet framgår det också hur myndighetspersonerna i sina 

professioner arbetar utifrån rådande lagstiftning och med befintliga metoder, det finns både 

nationella och internationella strategier. En slutsats är att internetdroger är ett relativt nytt 

fenomen och ett växande problem nationellt som globalt.  
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Abstract 
This study has a qualitative approach, in the social science research, with the purpose of study 

how Internet drugs introduces in the market on the website MysteriousPlants, how the 

members of the social network Flashback discusses the subject Internet drugs also to examine 

how person in authority works to counteraction Internet drugs. The study includes 

retrospective observations of MysteriousPlants and Flashback also interviews with person in 

authority. The theoretical basis used in the research is health psychology, ecological system 

theory and interaction. The result shows how MysteriousPlants market their products. One 

conclusion from the analysis are that websites that sales Internet drugs doesn’t different from 

websites that sales other products. Members of Flashback interact in the discussions. One 

conclusion out of this is that Flashback contributes to a more open interaction about Internet 

drugs compared to interaction in the physical world. From the result it concludes how person 

in authority works based on current law and with existing methods, there are both national as 

well as international strategies. A final conclusion is that Internet drugs are a relatively new 

phenomenon and a growing problem both national as global.  
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1. Inledning 
Denna studie genomförs inom det socialvetenskapliga forskningsområdet och inom 

disciplinen socialt arbete. Inom detta område behandlas forskning som rör mänsklig samvaro 

och skilda mänskliga problem. Vårt forskningsintresse hör hemma inom kategorin missbruk 

och berör ett nytt fenomen, nämligen internetdroger. Utifrån CAN
1
 (2012a) finns det inte 

någon klar definition av internetdroger.       

    Helander, Beck, Hägerkvist och Hultén (2011) har uppmärksammat att en ny form av 

droger har gjort entré på marknaden. Det finns flera samlingsnamn för att benämna dessa 

droger exempelvis internetdroger, nätdroger, smart drugs och legal higs. Callmyr (2011) 

beskriver att internetdroger även kan benämnas designerdrugs
2
 eller RC-drog

3
. Utifrån CAN 

(2012a) innefattar begreppet internetdroger ett stort antal psykoaktiva
4
 syntetiska droger och 

som distribueras över internet och som används som missbruksmedel. De vanligaste formerna 

är centralstimulerande
5
 eller cannabisliknande. Internetdroger introducerades under 2000-talet 

och försäljningen har ökat under de senaste tio åren. Helander m.fl. (2011) beskriver att 

drogerna är psykoaktiva och antingen syntetiskt eller växtbaserade. Preparaten liknar oftast 

cannabis, amfetamin eller LSD (lysergsyredietylamid) i sina effekter
6
. Drogerna kan säljas 

legalt i butiker på internet så länge de inte har klassificerats som narkotika eller som en 

hälsofarlig vara. Varorna marknadsförs ibland som badsalt eller som växtnäring för att 

försäljningen ska kunna nå ut till fler kunder. När ett preparat hamnar på listan över 

substanser som kommer att klassificeras försvinner de successivt från butikens varulista. Från 

internetbutikerna skickas preparaten hem till köparen i ett vanligt brev eller paket. Vanligen är 

den bifogade innehållsförteckningen till internetdrogerna inte helt tillförlitlig. Detta är för att 

försvåra identifiering av preparatet men medför också att risken för överdosering blir större. 

    Internet består, enligt Nationalencyklopedin (2012a), av ett datanät världen över och år 

2010 var fem miljarder människor uppkopplade på internet. Enligt Findahl (2012) använder i 

dagsläget 50 procent av alla treåringar i Sverige internet på något sätt. Ungdomar i ålder nio 

till 14 år använder internet ungefär 53 minuter per dag och ungdomar i åldern 15-24 har en 

användning på ungefär 148 minuter per dag. Exempel på aktiviteter på internet är onlinespel, 

chattforum, sociala medier, fildelning samt ta del av information och nyheter. Holgersson och 

Knutsson (2011) menar att vuxna människor kan ha en skev bild av internet och dess 

påverkan på ungdomar. För många ungdomar är internet ett naturligt inslag i vardagen. 

Informationsflödet är gigantiskt på internet och ungdomar exponeras dagligen för olika 

internetsidor och internetforum. Enligt Rikskriminalpolisen (2005) har internet flera hundra 

miljoner besökare världen över och det finns i nuläget ingen internationell rådande 

lagstiftning. Sverige anslöts officiellt till internet år 1988 och år 1990 blev internet 

kommersiellt. Sverige är i nuläget ett av de länder i världen som är mest utvecklade tekniskt 

avseende internet. Av länderna i Europa har Sverige procentuellt sett till befolkningen störst 

tillgång till internet, vilket är 73,6 procent. Det finns spekulationer om att det inom cirka 10 år 

kommer att finnas fler uppkopplade datorer till internet än människor i världen.  

    Flashback är ett socialt, internationellt och anonymt forum som är politiskt och religöst 

obundet. Syftet med internetforumet är att individer ska kunna uttrycka sina åsikter utan att 

                                                 
1
 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

2
 Designerdrugs kännetecknas av att sammansättningen i drogen kontinuerligt ändras för att undvika 

narkotikaklassning. 
3
 RC-drog, Research Chemical, syftar både till den forskning som görs för att ta fram nya substanser för att 

kringgå lagar men även till den forskning brukarna gör genom att pröva drogerna och vilka effekter de ger. 
4
 När en drog har en psykoaktiv verkan innebär det att den kan förändra sinnestillståndet hos en människa utan 

att ta omvägen via sinnena. 
5
 Och 

6
 Se bilaga 1 för en lista över definitioner och kännetecken över de vanligaste drogerna i Sverige. 
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riskera påföljd. Sedan år 1995 har Flashback funnits på internet och dess diskussionsforum 

startade år 2000. Flashback är idag ett aktivt forum med över 700 000 medlemmar i Sverige 

(Flashback International Inc, 2012a). Utifrån Flashback International Inc (2012b) plockas 

trådar och diskussionsinlägg bort om de inte anses vara relevanta eller har stötande innehåll. 

Flashback har ett antal regler som ansvarig moderator för trådarna kontrollerar. En av reglerna 

är att medlemmarna måste vara minst 18 år. Övriga regler berör reklam och annonsering, 

upphovsrättsskyddat material, hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografi, 

användaranonymitet, alternativa konton, hot och personangrepp, narkotikahandel samt 

spridning av datavirus och annan skadlig kod. Om någon av dessa regler inte följs kan 

medlemmar stängas av eller få varningar. Flashbacks forum har också etikettregler, så kallade 

netikett, om hur inlägg ska skrivas och framställas avseende rubriker, att inläggen ska vara 

kopplade till ämnet och att falsk ryktesspridning är förbjuden. På forumet kan besökaren välja 

kategori utifrån det egna intresset, under varje rubrik finns även flera underrubriker. 

    Helander m.fl. (2011) menar att försäljarna av internetdroger riktar sig främst till ungdomar 

och unga vuxna med anledning av att drogerna är förhållandevis billiga att beställa. 

Information om hur preparaten ska användas går att få över internet bland annat på Flashback. 

Dessa former av droger har under de senaste åren varit av stort medialt intresse då ett flertal 

individer har förgiftats och i vissa fall avlidit. Anledningen till att dessa droger är farligare att 

använda än etablerade droger är dels på grund av att de nya substanserna inte är testade och 

dels på grund av att drogerna inte alltid är rena utan kan vara utblandade med farliga ämnen. 

På senare år har även etablerade narkotikamissbrukare börjat använda internetdroger som 

komplement till andra droger. Detta beror på att de har en hög berusningseffekt, men det har 

också visat sig att internetdroger inte syns vid drogtester. Sundell (2007) menar att samhället 

och dess ekonomiska resurser påverkas av ungdomars debutålder avseende droger. Forskning 

påvisar att en tidig debut i användandet av cannabis kan kopplas till såväl kortvariga som 

långvariga effekter angående psykisk ohälsa, kriminalitet och svårigheter med sysselsättning 

och arbetsmöjligheter. Ett möjligt sätt att förändra detta beteende skulle kunna vara genom 

förändrad lagstiftning. Enligt CAN (2012a) gjordes en ändring i narkotikalagstiftningen den 1 

april 2011, vilket resulterade i Förstörandelagen
7
. Lagen har medfört att preparat som ännu 

inte klassats som narkotika eller hälsofarlig vara kan beslagtas och förstöras när 

representanter från det svenska rättsväsendet misstänker att preparaten ska användas i syfte att 

missbruka eller att säljas. Arbetet med att identifiera och klassificera internetdroger sker 

fortlöpande av Statens folkhälsoinstitut, vilka har fått en mer aktiv roll tack vare denna 

lagändring med anledning av detta ska påskynda arbetet. Enligt Polismyndigheten (2012) 

arbetar den svenska polisen bland annat tillsammans med Tullverket, rättsväsendet, 

Socialstyrelsen och internationella expertisgrupper för att nyuppkomna droger ska 

kriminaliseras och narkotikaklassas. Ett annat område polisen arbetar emot är 

narkotikabrottslighet samt med att informera samhällets invånare om riskerna med narkotika, 

eftersom missbruket sker i alla samhällsklasser i hela Sverige. Droger har oftast sin 

ursprungskälla från länder utanför EU.  

    Enligt Fahlke (2007) används ordet missbruk på två olika sätt när det gäller alkohol och 

droger. När en person konsumerar alkohol kan användandet beskrivas med flera olika begrepp 

såsom högkonsumtion, riskbruk, missbruk och beroende. När ordet missbruk används i 

samband med alkohol menas det att personen har en lättare form av alkoholproblem. Några 

liknande termer finns inte för användandet av narkotika eftersom all form av användning är 

illegal. Därför benämns all form av användning av narkotika som missbruk.  

                                                 
7
 Lag (2011:111) om förstörande av vissa missbrukssubstanser 
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1.2 Bakgrund 
Vi har kommit i kontakt med aktiva narkotikamissbrukare och före detta 

narkotikamissbrukare under tiden för vår socionomutbildning, den verksamhetsförlagda 

utbildningen och i det sociala arbetet. Vårt antagande är att användningen av droger i Sverige 

ökar samt att tillgången har blivit större och underlättas med hjälp av internet. Den ökade 

tillgången av internet via datorer, mobiltelefoner, surfplattor och trådlösa nätverk skulle kunna 

medverka till en högre konsumtion av internetdroger. 

    Henriksson och Leifman (2011) tydliggör att narkotika och dess missbruksproblematik 

sedan 1960-talets slut har ansetts vara ett stort samhällsproblem i Sverige. Det är från denna 

tidpunkt undersökningar kring exempelvis svenska skolelevers drogvanor påbörjades. I 

rapporten Skolelevers drogvanor 2011 redovisas en undersökning av elever i årskurs nio från 

år 2009. Där påvisades det att nio procent av pojkarna och sju procent av flickorna hade 

använt narkotika någon gång. Dessa siffror överensstämmer till stor del med de resultat som 

dagens undersöknings visar. Utifrån CAN (2012b) har 18 procent av pojkarna och 14 procent 

av flickorna på gymnasiet provat narkotika. Dessa siffror har legat stabilt mellan år 2004 och 

år 2011. Av ungdomar i nionde klass svarade två procent att de har använt narkotika mer 

regelbundet, jämfört med gymnasieelever där siffran var tre procent år 2010.  

    Den lagstiftning som finns angående narkotika i Sverige är bland annat Lag (1999:42) om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor. Enligt 1§ gäller denna lag varor som kan innebära fara för 

människors liv och hälsa på grund av sina egenskaper och som syftar till att individen som 

brukar preparatet ska nå en berusning. En annan lag som också reglerar narkotikaanvändning 

är Narkotikastrafflag (1968:64). Enligt 8 § är narkotika en vara, till exempel läkemedel eller 

hälsofarlig vara, som på grund av sina egenskaper är beroendeframkallande eller har effekter 

som gör att användaren av varan känner av någon form av eufori, samt varor som utan 

problem kan omvandlas till en substans som innehar samma egenskaper och som ger liknande 

effekter och som dels på grund av sina egenskaper är av intresse, utifrån en internationell 

överenskommelse, för att kontrolleras, eller dels när varan utifrån lagstiftningen har klassats 

som narkotika. Enligt CAN (2012b) har det i samhället skett en attitydförändring avseende 

narkotikaanvändning, i synnerhet bland ungdomar. Undersökningar gjorda bland ungdomar 

vittnar om att fler och fler provar narkotika samt att tillgängligheten ökar då de blivit erbjudna 

narkotika. Holgersson och Knutsson (2011) beskriver att det sker en extremt farlig utveckling 

bland ungdomar angående droger då deras attityd till droger är att om preparaten inte har 

narkotikaklassats så är de ofarliga. Henriksson och Leifman (2011) menar att debatten om 

ungdomars användning av droger är aktuell inom politik och media världen över och på grund 

av detta genomför många länder undersökningar om människors narkotikavanor. 

    Callmyr (2011) menar att internetdroger ofta anses vara ofarliga, men kan tvärtom vara rent 

livsfarliga. Marknaden för internetdroger är internationell, leverantörer och underleverantörer 

tjänar mångmiljonbelopp. I 8 § i Narkotikastrafflagen (1968:64) anges vilka varor som anses 

som narkotika. I 3 kapitlet 4 § i Tullagen (2000:1281) uppges vilka kriterier och bedömningar 

som utfärdas för att en vara ska bli godkänd att exportera eller importera till eller från Sverige. 

Enligt 3 § i Lagen (2000:1225) om straff för smuggling uppges det att påföljden för 

smuggling är fängelse i max två år eller böter. I 6 § tydliggörs att om smugglingen avser 

narkotika är straffet fängelse i max tre år, om brottet är grov narkotikasmuggling är straffet 

fängelse två till tio år. Helander m.fl. (2011) framhåller att den lagstiftning som funnits 

angående narkotika inte har räckt till för att kunna narkotikaklassa nya preparat i samma takt 

som de dyker upp på marknaden. För att få bukt med den växande försäljningen av 

internetdroger i Sverige används idag ett system där de psykoaktiva substanserna kan 

klassificeras enskilt som narkotika eller som en hälsofarlig vara. Ett preparat kan först 

klassificeras som en hälsofarlig vara för att senare narkotikaklassificeras. En av anledningarna 

till att lagen inte fungerar avskräckande kan vara att brott mot Lag (1999:42) om förbud mot 
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vissa hälsofarliga varor högst kan ge ett års fängelse, men vanligtvis utdelas endast böter vid 

fällande dom. Däremot kan brott mot Narkotikalagstiftningen ge upp till tio års fängelse. Från 

det att ett nytt missbrukspreparat gör entré på marknaden tills det regleras som en hälsofarlig 

vara tar det i de flesta fall cirka sex månader och för att preparatet ska narkotikaklassas tar det 

mycket längre tid. Den nya Förstörandelagen möjliggör för polis och tullar att beslagta och 

förstöra preparat som ännu inte har klassificerats som hälsofarlig vara. Holgersson och 

Knutsson (2011) menar att så fort ett preparat narkotikaklassificerats kan en enda utbytt 

molekyl innebära att ämnet inte längre innefattas av klassifikationen.  

1.2.1 Problemformulering 

Internetdrogutvecklingen är ett relativt nytt fenomen. Detta syns tydligt utifrån både nationell 

och internationell forskning inom området. Därför var vi intresserade av att genomföra en 

studie på detta fenomen. I synnerhet avseende hur preparaten framställs på en hemsida på 

internet och hur individer diskuterar internetdroger på ett socialt forum. Tillgången på 

internetdrogerna kan innebära att allt fler människor i Sverige, och i resten av världen, testar 

droger och att medvetenheten kring riskerna med missbruket saknas. Gängse attityd till 

internetdroger är kanske inte alltid sanningsenlig. Vi tror att missbruket av internetdroger 

kommer att bli ett växande problem i Sverige och i resten av världen. Därför behövs nya 

studier på området för att skapa kunskap om internetdrogerna, för att de professionella 

aktörerna ska kunna utföra ett adekvat arbete samt att förhindra att fler individer testar 

narkotika i stort och internetdroger i synnerhet. Med studien vill vi också lyfta fram det arbete 

som i dagsläget bedrivs för att motverka internetdrogerna av myndighetspersoner.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Utifrån vår problemformulering är syftet med studien att undersöka hur en hemsida där 

internetdroger säljs är utformad, hur diskussionerna kring internetdroger framstår på ett 

socialt internetforum samt att söka kunskap om hur lagstiftningen är utformad och hur 

representanter från tre olika myndigheter verkar för att motverka spridning och användandet 

av internetdroger.  

 

Syftet har brutits ner i följande tre frågeställningar: 

 Hur marknadsför hemsidan MysteriousPlants sitt utbud av internetdroger? 

 Hur interagerar individer på det sociala internetforumet Flashback, avseende ämnet 

internetdroger?  

 Hur agerar representanter för rättsväsendet i form av Regeringen, Polismyndigheten 

och Tullverket i Sverige när det gäller handeln av internetdroger utifrån rådande 

lagstiftning? 

1.4 Stipulativa definitioner 
Utifrån syftet kommer två begrepp att tydliggöras, dessa är internetdroger och internetforum. 

Enligt (CAN, 2012a) är internetdroger ett samlingsnamn för narkotiska preparat som ännu 

inte har klassificerats som narkotika eller som hälsofarliga varor och därför kan säljas legalt. 

Enligt Nationalencyklopedin (2012b) är internetforum en social plattform där användarna kan 

kommunicera med varandra över internet i realtid med hjälp av text, bild eller ljud, världen 

över. 
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2. Metod 

2.1 Metoddiskussion  

Vår studie om internetdroger utgår från kvalitativ metod. Avsikten är att insamla data genom 

att observera en hemsida som säljer internetdroger och att observera texter som framställs på 

ett internetforum samt att intervjua tre samhälleliga representanter om deras arbete gentemot 

internetdroger. Detta analyseras genom tematisering och meningskoncentrering. 

    Bryman (2011) beskriver att inom den kvalitativa forskningen är fokus mer på ord, 

mjukdata än på hårddata, till exempel statistik och siffror som i en kvantitativ forskning. 

Bryman (2011) menar att kvantitativa undersökningar har fokus på mätning, orsaksförklaring, 

generalisering och replikation. Mätningar med olika former av instrument exempelvis 

strukturerade frågeformulär, kan avslöja skillnader som annars kan vara svåra att upptäcka. 

Inom kvantitativ forskning är målet med urvalsmetoden att få fram en grupp som är 

representativ för en hel population. Med replikation menas att en undersökning upprepas av 

en annan forskare för att undersöka om resultaten stämmer överens. Detta bidrar i så fall till 

forskningens validitet. Enligt Bryman (2011) har forskare med utgångspunkten i kvalitativ 

metod ett samhällsvetenskapligt synsätt. Med detta menas bland annat att människan påverkar 

och påverkas av sin omgivning. Dessa interaktionsmönster tolkas av den kvalitativa forskaren. 

Forskare med detta synsätt vill få en förståelse av den sociala verklighet de undersöker, målet 

för forskaren är att själv kunna sätta sig in i kontexten. En undersökning kan därför mycket 

väl grunda sig i respondenternas erfarenheter och åsikter. Kvantitativa metoder används 

framförallt när studiens frågeställningar har naturvetenskapliga tendenser. Med hjälp av 

metoden kvantitativ forskning skulle vi förmodligen inte kunna besvara våra frågeställningar 

eller uppnå vårt syfte. Detta då vårt forskningsområde inte avser att generalisera eller mäta 

fenomen. Vi vill få insikt i och förstå den sociala verklighet som undersöks i studien. Därför 

anser vi att den kvalitativa metoden är mer lämplig för vår studie.  

2.1.1 Insamling av data genom observationer på internet  

Vi har valt att göra två observationer på internet, vilket utgör den första delen av empirin.  

Den första observationen bildar en beskrivning av den internetsida som valts ut som 

studieobjekt nämligen MysteriousPlants, då internetsidan bedriver försäljning av 

internetdroger. Resultatet av den andra observationsdelen består av ett antal citat som är 

hämtade från internetforumet Flashback. Observationen redovisar hur ett antal personer 

diskuterar kring internetdroger på forumet Flashback.  

    Daneback och Månsson (2008) menar att internet kan vara ett bra verktyg när forskare vill 

observera ett visst fenomen. Observationer och informationsflöde som sker över internet är 

betydande för forskare som vill studera den mellanmänskliga kommunikationen. Internet är 

ett dynamiskt fenomen där varje ny förändring påverkar hur individer använder sig av det. 

Den stora användningen av internet världen över påverkar de sociala aspekterna och hur 

människor förhåller sig till varandra. Det går med hjälp av internet att observera en eller flera 

individer som interagerar med varandra. Forskaren kan välja att vara osynlig eller att delta in 

diskussionen, vilket som väljs avgörs av studiens syfte. Det finns ett antal fördelar med att 

göra observationer på internet, exempelvis är detta tidseffektivt, ekonomiskt och forskaren 

kan nå ett stort antal människor världen över. Gunnarsson (2009) menar att icke 

experimentella studier även kan gå under benämningen observationsstudier. En 

observationsstudie kan vara prospektiv eller retrospektiv. Prospektivt syftar till att data inte 

finns utan uppkommer utifrån forskarens arbete, medan retrospektiv observationsstudie syftar 

till att data redan finns och forskarens arbete är att finna den. En retrospektiv studie syftar till 

att jämföra en företeelse med en annan företeelse. 
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    Anledningen till att vi har valt att observera hemsidan MysteriousPlants och Flashback är 

för att få en inblick i hur individer förhåller sig till användandet, vilka attityder som framställs 

och hur tillgängligheten på internetdroger är. Resultatet från båda observationerna är fria från 

tolkningar. Vi har i våra observationer valt att göra en passiv analys och att vara anonyma då 

vi anser att detta kan hjälpa oss att uppnå vårt syfte. 

2.1.2 Forskningsetiska överväganden angående internetforskning 

I vår studie har vi tagit hänsyn till forskningsetiska överväganden som är aktuella vid 

internetforskning. 

    Daneback och Månsson (2008) menar att det inte finns några specifika etiska riktlinjer vad 

gäller forskning över internet. De etablerade forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning anses fungerar även på denna arena. Eysenbach och Till 

(2012) beskriver att internet och dess olika hemsidor, diskussionsforum samt chattrum är det 

största elektroniska arkivet av material som beskriver individers åsikter, kommunikationer 

och erfarenheter. Detta gör att kvalitativa forskare kan ha ett intresse i att använda sig av 

internet för att kunna tillgodogöra sig denna kunskap, information och individers interaktion. 

Detta då den kvalitativa forskarens utgångspunkt är att studera interaktioner och dess existens 

av ett fenomen. En internetbaserad forskningsmetod kallas passiv analys vilket betyder att 

forskaren endast observerar och undersöker exempelvis hemsidors information och struktur 

samt de interaktioner som uppstår i olika sociala internetforum. Det största problemet för 

forskare som bedriver studier med hjälp av internet är att det saknas tydliga riktlinjer och 

etiska principer avseende datainsamling över internet. Skillnaden mellan offentliga och 

privata forum kan vara svåra att urskilja och det är därför av vikt att forskaren funderar kring 

detta för att fatta ett beslut om huruvida ett informerat samtycke krävs eller inte. Samtidigt har 

forskare rätt att bedriva forskning på allmän information och på offentliga forum utan att 

samtycke krävs. När forum där individer behöver registrera sig som medlem för att kunna ta 

del av information och konversationer anses forumet vara av privat karaktär. 

    Vi har tagit ställning till de etiska principer och riktlinjer som går att uttyda för forskning 

som bedrivs via internet. Både MysteriousPlants och Flashback kan ses som både offentliga 

och privata forum. Privata forum då det går att registrera sig som medlem på sidorna. Som 

medlem på sidorna kan medlemmarna eventuellt ta del av mer information och funktioner 

som exempelvis att skriva inlägg. Sidorna kan ses som offentliga forum då även icke-

medlemmar kan ta del av information, läsa inlägg, trådar och rekommendationer. Vi har under 

vår observation inte varit medlemmar och utifrån detta har vi valt att följa riktlinjerna för de 

allmänna sidorna som inte kräver någon form av samtycke.  

2.1.3 Insamling av data genom litteratur och intervju 

Relevant datainsamling har skett genom litteratursökning för att få fram tidigare forskning 

inom ämnet, samt genom observationer på internet och genom intervjuer. Detta för att kunna 

jämföra teori och forskning med vår empiri. Till litteratursökningen användes olika databaser 

med bland annat sökorden: internetdroger, internet, sociala forum, narkotika och missbruk. Vi 

har dessutom fått rekommendationer på lämplig litteratur från bland annat vår handledare, 

föreläsare och sakkunniga på fältet.  

2.1.4 Forskningsetiska överväganden vid intervjuer 

I studien har vi även tagit del av de forskningsetiska riktlinjer som finns för intervjuer och 

litteratursökningar.  

    Enligt Gustafsson, Hemerén och Pettersson (2005) omfattar forskningsetik relationen 

mellan forskning och etik, vilket innebär att det finns etiska krav på forskaren samt att 

forskaren bär ansvar för att forskningen ska följa etiska riktlinjer i genomförandet. Människor 

som medverkar i forskning ska behandlas på ett sätt som utesluter att individen blir kränkt 
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eller på annat sätt skadas på grund av sin medverkan. Bryman (2011) tydliggör fyra etiska 

principer, nämligen informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet, som 

alltid ska beaktas i forskningssammanhang. Informationskravet innebär att respondenterna ska 

få information om syftet med undersökningen och tillvägagångssätt samt att deras medverkan 

är frivillig. Samtyckeskravet belyser respondenternas självbestämmande kring sin medverkan 

vid intervjun. Konfidentialitetskravet syftar till att respondenterna ska ha rätt att vara 

anonyma. Information som framkommer under intervjun ska förvaras på ett sätt så att den inte 

kan spridas till någon obehörig. Med nyttjandekravet menas att informationen som insamlas 

under en intervju endast får användas av forskaren i forskningssyfte.  

    Våra etiska överväganden kommer att genomsyra hela arbetet i synnerhet vid 

intervjutillfällena då respondenterna fått information om syftet med studien och deras 

medverkan och samtidigt har respondenterna gett samtycke till att medverka. Ingen av 

respondenterna hade krav på att de skulle vara anonyma, däremot kommer de uppgifter vi har 

fått ta del av inte att användas till något annat än som underlag i denna forskningsstudie. 

2.2 Intervju och intervjuguide 

Empirin som utgör resultatet i studien utgörs av två olika observationsdelar samt av tre 

intervjuer
8
. Den första intervjun genomfördes via telefon med departementssekreterare Bo 

Pettersson, i detta fall ställföreträdare för barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Den 

andra intervjun genomfördes i Västerås med narkotikapolis Per-Erik Lundberg. Den tredje 

intervjun är en kombination av telefon- och mejlintervju med Sofia Green på Tullverket.  

    Enligt Bryman (2011) är intervju den mest användbara metoden för datainsamling vid 

kvalitativ forskning. Tyngdpunkten ligger på respondentens erfarenheter och kunskap om 

ämnet, vilket gör att frågeställningarna blir en utgångspunkt som dock inte behöver vara 

vägledande för intervjun. Intervjuguiden ses som en mall, vilken kan förändras under 

intervjutillfället. I den semistrukturerade intervjun kan frågorna ställas för att få fram olika 

teman, respondenten svarar utifrån hur hen uppfattar frågorna och intervjuaren kan ställa 

följdfrågor. Vidare menar Bryman (2011) att intervjuaren efter genomförd intervju bör 

reflektera över förloppet, genomförandet, respondent, den egna insatsen och miljöns 

påverkan. En intervjuguide är ett hjälpmedel för att intervjuaren ska komma ihåg vilka 

frågeställningar som ska besvaras. Frågorna bör vara öppna för att respondenten ska ha en 

möjlighet att vidareutveckla sina svar. Det är grundläggande vid skapandet av en 

intervjuguide att frågornas formulering, tematisering och ordningsföljd är noga genomtänkt. 

För att underlätta tolkningen av respondentens svar bör intervjuaren vara inläst på området 

och respondentens yrkesroll. Det är viktigt att kontrollera att respondenten godkänner 

bandupptagning och syftet med detta är att underlätta transkriberingen, vilket ska ske snarast 

möjligt efter intervjutillfället. Transkribering är tidsödande, därför ska inte fler intervjuer 

genomföras än vad som är realistiskt inom tidsramen. Material som inte kan användas för att 

besvara frågeställningarna behöver inte föras in i resultatredovisningen.  

    Telefonintervjuerna har genomförts av endast en intervjuare. Det uppstod en svårighet vid 

den första intervjun med Bo Pettersson, då inspelningsutrustningen inte fungerade. Samtalet 

skrevs därför ner under tiden intervjun genomfördes, intervjun varade i cirka 20 minuter och 

gav svar på de frågor som ställdes. Efter den andra intervjun med Per-Erik Lundberg, där vi 

båda var närvarande, reflekterade vi över genomförandet och tillvägagångssättet. Eftersom 

vår intervjumetod är semistrukturerad intervju hade vi bett Lundberg att känna sig fri i 

samtalet. Detta fungerade mycket bra, vi fick svar på de frågor vi formulerat och fick även 

ytterligare information. För att underlätta transkriberingen användes två inspelningsapparater 

och intervjun varade i en och en halv timme. Vid den tredje intervjun med respondenten Sofia 

                                                 
8
 För att läsa intervjuguiderna se bilaga 2 
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Green bad intervjuaren respondenten att skriftligt svara på frågorna via mejl. Detta för att 

undvika att information skulle falla bort, då tillförlitlig inspelningsutrustning saknades. Vi 

fick ett mejl tillbaka med svaren på våra frågor. Intervjumetoden fungerade bra, eventuellt 

hade svaren kunna blivit något fylligare vid en telefonintervju.  

2.3 Urval 

Vi har valt att använda oss av två olika urval i vår undersökning. Den första metoden är 

målstyrt urval och den andra metoden är bekvämlighetsurval. 

   Enligt Bryman (2011) är målstyrt urval den vanligaste urvalsmetoden i en kvalitativ 

forskning. Det utgår från att respondenterna väljs ut endast på grund av att de förväntas kunna 

besvara på forskningens frågeställningar och för att uppnå syftet. En fördel med denna metod 

är att forskaren under hela arbetsprocessen reflekterar över de data som insamlas för att 

komma underfund med om ytterligare data behöver insamlas. Nackdelen med metoden är att 

innan undersökningen startat är det omöjligt att veta hur mycket data som ska insamlas och 

hur många respondenter som behöver intervjuas. Bekvämlighetsurval kan väljas som metod 

då respondenter väljs ut främst på grund av deras tillgänglighet. 

    Anledningen till att vi har valt målstyrt urval är för att det är den metod som är mest 

lämpad för att hitta respondenter till intervjuer som kan besvara studiens frågeställningar. 

Internetsidan MysteriousPlants och citaten som är hämtade från Flashback, samt 

telefonintervjuerna är en del i det målstyrda urvalet då dessa är betydande för att kunna 

besvara frågeställningarna. Den andra metoden är bekvämlighetsurval, då vi endast hade 

möjlighet att fysiskt intervjua personer i närområdet på grund av tidsbrist och eventuella 

utgifter i samband med resor och liknande.  

2.4 Analysmetod och bearbetning  

När vi har bearbetat vårt material har vi använts oss av tematisering och 

meningskoncentrering för att analysera, dra slutsatser samt söka likheter och olikheter. 

    Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att tematisering innebär att i studiens begynnelse 

klargöra undersökningens forskningsfrågor och teman, vilket ska förklaras utifrån ett 

teoretiskt resonemang. Studiens syfte bör förklaras klart och tydligt, förkunskap i ämnet ska 

införskaffas som bakgrund för forskaren samt att forskaren behöver bestämma vilken form av 

intervjuteknik som är mest lämplig för studien. Meningskoncentrering är en slags 

sammanfattning av intervjupersonernas utsagor. Det är forskarens uppgift att dra ut essensen 

ur den transkriberade intervjun. Bryman (2011) beskriver att teoretiskt urval är en av delarna 

som går under målstyrt urval. Teoretiskt urval definieras som en modell, där dels tidigare data 

och forskning undersöks samt att nya studier genomförs för att kunna göra en jämförelse 

mellan dessa båda faktainsamlingar. Enligt Patel och Davidsson (2003) har den kvalitativa 

metoden inte en färdigställd mall för bearbetningsförfarande. Därför är det av vikt att metoden 

beskrivs ingående av forskaren för att läsaren ska kunna följa med i hela förfarandet.  

    Vi har tematiserat vår studie med utgångspunkt i våra frågeställningar. I analysen har 

insamlad empiri ställts mot tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för att uppnå 

syfte och frågeställningar. I empirin redovisas den fakta som är av vikt för undersökningen, 

alltså essensen av data. Citaten från Flashback är tematiserade utifrån citatens innehåll. Vid 

studiens början fanns ingen klar mall för bearbetning, vi utgick från studiens syfte vad gäller 

insamling av data.  
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2.4.1 Studiens tillförlitlighet 

Vi har ansträngt oss för att skapa en studie med hög tillförlitlighet och lutar oss på fyra 

kriterier som är allmängiltiga i kvalitativa studier. 

     Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ undersökning bör bestå av fyra olika kriterier för 

att få hög tillförlitlighet. Den första delen handlar om begreppet trovärdighet. För att uppnå en 

trovärdighet i resultatet krävs det att forskaren kan påvisa att undersökningen gjorts enligt de 

regler som finns uppställda och som är allmängiltiga. Undersökningen ska också skickas till 

de personer som har varit föremål för undersökningen för att de ska kunna bekräfta att 

forskaren har uppfattat det som undersökts på rätt sätt. En undersökning som inte kan påvisa 

trovärdighet för läsaren kommer förmodligen inte att accepteras. Det andra kriteriet är 

överförbarhet vilket innebär att resultatet i den studie som genomförts ska vara så väl utförd 

och innehålla fylliga beskrivningar. Detta för att studien ska kunna överföras till andra 

kontexter och vara lika tillförlitliga i den sociala verkligheten. Det tredje kriteriet, pålitlighet, 

är det som oftast är svårast för forskare att följa då arbetet hela tiden kräver en utomstående 

granskare för att styrka pålitligheten i undersökningen. Helst ska alla faser i 

forskningsprocessen granskas, vilket är väldigt tidsödande. Det sista kriteriet är möjlighet att 

styrka och konfirmera, vilket innebär att forskarens egna åsikter eller teoretiska ståndpunkter 

inte får ha betydelse för studiens resultat.  

    För att uppnå tillförlitlighet i studien har respondenterna fått möjlighet till att läsa igenom 

materialet efter att intervjuerna hade transkriberats och bearbetats. Detta för att resultatet ska 

vara trovärdigt. Studien kan överföras till andra sociala kontexter då tolkningsramen bygger 

på lagar, undersökningar och statistik. Resultatdelen är fri från våra egna tankar och 

värderingar, våra tolkningar syns dock i analys och diskussion.  

3. Tidigare forskning                                                                                             

3.1 Forskning om internet 

Daneback, Månsson, Ross och Markham (2012)  menar i sin artikel Sex Education: Sexuality, 

Society and Learning att det har genomförts få empiriska studier på internet. En av dem är 

beskriven i den artikel Wellman (2004) har sammanställt, nämligen The three ages of Internet 

studies: ten, five and zero years ago. Det är en forskning över det författaren kallar för 

internets tre tidsåldrar. Under internets första ålder kom nätet att bli tillgängligt för den 

akademiska världen under mitten av 1990-talet. Det världsöverspännande nätet ansågs vara 

framtiden som skulle förenkla alla vardagsbekymmer. Internet sågs som ett tekniskt under och 

möjligheterna ansågs vara oändliga. Det var till en början kommunikationen som dominerade 

internet, genom asynkron e-post och diskussionslistor samt synkrona ögonblicksmeddelanden 

och chattgrupper. Alla människor kunde anslutas till varandra utan att hänsyn behövde tas till 

tid och rum. Analytikerna var delade i sin mening om fenomenet internet. De som var positivt 

inställda menade att världen började på nytt med hjälp av internet. De som var mer negativt 

inställda menade att interaktionen mellan människor förändrades både online och offline. 

Genom att internet förenar människor elektroniskt kopplar det bort oss från varandra, 

människan tittar mer på dator och TV-skärmar än på andra människors ansikten. Internets 

andra tidsålder började i slutskedet av 1990-talet, nätet går från att ha varit specialinriktad för 

forskare till att bli mer tillgängligt för en bredare allmänhet. Studier genomförda av 

marknadsorienterade företag på uppdrag av olika länders regeringar, akademiker och företag 

har tagits fram för att jämföra demografiska skillnader och de grundläggande företeelserna 

människor använder internet till. I denna tidsålder använder en majoritet av alla vuxna i 

utvecklingsländerna internet och att fördelningen är jämn för män och kvinnor. Den 

socioekonomiska skillnaden kvarstår dock, i fattigare länder är användningen av internet 
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betydligt mindre. Varken de positiva eller negativa farhågorna från den första tidsåldern 

bekräftas. Internet har inte medfört en utopi av omfattande global kommunikation och 

demokrati. Människor har inte heller på grund av internetanvändningen slutat att träffas i det 

fysiska livet, istället visar det sig att desto mer människor som använder internet desto mer ser 

de av varandra fysiskt. Detta kan ha att göra med att internet underlättar och främjar 

kontaktskapande. Den tredje tidsåldern var i sin linda när artikeln publicerades år 2004. 

Författaren menar att den framväxande portabiliteten som är möjlig i och med anslutning via 

trådlösa individuella nätverk kommer att underlätta en övergång från interaktioner i grupper 

och hushåll och mot individuella nätverk. Internet hjälper varje person att bli en 

informationskanal mellan personer, nätverk och institutioner. Det finns sociala 

nätverksprogram på internet för att ansluta människor, som tidigare inte har haft någon 

koppling till varandra, till nätverk för att de där ska kunna knyta nya band. Det finns två typer 

av detta, menar författaren, dels dejtingsidor som exempelvis match.com, som genom 

kollaborativ filtrering för samman människor med liknande intressen. Den andra typen av 

sociala nätverksprogram på internet är företagsnätverksprogram, vilka används främst i 

arbetsgrupper där programmen kan hjälpa till att organisera kunskap. I artikeln The Internet 

as a source of information about sexuality, beskriver Daneback m.fl. (2012) att internet idag 

används av människor från alla ålderskategorier och av lika stor del av både män och kvinnor. 

Internet används bland annat som en kunskapskälla för att få information och i 

utbildningssyfte. Daneback (2006) beskriver att empiriska resultat från studier pekar på att 

anonymiteten som följer med internet är av största vikt. Utan anonymiteten skulle vissa 

beteenden vara svåra eller omöjliga att engagera sig i. Författaren kopplar ihop sina empiriska 

resultat med teori om interaktion och samspel. 

3.2 Marknadsföring 

Gezelius och Wildenstam (2011) menar att mer än 80 procent av Sveriges befolkning har 

tillgång till internet i sina hem. Användandet av internet ökar hela tiden och allt fler 

människor handlar på internet genom den e-handel som erbjuds. Dagens samhälle går mot att 

bli ett rekommendationssamhälle ifrån att ha varit ett informationssamhälle. Med detta menas 

att människor, via internet och dess sociala medier, kan rekommendera produkter, recensera 

och betygsätta varor samt delge sina åsikter och vilka erfarenheter de har av en viss produkt. 

Marknadsföring syftar till att skapa ett utbud av varor eller tjänster som konsumenter ska 

känna sig manade att vilja införskaffa. För att uppnå målet med en attraktiv marknad måste 

denna marknadsföras utifrån konsumenternas behov och önskningar, det vill säga att varorna 

eller tjänsterna ska utgå ifrån konsumenternas behov och önskemål. På grund av internet och 

dess informationsflöde samt nya sätt att ta del av rekommendationer av varor och tjänster är 

konkurrensen oftast stor mellan försäljarna. Detta innebär att marknadsföringen som 

exempelvis reklam, annonsering, försäljning samt iögonfallande loggor och varumärke har en 

avgörande roll för försäljningen. Försäljarens rykte hänger samman med detta och spelar 

vanligtvis en stor roll för konsumenterna när de ska välja vilken försäljare som bäst kan fylla 

konsumentens behov och önskemål. Rikskriminalpolisen (2005) menar att internetdroger och 

dess försäljning sker på två olika sätt, antigen riktad internethandel från en webbsida eller 

handel mellan individer. Riktad internethandel sker via webbsidor som påminner om fysiska 

butiker där individen är kund och kan handla precis som i vilken matvarubutik som helst. 

Varorna kommer sedan hem till kunden och betalningen sker vanligtvis med kredit- eller 

betalkort direkt vid beställningen eller med faktura. Webbsidor som säljer cannabisrelaterade 

droger är vanligtvis från företag som är placerade i Nederländerna, England, Tyskland och 

Spanien. Övriga droger eller narkotikaklassade läkemedel kommer från hela världen. Internet 

är en mer anonym plattform för köpare och säljare då de inte behöver träffas rent fysiskt. För 

att förbli anonym kan individer använda sig av offentliga datorer på internetcaféer och 
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anonyma forum där individer inte behöver uppge namn och datorns IP- nummer inte lagras. 

När en betalning ska genomföras anonymt kan köparen skicka pengarna på posten eller välja 

att överföra pengar till säljarens konto utan att identiteten på köparen behöver avslöjas. Oftast 

kontrollerar de båda parterna varandra för att inte bli lurade.    

3.3 Forskning om hur internetdroger påverkar samhället 

Utifrån ECNN:s
9
 (2012) årliga rapport över situationen om narkotikaområdet i Europa har 

politiker, media och allmänheten uppmärksammat den nya trenden internetdroger. Mellan år 

2005 och år 2011 anmäldes officiellt 164 nya ämnen med hjälp av Early Warning, vilket är 

det system som används inom EU för att i ett tidigt stadium kunna upptäcka narkotiska 

preparat, mörkertalet tros vara större. Ämnena har framförallt upptäckts genom att 

kriminaltekniker har analyserat beslagtaget gods men ämnen har även upptäckts genom att 

utvalda personer har testköpt internetdroger i internetbutiker. Produktionen av internetdroger 

som säljs i Europa rapporteras vara störst i Kina, och till viss del i Indien. En del av 

preparaten skickas sedan till Europa där det blandas och paketeras. ECNN gör regelbundet 

internetundersökningar för att bevaka tillgången på internetdroger inom EU. I januari år 2012 

genomfördes den senaste undersökningen. Det som framkom vid tiden för undersökningen 

var att det då fanns 693 stycken internetbutiker som saluför internetdroger. Vid den förra 

mätningen i januari år 2011 var antalet 314 stycken. Nya syntetiska ämnen dyker upp i 

internetbutikerna för att fylla tomrummet efter internetdroger som narkotikaklassas och därför 

inte kan säljas lagligt över internet längre. Enligt rapporten En ny drog i veckan rapporteras 

inom EU som är sammanställd av Statens folkhälsoinstitut (2012), framgår det att 49 nya 

substanser år 2011 rapporterades till EU systemet Early Warning. När rapporten publicerades 

i november år 2012 hade 50 nya ämnen rapporterats inom EU, alla droger som har rapporteras 

är av syntetisk karaktär. Utifrån ECNN (2012) förändras handeln för internetdroger ständigt 

och det är konsumenternas behov som styr pris och tillgång. Detta leder till att marknaden är 

svårkontrollerad men att länderna i EU bedriver ett aktivt arbete för att uppnå sitt mål, vilket 

är att utbudet och efterfrågan ska minskas. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012) har Joakim 

Strandberg ansvaret för Sveriges nationella kontakt med ECNN och han menar att vissa 

länder i EU måste förändra sin lagstiftning för att målen ska vara möjliga att genomföra. I 

dagsläget är det cirka tre miljoner individer i Europa mellan 15 år till 64 år som dagligen 

missbrukar cannabis. Cirka 25 procent av alla människor i Europa som har genomgått 

behandling för sitt missbruk menar att cannabis är den drog de har haft mest problem med. 

Sverige ligger procentmässigt på samma siffra som övriga Europa.  

    Henriksson och Leifman (2011) belyser i CAN:s rapport 129 att i undersökningen av elever 

i årskurs två på gymnasiet från år 2011 var det sex procent av pojkarna jämfört med två 

procent av flickorna som under den senaste månaden hade använt narkotika. Detta påvisar, 

jämfört med undersökningen från år 2006, att användandet har fördubblas. Det finns en 

felkälla i undersökningen då skoleleverna kan ha svarat nej på frågan: ”har du någon gång 

använt narkotika” då ungdomarna kanske inte är medvetna om att internetdroger är en form 

av narkotika även om det inte ännu har narkotikaklassat. I undersökningen från år 2011 

framkom det att mindre än en halv procent, av gymnasieeleverna i årskurs två, uppger att de 

har använt sig av någon internetdrog. På frågan hur eleverna har fått tag i narkotika svarade 

både eleverna från både årskurs nio och årskurs två på gymnasiet att det vanligaste sättet är 

via vänner. Via en bekant var näst vanligaste förekommande svaret. Tre procent av årskurs 

niors elever angav att de hade införskaffat narkotika på internet och bland gymnasieeleverna i 

årskurs två angav fem procent samma svar. Författarna menar att när ungdomarna svarar att 
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de har köpt droger via en kompis går det inte att utesluta att ”kompisen” har använt sig av 

internet för att köpa preparaten. 

    Enligt CAN (2012a) dör det varje år ett stort antal människor i Sverige på grund av 

narkotikamissbruk. Som dödsorsak räknas både de direkta drogeffekter men även indirekta 

narkotikarelaterade effekter. En direkt dödsorsak är exempelvis en överdos av något 

narkotiskt preparat. Indirekta dödsorsaker är bland annat att en person kan ha vistas i en 

riskfylld miljö med dödsfall som följd eller att narkotikamissbruket har bidragit till att 

personen får någon form av dödlig följdsjukdom som exempelvis HIV. I Sverige har det 

sedan många år förts statistisk över narkotikarelaterade dödsfall. Fram till mitten av år 1970-

talet visade kurvan över antalet avlidna människor med dödsorsak aktivt eller tidigare 

narkotikamissbruk på mellan 30 och 40 personer. I slutet av 1970-talet gjorde drogen heroin 

sitt intåg i landet och antalet avlidna med dödsorsak kopplade till narkotika ökade stadigt fram 

till år 2001 till runt 400 personer. Året efter skedde en liten nedgång och den trenden fortsatte 

fram till år 2006 då antalet narkotikarelaterade dödsfall var 310 stycken. År 2007 ökade 

antalet dödsfallen återigen till 395 och låg på ungefär samma antal året därpå. Av den totala 

summan avlidna människor där dödsorsaken är narkotikarelaterad är cirka 20 procent kvinnor 

och 25 procent av de avlidna var yngre än 30 år.   

3.4 Forskning om internetdroger 

Enligt Svensk förening för Beroendemedicin (2012) började en ny sorts syntetisk och 

centralstimulerande interntdrog att florera i USA under våren år 2012. Den baseras på 

mefedron
10

 och MDPV
11

 men går under benämningen MDPV. Nyman (2012) framhåller att 

ämnet MDPV narkotikaklassades den 1 februari år 2010, ämnet är en psykoaktiv förening 

som tidigare har använts för dess stimulerande effekter i bland annat bantningsmediciner. När 

rapporter om missbruk och beroende började strömma in minskades användningen successivt. 

Svensk förening för Beroendemedicin (2012) beskriver att både mefedron och MDPV 

stimulerar produktionen av dopamin, vilket är en av de signalsubstanser som reglerar hjärnans 

belöningscentrum. Den ökade produktionen av dopamin leder till att personen får en känsla av 

lycka och välbehag. Under början av sommaren år 2012 har drogen alltmer etablerats i 

Mellansverige, framförallt kommer rapporter om missbruk av MDPV från Västerås och 

Norrköping. I dessa städer har människor med amfetaminmissbruk bytt ut amfetaminet mot 

internetdrogen MDPV. Nyman (2012) beskriver att MDPV är ett gulaktigt, vitt pulver och det 

kan intas på flera sätt exempelvis genom injicering, genom snusning eller rökning. MDPV är i 

sin natur likt amfetamin och ger därför liknande bieffekter som exempelvis hjärtklappning, 

ångest, sömnlöshet och förhöjt blodtryck. De positiva effekterna varar endast i cirka tre till 

sex timmar och när lyckokänslan försvinner ersätts den av något som liknar en baksmälla med 

kraftig huvudvärk. Eftersom effekten är kortvarig och priset på MDPV är förhållandevis lågt 

är det vanligt att brukare tar en ny dos när effekterna från den tidigare börjat klinga av. Detta 

återdoseringssug gör att drogen är strakt beroendeframkallande och det är extremt svårt att 

sluta använda MDPV. Drogen kan ge upphov till hallucinationer, ångest och lättretlighet. 

MDPV är mycket stark och svår att dosera därför betraktas den som mycket farlig och jämförs 

ofta med amfetamin, kokain och ecstasy. I dagsläget finns det ytterst lite information om 

drogen och dess kort- respektive långvariga effekter. MDPV syns inte i vanliga urintest, 

däremot kan det synas i andra former av drogtest.  

    Lindeman, Hultén, Ström, Enlund, Al-Saffar och Helander (2012) menar att den största 

kunskapskällan till information om nya preparat för missbrukare av internetdroger är 

internetforum såsom Flashback och Wikipedia. Där kan människor lägga upp beskrivningar 
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av vilka effekter olika preparat ger samt tips på hur de ska användas. Den snabba spridningen 

över internet gör att lagstiftare, toxikologer och farmakologer alltid ligger steget efter. Sedan 

år 2009 ligger svenskarna på tredje plats internationellt över antalet sökningar på MDPV på 

sökmotorn Google. Det ökade användandet av internetdrogen MDPV märks även på 

Giftinformationscentralen där det skett en kraftig ökning i antalet påringningar där MDPV har 

överdoserats. De första sex månaderna år 2011 inkom 14 samtal rörande MDPV och under de 

första fem månaderna år 2012 inkom 55 samtal, de flesta samtalen inkom från Västmanlands 

län. Personal på sjukhuset i Västerås upplever att missbruket av internetdrogen har gett 

upphov till en epidemi samt en svårhanterlig vårdkris då patienterna som inkommer är 

svårbehandlade. Patienterna på Västerås sjukhus journalförs och om personalen misstänker 

MDPV-användning noteras detta. Lindeman m.fl. (2012) som skrivit artikel Ökat missbruk av 

Internetdrogen MDPV i Västmanland vill belysa det ökande användandet av MDPV. Studien 

som artikeln baseras på är genomförd utifrån journalanteckningarna som gjorts på människor 

som sökt vård för intoxikationer med centralstimulerande droger under april och maj månad 

år 2010-2012. Urin- och blodprover skickades till Karolinska universitetslaboratoriet för 

analys där proverna deltog i STRIDA
12

-projektet. Svaren visar att MDPV står för merparten 

av fall där patienter drabbats av centralstimulantiaintoxikation. Det finns en möjlighet att 

ökningen av antalet sjukhusfall beror på att MDPV har etablerats i en population där 

användarna av drogen är ovana. En annan möjlighet skulle kunna vara ökad tillgång till 

drogen. Men inget av detta är troligt då patienterna på Västerås sjukhus som deltog i studien 

var etablerade missbrukare. Det mest sannolika svaret på varför ökningen är så hög beror 

förmodligen, enligt författarna, på att drogen är synnerligen farlig. 

    Helander m.fl. (2011) har skrivit artikeln STRIDA i kampen mot (o)lagliga Internetdroger. 

Artikeln handlar om det så kallade STRIDA-projektet där studier kontinuerligt har bedrivits 

på vilka kliniska effekter nya former av internetdroger har på människokroppen, i takt med att 

de börjar marknadsföras på olika internetsidor. Projektet är ett samarbete mellan 

Giftinformationscentralen och Karolinska universitetslaboratoriet. Forskningen hade som 

syfte att samla in och sammanställa den information som finns om internetdroger utifrån de 

olika verksamheternas intresseområden. I startskedet av STRID-projektet gjordes år 2010 ett 

samarbete med landets akutmottagningar för att kunna kartlägga substanserna i 

internetdrogerna kliniskt. Akutmottagningarna uppmanades av Giftmedels- 

informationscentralen att skicka urin- och blodprov från patienter med förgiftningssymptom 

och där personalen på avdelningen hade välgrundande misstankar om att patienten hade 

använt sig av internetdroger. Under året skickades 121 stycken fall in till Karolinska 

universitetslaboratoriet för en kostnadsfri analys. Internetdroger har över lag bristande 

dokumentation över hur de påverkar kroppen, eftersom de oftast finns under en begränsad tid 

på marknaden. De som säljer drogerna beskriver sällan de negativa effekterna istället 

framhålls de positiva effekterna. STRIDA-projektet har genom sin forskning kunnat peka på 

ett antal olika bieffekter med användandet av internetdroger utifrån de tester som inkommit 

från landets olika akutmottagningar. Av dessa tester har också en form av gruppering kunnat 

göras, utifrån vilken kemisk struktur substansen har och efter den farmakologiska verkan. 

Substanser som ger liknande symptom delas in i samma grupp
13

. Genom information om 

internetdrogers förekomst, substansernas innehåll och hur de påverkar kroppen ska nya 

analysmetoder utvecklas. Kunskap ska sedan spridas till olika myndigheter och till hälso- och 

sjukvården. STRIDA-projektet har kontinuerligt utbyte med Statens folkhälsoinstitut, 

Läkemedelsverket, Rättsmedicinverket, Tullverkets laboratorium och Statens 

kriminaltekniska laboratorium. Drogtester används inom hälso- och sjukvården, 

socialtjänsten, kriminalvården och Polismyndigheten för att fastställa om en individ har någon 
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form av missbruksmedel i kroppen. De vanligaste drogtesterna kan genom urinprov visa på 

halter av cannabis, amfetamin, opiater, kokain och bensodiazepiner. Sådana tester finns ännu 

inte utvecklade för att upptäcka internetdroger. Däremot har analysmetoder för att upptäcka 

internetdroger utvecklats som kan analysera dels urin och dels blod. Metoderna uppdateras 

kontinuerligt i takt med att nya internetdroger gör sitt inträde på marknaden. När artikeln 

publicerades, år 2011, kunde metoderna analysera upp emot 60 legala och illegala substanser.  

3.5 Myndigheters arbete för att motverka internetdroger 

Under 1960-talet blev narkotika ett påtagligt samhällsproblem i Sverige. Detta menar 

Holgersson och Knutsson (2011) i sin rapport Polisens arbete mot narkotika. Sedan år 1988 

har det varit straffbart att bruka narkotika. Eftersom straffskalan för narkotikainnehav tidigare 

inte innefattade fängelsestraff kunde polisen inte utföra kroppsvisteringar eller 

kroppsbesiktningar för att säkerställa att en individ hade brukat droger. Anledningen till att 

narkotikainnehav blev kriminaliserat var för att förändra samhällsmedborgarnas syn på 

droger, vilket skulle medföra att ungdomar i lägre grad provade narkotika. År 1993 infördes 

fängelse som straff avseende narkotikabrott och polisen kunde nu fastställa om individer 

brukat droger genom urin- eller blodprov. Riktade insatser är en standardmetod som polisen 

arbetar utifrån avseende narkotikabrott. Med metoden menas att polisen riktar sina insatser till 

tillfällen där säljare och köpare möts. Andra metoder som polisen använder sig av i arbetet 

gentemot narkotika är, enligt Holgersson och Knutsson (2011), dokumentationsorienterad 

metod, ingripandeorienterad metod, utredningsorienterad metod, hembesök, samverkan samt 

aktiv kommunikation på internet. 

    Holgersson och Knutsson (2011) menar att försäljningen av droger på internet bidrar till en 

större internationell marknad. Det finns olika typer av försäljare på internet, allt från dem som 

säljer mindre parti till slutkonsumenter till dem som säljer stora partier för vidareförsäljning. 

Polisen arbetar via internet och dess olika forum för att få information om olaglig försäljning. 

Minskningen av lokala försäljare medför att polisens arbete med att identifiera försäljare blir 

svårare. Internetdroger har sin största fördel, för köpare och försäljare, i sin logistik då 

köparen inte behöver träffa någon langare. Det räcker att köparen anonymt går ut på internet 

och gör sin beställning, därefter sänds preparaten hem till brevlådan i ett vadderade kuvert. 

Det är via betalningen från köparen till försäljaren som polisen kan agera.  

    Holgersson och Knutsson (2011) anser att poliser som arbetar med internet som metod 

måste vara anonyma, därför måste poliserna anpassa sitt skrivspråk till kontexten som råder i 

det internetforum där de arbetar. Polisen måste framstå som trovärdiga när de agerar försäljare 

eller köpare, de måste ha god kunskap om droger samtidigt som polisen inte får överträda sin 

professionella roll och dess juridiska ramar. Ett nytt fenomen som har uppstått i och med den 

ökade narkotikahandeln över internet. Postterminalen har blivit ett attraktivt sommarjobb för 

ungdomar som är intresserade av att stjäla paket som innehåller narkotiska preparat och som 

är beställda från internet. Eftersom varken försäljaren eller köpare vill avslöja vad det är i 

paketen är det ytterst sällan en anmälan görs om paket med narkotiska preparat försvinner, 

därför är mörkertalet stort. På vissa internetsidor där försäljning av internetdroger görs 

rekommenderas köparna att endast beställa varor som kan skickas i kuvert med 

rekommendation för att undvika att paketet försvinner. Narkotikasökhundar skulle kunna vara 

en effektiv insats att använda sig av vid postterminaler och brevutlämningsställen.  

    Tullverket (2012) är en statlig myndighet som grundades år 1636 av Sveriges riksdag och 

regering. En av myndighetens uppgifter är brottsbekämpning, vilket utgår från att förhindra 

den illegala handeln och att genom sitt arbete bidra till ett säkrare samhälle. År 2011 

beslagtogs bland annat 18 349 kilo kat, 576 kilo cannabis, 60 kilo amfetamin och 3 000 

tabletter ecstasy. Antal anmälningar till åklagare för införsel av illegala varor uppgick till 

9 037 stycken år 2011. Narkotikabekämpning har inom Tullverkets brottsbekämpande 
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verksamhet högsta prioritet och kontroller samt övervakningar genomförs för att stoppa in- 

och utförsel av narkotika. Tullverket har även ansvar för att skapa ett underlag för åklagare 

och domstolar när det gäller att utreda smugglingsrelaterade brott. Arbetet strävar alltid efter 

att metoderna ska bli mer effektiva och att det ska uppnå riksdag och regeringens mål. Några 

av metoderna för att upptäcka narkotika är röntgen, fiberoptik samt narkotikasökhundar.  

    Enligt Rikskriminalpolisen (2005) kan internet beskrivas som ”en öppen drogscen” då 

handeln inte är undangömd utan mycket tillgänglig. Detta kan vara orsaken till att de polisiära 

insatserna på internet är bristfälliga. För att kunna motverka internetdroger behövs exempelvis 

internationella åtgärder, samverkan mellan olika nätverk. Det är Riskriminalpolisen, och dess 

IT-brottsrotel, som har det nationella ansvaret avseende internetspaning i Sverige och 

spaningsarbetet påbörjas vid anmälan eller begäran. Polismyndigheterna i landet arbetar 

endast med internetspaning om det har påverkan för just den specifika Polismyndighetens 

område. Jonas Hartelius är vetenskaplig rådgivare i Svenska Carnegie Institutet och har 

arbetat i över 30 år med narkotikafrågor. Han menar, enligt Strömberg (2011), att 

lagstiftningen inte hinner med när antalet nya droger växer lavinartat, i Sverige måste varje ny 

drog genomgå en noggrann undersökning innan den kan klassificeras. I England finns det en 

lag som innebär att gruppklassificeringar kan göras, det innebär att om en ny drog innehåller 

ett ämne som redan är narkotikaklassat så blir det nya ämnet också automatiskt 

narkotikaklassat. I Sverige är inte detta möjligt på grund av juridiska traditioner och 

rättsäkerhetsfrågor. Hartelius menar också att styrande politiker inte har tagit frågan på allvar 

då de inte har förstått den djupa problematiken. Det som är positivt i sammanhanget är att 

Förstörandelagen medför att åklagare kan fatta ett beslut angående att förstöra substanser som 

antas kommer att klassas som narkotika eller hälsofarliga varor. Enligt Advokatsamfundet 

(2011) beslutade Högsta domstolen, HD i juni 2011 att det syntetiska preparatet mefedron ska 

jämställas med amfetamin i fråga om farlighet när domstolar ska bedöma straffvärde rörande 

narkotikabrott. Detta beslut har tagits efter den så kallade mefedrondomen (NJA, 2011). 

Utifrån detta har HD klargjort straffvärdet i narkotikamål med två nya avgöranden. Dessa har 

att göra med narkotikabrott respektive narkotikasmuggling vad gäller syntetiska katinoner
14

. 

HD:s beslut innebär att MDPV, mefedron och syntetiska katinoner bör jämställas vad gäller 

farlighet. De bör anses ha samma farlighetsgrad som amfetamin, men inte ecstasy. Vad gäller 

narkotikamål i allmänhet bör brott inte räknas som grova, även om det rör sig om stora 

mängder narkotika, om de tilltalade själva är narkotikamissbrukare och om de har gjort sig 

skyldiga till missbruksrelaterad brottslighet. 

    Enligt Holgersson och Knutsson (2011) är det mer riskabelt att använda sig av narkotika 

idag än vad det var på 1960-talet. Merparten av Sveriges ungdomar vet idag inte hur, vart och 

av vem de kan få tag på narkotika. Detta kan vara ett bevis på att arbetet med att göra 

narkotika svårtillgängligt fungerar. Om det finns en stor risk att bli upptäck i ett aktivt 

narkotikaanvändande, om narkotika är svårt att införskaffa samt om konsekvenserna för 

narkotikaanvändning blir större är det större sannolikhet att fler individer avstår, menar 

författarna. Dock har internet och dess möjlighet till att enkelt införskaffa droger betydelse, då 

brukaren inte behöver träffa säljaren och drogerna blir på så sätt mer lättillgängliga än 

tidigare. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Då denna studie genomförs inom det socialvetenskapliga forskningsområdet och inom 

disciplinen socialt arbete presenteras här en övergripande sociologisk utgångspunkt utifrån 

Bauman (2001) som beskriver att dagens moderna samhälle är präglat av individualistiska 

samhällsstrukturer. Samhället formar sina medborgares individualitet samtidigt som det är 

medborgarna som formar samhället. Individualismen har medfört att samhällets invånare har 

en möjlighet att ta egna initiativ som tidigare var omöjliga men denna frihet medför också ett 

ökat ansvar för individen då hen måste ta konsekvenserna för sina handlingar. Den moderna 

människan ställs inför en mängd val varje dag, några obetydliga medan andra kan vara 

livsavgörande. Individualismen präglas av ambivalens och när individen söker efter struktur 

skapas oftast mer kaos. Även internet präglar dagens samhälle och enligt Daneback (2006) 

kan individer med hjälp av internet vara närvarande trots stora fysiska avstånd. Även om 

människor idag befinner sig mycket inomhus har tillgången till internet gjort att vi kan 

interagerar med andra människor oavsett var de befinner sig. I studien har vi valt följande 

teoretiska utgångspunkter: hälsopsykologi, socialekologisk systemteori och interaktionsteori 

då vi anser att dessa är relevanta för vårt forskningsområde. 

4.1 Hälsopsykologi   

Inom hälsopsykologin lyfts, enligt Carlsson (2007), samspelet mellan det biologiska 

perspektivet, det psykologiska perspektivet och det sociala perspektivet fram. Detta med 

anledning av att det inte endast finns en orsaksförklaring till varför en individ exempelvis 

börjar missbruka droger. Denna psykologi kan ge fler vinklingar på orsaker till att individer 

någon gång prövar på droger samt varför en del av dessa blir beroende av droger.  

    Carlsson (2007) beskriver att hälsopsykologin är inriktad på kroppslig hälsa och ohälsa. 

Den biomedicinska traditionen som är vanlig i västvärlden kan inom denna psykologi 

kombineras med psykologisk teori och metod. Tillämpning och forskningsområde är bland 

annat prevention, individfaktorer, psykisk påverkan vid allvarlig somatisk sjukdom och 

funktionsnedsättning, psykologiska behandlingsmetoder vid somatiska tillstånd samt 

vårdorganisatoriska problem. På senare år har läkare uppmärksammat att somatisk 

problematik kan botas med psykologiskt inriktade metoder. Det biopsykosociala perspektivet 

har inom hälsopsykologin på senare år blivit ett mer etablerat synsätt i kontrast till de tidigare 

orsaksperspektiven. Inom det biopsykosociala perspektiv kan vart och ett av de tre olika 

perspektiven vara en lika stor orsak till en människas hälsa eller ohälsa. Ett sätt att 

exemplifiera samspelet mellan dessa tre perspektiv är: En person lider av en somatisk 

sjukdom, sjukdomsbilden förvärras när personen i fråga blir socialt isolerad, vilket också 

påverkar individens psykiska mående. Tillsammans bidrar detta till att personen för en ökad 

ohälsa.  

    Inom det biologiska perspektivet, menar Fahlke (2007), att det i dagsläget inte finns någon 

forskning som kan styrka teorin om att en enskild ärftlig gen kan orsaka missbruk. Däremot 

kan en människa ärva en genetisk sårbarhet som kan medföra att personen har lättare för att 

utveckla ett missbruk. Sårbarheten tros ha att göra med det dopaminerga- och serotonerga
15

 

systemet. En annan biologisk faktor som kan medverka till att en människa har lättare för att 

utveckla ett missbruk är om individen lider av andra sjukdomar, exempelvis den 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD
16

.  

    Enligt Fahlke (2007) finns det i dagsläget två förklaringsmodeller, utifrån det psykologiska 

perspektivet, till att människor blir missbrukare. Den ena förklaringsmodellen har sina rötter i 

det psykodynamiska synsättet och den andra modellen är sprungen ur teorier om beteende och 
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inlärning samt från kognitiv teori. Med utgångspunkt i det psykodynamiska synsättet talas det 

om en oral fixering. Freud menade, enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) att 

psyket kunde delas in i tre delar det medvetna, det omedvetna och i det förmedvetna. De 

drifter som människor känner och som kräver tillfredsställelse finns på det omedvetna planet. 

När barnet är nyfött tillfredsställs drifterna med hjälp av driftsimpulser. Detta strävar barnet 

efter att lära sig kontrollera under uppväxten. Författarna beskriver att utifrån den andra 

förklaringsmodellen anses missbruk vara ett inlärt beteende liksom alla mänskliga beteenden. 

Positiva och negativa förstärkare är viktiga begrepp inom denna vetenskap. Om ett beteende 

får en positiv förstärkning innebär det att beteende förmodligen kommer att utvecklas, 

exempelvis positiva känslor kring ett drogrus. En negativ förstärkning är det beteende som 

symboliseras med att en människa undviker obehag. Drogers påverkan på människokroppen 

kan medföra att problem och obehag försvinner för en kortare tid och drogen är på så sätt en 

negativ förstärkare. 

    Den sista delen i det biopsykosociala perspektivet är, enligt Fahlke (2007), det sociala 

perspektivet. Forskning har visat att de flesta människor i Sverige gör sin narkotikadebut 

under tonårstiden. Det är dock långt ifrån alla som utvecklar någon form av missbruk. De 

största anledningarna till att en ungdom testar på narkotika är nyfikenhet och påtryckningar 

från kompisar. Tonåringens inställning till droger kan vara påverkad av uppväxtmiljö och 

vilken inställning övriga familjemedlemmar har. Kring varje människa finns ett stort antal 

risk- och skyddsfaktorer men vad som är ett skydd eller vad som är en risk ser olika ut för 

varje individ. Sundell (2007) menar att risk- och skyddsfaktorer kan kopplas till individen 

själv, familjen, kompisar, skolan, individens närområden och till staten. När en individ är 

omgiven av riskfaktorer ökar chanserna för ett riskbeteende, exempelvis ett drogmissbruk. 

Finns det samtidigt skyddsfaktorer runt individen minskar riskerna för att individen ska 

utveckla ett riskbeteende. Enstaka riskfaktorer behöver inte innebära en ökad risk för 

utveckling av riskbeteende, det gör däremot ett större antal parallella riskfaktorer. Andershed 

och Andershed (2009) använder begreppet normbrytande beteende i stället för riskbeteende, 

vilket innebär ett beteende som på något sätt bryter mot normer eller regler som familjen satt 

upp eller som finns på nationell nivå. Andershed och Andershed (2009) menar att alkohol- 

och droganvändning är ett normbrytande beteende för ungdomar, att använda droger är ett 

normbrytande beteende oavsett ålder. Lagerberg och Sundelin (2000, s.216) definierar 

skyddsfaktor på följande sätt ”Risken för ett ej gynnsamt utfall är större när det inte finns 

någon skyddsfaktor och mindre när det finns skyddsfaktorer”. Eftersom det finns ett otal av 

både risk- och skyddsfaktorer är det individuellt om en speciell faktor är en risk eller ett 

skydd.  

4.2 Socialekologisk systemteori 

Enligt Forsberg och Wallmark (2002) utgår systemteorin från ett helhetsperspektiv, från 

nätverk och dess påverkan på individer. I systemteorin är kommunikation ett viktigt begrepp 

som syftar till att alla individer har kommunikationssystem samt att det är via kommunikation 

och dess samspel med andra individer som utveckling sker. En individs nätverk kan delas upp 

i ett överordnat socialt system, vilket består av olika delsystem eller subsystem. Helheten av 

dessa system har större betydelse än vad de enskilda delarna har var för sig. Detta är enligt 

Öquist (2008) betydelsen för att systemteorins etik är ekologisk. Delsystem delas in i det inre 

och det yttre och påverkas av inre krav i nätverket samt från nätverkets yttre krav, vilket 

delsystemet måste anpassa sig till. Inom systemteorin anses problematik grunda sig i 

individers samspel med andra individer. En förändring i ett delsystem påverkar de övriga 

delsystemen och nätverket i stort. 

    Jönhill (1997) menar att systemteorin är en teori som beskriver omvärldens system och hur 

systemen påverkas av samhället och av individer. Det finns en socialekologisk modell, skapad 
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av Urie Bronfenbrenner år 1979, som beskriver att vi alltid är en del av ett samspel i ett 

sammanhang från mikrosystem till mezzosystem, exosystem och makrosystem. Enligt Forsberg 

och Wallmark (2002) är mezzosystemet det mellanlager som aktiveras när mikrosystemen 

kommunicerar med varandra. Ett exempel på detta är när mikrosystemet familjen samtalar 

med mikrosystemet lärarna på barnens skola. Individen som är kärnan i nätverket behöver inte 

själv vara engagerad för att bli påverkad. Exosystemet är nästa nivå inom socialekologisk 

teori, vilket kan utgöras av system som ligger utanför individens nätverk men som indirekt 

påverkar individen. Det kan bestå av förändringar, som exempelvis sparkrav inom 

kommunen, vilket påverkar andra system, individens skola, vilket i sin tur direkt påverkar 

individen. Alla dessa system ingår i det övergripande makrosystemet.  

    Enligt Forsberg och Wallmark (2002) är den socialekologiska systemteorin en teoretisk 

utgångspunkt för att förklara mänskliga samspelsmönster. Dessa mönster uppstår när 

människor interagerar med andra människor i sina nätverk. En individs sociala nätverk består 

av alla de människor som finns i personens sociala sammanhang, till vilka den enskilda 

individen har en relation till. Alla individer som ingår i nätverket behöver inte ha, och har 

sällan, en relation till alla de andra i nätverket. De som vanligtvis ingår i ett nätverk är 

individens familj, släkt, vänner, människor på arbetsplatsen/skola, professionella hjälpare 

samt myndighetspersoner. Nätverket består också av personer som interagerar indirekt, 

exempelvis regeringen, lokalpolitiker och högsta chefen på individens arbetsplats. Ett levande 

system ett system där information och erfarenheter har ett utbyte. Information och 

erfarenheter som utbyts mellan delsystem påverkar andra system.  

4.3 Interaktionsteori  

Charles Cooley är en av personerna som har lagt grunderna till tankarna som berör symbolisk 

interaktionism. Enligt Cooley (1998) kan individen inte finnas till utan samhällets sociala 

sammanhang, det är individen och samhället som skapar helheten. Individen och samhället 

kan och ska inte ses som två olika fenomen, utan som ett kollektiv, samhället står för gruppen 

där individerna är medlemmarna som utgör gruppen.  

    Blumer (1969) menar att symbolisk interaktion syftar till det samspel som uppstår mellan 

människor när människor tolkar och skapar förståelse för varandras handlande. Det är de 

sociala åtgärderna, det sociala handlandet i relation till andra människor, som tydliggörs i 

symbolisk interaktion. Wrangsjö (2004) menar att när ungdomar försöker finna sin identitet 

kan de känna oro över sina egna förväntningar och mål samt samhällets förväntningar och 

normer. En annan oro ungdomar kan känna rör utanförskap och ensamhet. För att en ungdom 

inte ska känna sig utanför anpassar sig hen ofta till en grupp för att uppnå en gemenskap och 

för att få känna samhörighet. Lalander och Johansson (2012) menar att olika grupper har olika 

symboler för att tydliggöra en grupps identitet. Sådana symboler kan vara tydliga, exempelvis 

ett klubbemblem, dessa tydliga symboler förstås även av utomstående. Diffusa symboler är 

svårare att upptäcka för en utomstående. Ett exempel på diffusa symboler är en viss jargong 

eller begrepp som endast har en innebörd för gruppmedlemmar.  

    Goffman (1959) har formulerat en samhällssyn som kallas för det dramaturgiska 

perspektivet och innebär att det vi gör i vardagen gör vi inför publik. Föreställningarna äger 

rum när individen är på scen, vilket innebär att hen måste uppvisa ett visst beteende och 

handlingar samt följa och därmed återskapa reglerna för uppsättningen. Bakom scen kan 

individen koppla av och förbereda sig inför nästa framträdande genom att öva och finjustera 

rollens beteende och språk. När en person står på scen antar hen en roll och den medför 

eventuellt ett visst kunskapsområde och vissa attribut, vilka kan utgöra den så kallade fasaden. 

Det finns en förväntan från publiken att rollen ska spelas fullt ut och personen som spelar 

rollen får inte avvika från det förväntade. En roll kan spelas bra eller dåligt och aktören kan 

tro på sig själv eller också tvivlar hen på den egna rollen och är då vad som kallas för cynisk. 
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En cynisk aktör kan spela en osann roll för sin egen nyttas skull, men det kan också finnas ett 

”för samhällets bästa”-tänkande hos en cynisk aktör. När en person ska spela sin roll inför 

andra används tecken som är karakteristiska för rollen. Dessa tecken utgör en dramatisering 

av viktiga komponenter för att rollen ska bli trovärdig, under interaktionen måste dessa 

dramaturgiska tecken bli tydliga för åskådarna. En läkare får till exempel inte verka osäker 

vid en undersökning. Detta kan i så fall innebära att patienten uppfattar läkaren som okunnig. 

Vid interaktionen mellan en läkare och patient måste läkaren spela rollen som kunnig och 

säker inom sitt område för att patienten ska tro på rollkaraktären och scenen som spelas upp. 

Vidare menar Goffman (1959) att människor kan ingå i team, det vanligaste stället för ett 

team är kanske en arbetsplats. Tillsammans spelar kollegorna upp en scen med sig själva i 

rollerna och de utomstående är publiken. Samspel människor emellan är grunden för 

interaktion, Månsson och Hilte (1990) ställer sig frågan hur det kan komma sig att människor 

frivilligt utsätter sig för risksituationer inom ramen för interaktion. En av förklaringarna kan 

vara att individen inte mår bra och därför har hen inte något att förlora på beteendet. Därför är 

konsekvenserna inte en tillräcklig motivation till att undvika risksituationer. En annan 

förklaring kan vara att individen inte har något socialt nätverk och upplever en känsla av 

ensamhet. Risksituationer kan ibland innebära en möjlighet till ett socialt umgänge och denna 

möjlighet kan ibland vinna över förnuftet.  

5. Resultatredovisning och analys 
I den empiri som utgör grunden för vårt resultat ingår en beskrivning av internetsidan 

MysteriousPlants, vilket är en hemsida som säljer internetdroger. Därefter följer ett antal citat 

från det sociala internetforumet Flashback. Sist kommer tre transkriberade och tematiserade 

intervjuerna, den första är med Bo Pettersson, i denna intervju ställföreträdare för barn- och 

äldreministern Maria Larsson. Den andra intervjun är med narkotikapolisen Per-Erik 

Lundberg från Västerås och den tredje intervjun är med Sofia Green, anställd vid Tullverket.  

5.1 MysteriousPlants, en hemsida som säljer internetdroger 
I detta stycke ges en beskrivning av en av de hundratals hemsidor på internet som säljer 

internetdroger, nämligen MysteriousPlants
17

. Detta är en hemsida som vi har noterat att 

medlemmarna på internetforumet Flashback har samtalat om. Nedan följer en enklare 

beskrivning utifrån resultatet av vår observation av hemsidan MysteriousPlants för att ge 

läsarna en inblick i hur sidan presenteras. Sedan följer analysen kopplad till tidigare forskning 

om marknadsföring. Observationen genomfördes den 3 december 2012 och är, av oss, fritt 

översatt från engelska till svenska, vissa uttryck redovisas på engelska. Resultatredovisningen 

presenteras först därefter följer analys och avslutningsvis sammanfattande reflektioner och 

slutsatser utifrån resultat och analys. 

5.1.1 Resultat av observationen 

Under vår observation möttes vi av MysteriousPlants (2012) välkomstsida där företagets 

logga finns i vänster hörn och består av firmanamn samt en bild på ett växtblad med 

solglasögon. Under loggan följer texten 100 % natural, 100% legal, 100% descreet, 100 % 

fun. I det högra hörnet finns information om olika betalkort som kan användas vid beställning 

och information om att frakt alltid är gratis. Som bakgrundsbild har sidan ett motiv av 

utomjordingar, flygande tefat och planeter. I mitten av sidan rullar en banderoll där bilder av 

olika förpackningar med internetdroger visas. Nedanför finns en kortare informationstext om 

MysteriousPlants, kunden kan läsa att 85 procent av alla besökare rekommenderar sidan till 
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andra. Kunden kan ta del av olika erbjudanden som till exempel att köparen kan få 20 procent 

rabatt vid en beställning och fem eller 10 procent rabatt för resten av livet. En av notiserna 

som finns på första sidan lyder: ”Our products are tested and approved, if they did not work 

we GIVE YOUR MONEY BACK*!!!”. Det finns ingen informationstext synlig om vad 

asterisken betyder. För att kunna handla på sidan måste köparen vara registrerad som medlem. 

Det finns en inloggningsfunktion till vänster på startsidan. Där kan kunden även välja olika 

kategorier, dessa är: salvia divinorum, rökelse, piller, pulver och annat. Exempelvis om 

kunden trycker på fliken med piller kommer en informationstext fram om produktformen 

samt ett antal förpackningar med olika former av piller med prisuppgifter. Längst ner i 

informationstexten på alla kategorier finns följande citat: ”Enough said, just remember have 

fun and enjoy the ride. And don´t forget Approved it worx.” Längst ner på hemsidan finns en 

bild av fem indianer som sitter samt dansar runt en lägereld och deras tält. Indianerna som 

sitter ner röker pipa och i luften bildar röken från elden formen av en döskalle. På tältet finns 

samma bild av växtblad som i loggan.  

5.1.2 Marknadsföring av internetdroger 

MysteriousPlants är ett exempel på en ny arena för droghandel. Gezelius och Wildenstam 

(2011) har uppmärksammat denna nya arena i sin forskning. Även Rikskriminalpolisen 

(2005) har ägnat uppmärksamhet till denna form av försäljning och internet och med 

anledning av att handeln sker via internet har både säljare och köpare en större möjlighet till 

att vara anonyma. Används en offentlig dator går det heller inte att spåra användaren via 

datorns IP-nummer. Det som framkom under observationen skulle kunna betraktas som 

marknadsföring i det avseende som Gezelius och Wildenstam (2011) anger. Marknadsföring 

är till för att skapa en attraktiv marknad där varor eller tjänster utgår från konsumenternas 

behov och önskemål. Då det är ett rikt flöde av både information och rekommendation på 

internet är konkurrensen hård mellan olika internetbutiker. Detta gör att marknadsföring som 

reklam, rykte och varumärke är betydande för försäljningen. Detta blir tydligt på 

MysteriousPlants där det finns en logga, deras varumärke och informationstexter om att hur 

kunden ska kunna spara pengar, om att allting är testat och godkänt samt att kunden kan få 

tillbaka sina pengarna om inte preparaten ger de effekter som utlovats. Även Helander m.fl. 

(2011) påpekar att försäljare av internetdroger endast framhåller de positiva effekterna men 

inte de negativa. Utifrån ECNN:s (2012) senaste undersökning framkom det att det i januari år 

2012 fanns 693 stycken internetbutiker som ägnar sig åt försäljning av internetdroger. Det är 

en ökning från året innan med 379 stycken butiker. Det dyker ständigt upp nya internetdroger 

och när en drog narkotikaklassas byts den ut mot något nytt i internetbutiken. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att internethandeln, enligt Statens folkhälsoinstitut (2012), styrs av 

tillgänglighet på droger och kundernas efterfrågan. Holgersson och Knutsson (2011) beskriver 

att internethandeln har medfört en nationell marknad för köpare och säljare, vilket ger en 

bredare kundkrets och både större tillgång och efterfrågan. Köparen kan lägga in en 

beställning på en hemsida för att sedan få preparaten hemskickade i ett kuvert. Olika 

internetbutiker är inriktade på olika konsumentgrupper. Vissa butiker säljer endast små partier 

till slutkonsumenten, andra säljer större partier som är avsedda att fördelas och sedan säljas 

vidare.  

5.1.3 Sammanfattande reflektioner och slutsatser 

Påfallande i vår observation var att marknadsföringen lyfter upp positiva omdömen om sina 

varor, vi uppfattar att hemsidan på ett effektivt sätt marknadsför sina produkter, exempelvis 

genom uppmaningarna ”Have fun” och ”Enjoy the ride”. Detta är två positiva omdömen om 

deras egna produkter. Utbudet av produkter är stort och köparen måste vara medlem för att 

kunna handla. Vi får uppfattningen av att MysteriousPlants använder sig av marknadsföring 



21 

 

på flera sätt för att öka försäljningen av sina produkter. De olika informationstexterna ger ett 

seriöst intryck samt att informationen om att 85 procent av besökarna rekommenderar 

hemsidan kan även ge en känsla av trygghet. Försäljarna försöker locka kunder genom att 

använda sig av rabatterade priser för hemsidans stamkunder. Kunderna kan få mellan fem och 

tio procents rabatt och erbjudandet varar för resten av livet. Det finns även en garanti om att 

kunden kan få pengarna tillbaka om produkten inte är enligt förväntan. Dock finns det en 

asterisk efter denna information, men det går inte att utläsa vad denna syftar på. Att 

försäljarna endast framhåller positiva egenskaper av sina produkter kan också vara en form av 

marknadsföring. Att internetdrogerna ligger i förpackningar som liknar tuggummipåsar, 

dataspel och tepåsar kan ge ett intryck av att drogen inte är farlig. Detta ser vi som ett 

marknadsföringstrick, vilket kan vara farlig för dem som handlar och användningen skulle 

kunna öka då produktens utseende bidrar till uppfattningen att varan är ofarlig. Utifrån vår 

observation och aktuell forskning drar vi slutsatsen att internet har skapat stora möjligheter för 

en ökad droghandel där både köpare och försäljare kan vara anonyma. Att handeln kan ske 

internationellt underlättar för köparen att få tag i preparat som inte finns i det egna 

närområdet. Statens folkhälsoinstitut (2012) menar att antalet internetbutiker och 

försäljningen av internetdroger ökar, detta kan ha att göra med tillgängligheten till internet via 

datorer, surfplattor och smartphones samt att köpare och säljare inte behöver träffas fysiskt 

utan kan kommunicera via social medier.   

5.2 Observation av diskussioner på det sociala internetforumet Flashback 

Nedan följer ett urval av de citat som observerades och valdes ut. De är hämtade från 

diskussioner som rör internetdroger på Flashback. I citaten är texten intakt men däremot är så 

kallade smilegubbar borttagna för att underlätta läsningen. Medlemmarna som skriver i de 

olika trådarna använder sig av olika koder för att kringgå de regler som finns för vad som får 

skrivas på forumet. Alla citaten från observationen den 15 november 2012 är hämtade från 

kategorin droger, med underrubriken nätapotek, drogshopar. Citatet som är postat av KFrid 

och som handlar om drogen MDPV är hämtad från droger, tripp- och rusrapporter. Vi har 

tematiserat citaten utifrån deras innehåll, sedan följer analys som är kopplad till teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning, därefter våra reflektioner och slutsatser.  

5.2.1 Flashback 

Flashback är ett socialt internetforum och har varit studieobjekt för vår andra observation. 

Enligt Flashback (2012c) har forumet den 22 december 2012 nära 720 000 medlemmar i 

Sverige antalet inlägg uppgick till cirka 38 900 000 stycken. 

5.2.1.1 Diskussioner kring försäljning av internetdroger   

Följande fyra trådar handlar om försäljning av internetdroger och kan förstås utifrån de tankar 

om att vi lever i ett rekommendationssamhälle och hur enkelt det idag är att tillgodose sig 

information. Det första citatet visar att konsumenten vill ha rekommendationer av medlemmar 

med erfarenhet om hur hen ska göra för att få tillbaka sina pengar. Tidigare kanske en 

konsument nöjde sig med information, men som citatet från medlem FlaskBång visar är det 

tydligt att hen även vill få rekommendationer av någon som har erfarenhet i området. Av det 

första citatet från Tyui som besvarat av Gaian framkommer det frågor om vilka sidor som har 

den bästa försäljningen, vilka sidor som inte längre fungerar samt om en betalning med kort. 

Detta kan ses som ett uttryck för de trender som råder angående rekommendation och 

information.  
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”någon här som har erfarenhet av att beställa från BF? börjar nämligen 

misstänka att jag har blivit blåst på mina pengar efter beställning hos dom. ngn 

som har nåt tips på vad man kan göra för att få pengarna tillbaks?” Tyui 2008-

02-03 besvarade Gaian detta med: ”beställ inte från tryptamine.se jag och några 

till har blivit blåsta!! det gick i början men inte nu!! finns en del nya rc sidor ute 

från sverige ta dom istället så kan ni vara säkra..” 

 

FlaskBång är också ute efter en rekommendation och skriver: 
 

”Finns det någon vänlig själ som skulle vilja skicka adressen till elefanten och 

gärna nån sida där det går o köpa nån rolig RC via PM??” FlaskBång 2010-11-

09. 

 

Citatet från Grrrind är av mer informationskaraktär då hen är orolig för att betalningen ska bli 

spårad, men tråden kan rekommenderas för andra medlemmar som vill ha svar på liknande 

frågor och funderingar. Hen får följande svar av Sab: 

 

 ”Har jag gjort en dundertabbe, har beställt från elefanten och tanklöst pröjsa ja 

med kort som ja alltid gör när ja handlar på nätet, de måste ju va tokdumt då de 

kan binda beställningen till mig om paketet plockas. Lider jag stor risk att 

torska?” Grrrind 2007-01-29. ”Nej du löper inte stor risk att torska.” Sab 2007-

01-29. 

 

Chreeze upplyser andra medlemmar om att en hemsida som säljer internetdroger inte längre 

fungerar, i och med detta rekommenderar hen andra att inte använda sidan: 
 

”Går inte beställa från GP längre, när man är vid sista steget vid checkout så får 

man ett meddelande om att dom inte skickar till sverige” Chreeze 2010-01-06. 

 

Det fjärde citatet är ett exempel på hur medlemmar kan rekommendera andra till att inte göra 

samma misstag som hen själv har gjort. TireFire rekommenderar sidan till andra då hen har 

en positiv erfarenhet av försäljarnas marknadsföring, att skicka med extra preparat: 
 

”På tal om kompensation så kan jag bara höja till skyarna en viss ”webshop” 

som p.g.a sen leverans (handlade om knappt en vecka tror jag) gav mig 100 

renodlade Upjohn Xanor 1or utan jag bett om något ö.h.t och utan frågor eller 

snack. DET kallar jag att vara seriös och ta hand om sina kunder! All heder åt 

dessa.” TireFire 2009-03-26. 

5.2.1.2 Rekommendations- och informationssamhälle 

Gezelius och Wildenstam (2011) konstaterar att vi lever i ett rekommendations- samhälle där 

internet är ett verktyg för konsumenterna som kan rekommendera olika produkter genom att 

betygsätta dessa och berätta om sina upplevelser av produkten via olika sociala forum. Detta 

kan andra individer som använder det sociala forumet ta del av. Dagens samhälle går mer från 

att ha varit ett informationssamhälle till att bli ett rekommendations- samhälle. Tack vare ett 

rikt flöde av information och rekommendation på internet är konkurrensen hård mellan de 

olika internetbutikerna. Marknadsföring syftar till för att skapa en attraktiv marknad för 

konsumenterna där varorna eller tjänsterna kan uppfylla konsumenternas behov och 

önskemål. Ett företags rykte är av yttersta vikt för att locka till sig kunder.  
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5.2.1.3 Reflektioner och slutsatser 

Utifrån vår observation kan Flashback förstås som en del i dagens rekommendationssamhälle. 

Med tanke på hur många som kan läsa dessa citat från Flashback tror vi att tillgängligheten 

för information och rekommendation angående internetdroger och andra narkotiska preparat 

ökar avsevärt. Många medlemmar upplever förmodligen Flashback som något positivt då de 

kan få svar på sina frågor och funderingar. Vår uppfattning är att medlemmarna på Flashback 

inte behöver vara sanningsenliga i sina inlägg, rekommendationerna och informationen som 

står i citaten kan därför lura läsaren. En individ som driver en internetbutik med 

internetdroger kan själv skriva rekommendationer om sidan, även om den inte är tillförlitlig ur 

konsumentens perspektiv.     

5.2.2.1 Observation av interaktion mellan medlemmar på Flashback 

Följande fyra inlägg är exempel på hur medlemmar samtalar med varandra på Flashback. 

Citatet från Smash3r är en fråga om ett preparat som besvaras av TjackaHamster: 
 

Ursprungligen postat av Smash3r, ”Kan man beställa sub på internet?” ”Klart du 

kan, men  du lär få leta..” TjackaHamster 2010-06-15. 

 

8FJN349D och anusman har i de två följande citaten funderingar kring två olika internetsidor 

som säljer internetdroger. I båda fallen får de sina frågor besvarade: 
 

Ursprungligen postat av 8FJN349D ”asklepios.nu – är den grön? ” ”Jag 

kan gröna (vilket jag redan gjort i andra tråden. Är övertygad om att fler 

kommer kunna gröna med, när som.” Etizopapaya 2012-11-15. 
 

Ursprungligen postat av anusman, ”Nån som kan gröna Kemikalie**tiken.***? 

dom har riktigt bra priser lite för bra för att vara sant ,” FizzyWhomack besvarar 

2009-09-22 ”Nej inte gröna, ägaren är en 15 årig snubbe. Beställ inte!” 

 

Detta är ett citat som visar på att Kent-Herbert är villig att testa preparat som inte är helt 

tillförlitlig. Tom.Bombadill uppmuntrar hen till denna handling: 
 

Kent-Herbert postade inlägget: ”Jag söker seriös betablockare. Vågar man lita på 

dessa preparat?, jag har inte lust att dö i hjärtinfarkt eller så. Har aldrig handlat 

från ett "receptfritt" apotek. Är det typ några kinesiska slavar som sitter i en 

bunker och blandar läkemedel i en gammal Cykoln-B kokare eller är det 

märkesgrejer?” Detta besvarades av Tom.Bombadill 2012-08-31: ”Inget att 

oroa sig för. Det värsta som brukar hända om man köper från något 

undergroundlabb i thailand är att skiten innehåller hälften aktiv substans som det 

står att det ska göra. Vilket gör att det plötsligt blev dubbelt så dyrt. 

5.2.2.2 Social interaktion 

Vi får under observationen en uppfattning om att det uppstår interaktion mellan medlemmarna 

på Flashback, vilket belyses av Blumer (1969) som beskriver att interaktion är det som 

uppstår när två individer samspelar med varandra. Dock skiljer sig interaktionen som uppstår 

på internet mot interaktionen ansikte mot ansikte. Detta beskriver Goffman (1959) utifrån det 

dramaturgiska perspektivet. Individer befinner sig antingen på eller bakom scenen och 

internet ger en möjlighet till att diskutera sådant som kanske inte diskuteras i det fysiska 

mötet, alltså individen agerar som bakom scen men är ändå på scen. Spelar en individ sin roll 

väl blir detta trovärdigt för andra, oavsett vilka kunskaper aktören har i ämnet. Internet har 

gjort att människor kan integrera med varandra oavsett vilket avstånd som råder mellan dem, 

vilket har präglat dagens samhälle. Bauman (2001) menar att människor idag är mer präglade 

https://www.flashback.org/u604866
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av individualism än tidigare. Trots det verkar människor vilja ingå i en gemenskap. Goffman 

(1959) beskriver att människor med gemensamma intressen kan verka i olika team för att 

skapa en samhörighet, och på samma gång stänga ute andra som inte är med i teamet. Att få 

en känsla av samhörighet kan, enligt Månsson och Hilte (1990), förmå en människa att utsätta 

sig själv för ett riskbeteende, umgänget är viktigare än konsekvenserna. Ett dåligt mående kan 

också orsaka ett beteende som kan innebära risker för individen då känslan av att bli kvitt 

obehag vinner över konsekvenstänkandet.  

5.2.2.3 Reflektioner och slutsatser 

Vi uppfattar diskussionerna på Flashback som att de flesta medlemmarna som skriver citaten 

inte känner varandra, men att Flashback har medfört att dessa individer har kommit i kontakt 

med varandra och utifrån Baumans (2001) beskrivning får vi intrycket av att interaktion även 

kan ske över internet. Utifrån citaten verkar många människor vara villiga att utsätta sig själva 

för de risker narkotika innebär. Trots att de förmodligen vet riskerna med att missbruka droger 

kan känslan av att det inte har någon betydelse överväga förnuftet. I det första citatet frågar 

Smash3r efter sub, vilket är en förkortning för subetex, ett narkotikaklassat läkemedel. 

Kanske är det så att hen mår dåligt och vill ha lindring oavsett konsekvenserna. Likaså kan 

missbruket skapa en känsla av samhörighet, vilket är viktigt för individer. Detta kopplar vi till 

Månsson och Hiltes (1990) tankar om riskbeteenden. Av konversationerna på Flashback kan 

vi dra slutsatsen att det uppstår en interaktion mellan medlemmarna, vilka förmodligen 

använder forumet för ett socialt utbyte. Tom.Bombadill spelar sin roll väl och låter övertygad, 

vilket kan ingjuta förtroende i Kent-Herbert som söker preparat i medicinskt syfte. Vi gör en 

koppling av det här till Goffmans (1959) dramaturgiska perspektiv, när en individ sitter vid en 

dator kan individen både vara på och bakom scen samtidigt. Beteenden som individer 

vanligtvis har bakom scenen kan framträda i diskussioner då individen har en möjlighet att 

vara anonym. Vissa medlemmar på Flashback är öppna med sitt användande av internetdroger 

och informationen är mycket ingående och välbeskriven, vilket skulle kunna vara ett uttryck 

för att medlemmarna spelar sina roller väl. Internetdroger kan vara den gemensamma 

nämnaren för medlemmarna, vilket gör att de kommer i kontakt och interagerar med varandra 

och känner en samhörighet. Trots att människor i Sverige präglas av individualism och 

spenderar mycket tid ensamma kan människor komma i kontakt med andra individer som har 

liknande intressen, medlemmarna kan känna en gemenskap med varandra oavsett var de bor 

och om de inte kan träffas i det fysiska livet. Interaktionen som uppstår mellan medlemmarna 

på Flashback kan påverkas av att de är anonyma inför varandra och därför agerar på ett sätt de 

eventuellt inte skulle göra i det fysiska livet. Detta kan medföra en större öppenhet inom olika 

intresseområden och att tillgången på information kan leda till en större nyfikenhet inför att 

testa droger.   

5.2.3.1 Observation om normbrytande beteende på Flashback  

Nedanstående citat beskriver hur en medlem är orolig för att bli upptäck av sina föräldrar med 

att hen har beställt internetdroger och vi antar att individen som skriver citatet är en ungdom. 

Citatet indikerar på att hen uppfattar att beställningen är en form av normbrytande beteende. 

Frågan är besvarad av tetromino: 
 

“Bestället är ingen är hemma under en längre period vilket händer sällan, men 

när det väl inträffar är det nästan bulkmängder som införskaffas. Så mitt köpande 

är annat än sporadiskt. Annars har en kamrat en egen lägenhet i en närliggande 

förort till vilken jag brukar beställa diverse lagliga substanser, han har ingenting 

emot det.” tetromino 2008-02-20 
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5.2.3.2 Risk- och skyddsfaktorer                                                      

Ett normbrytande beteende är, enligt Andershed och Andershed (2009), ett beteende som 

bryter mot de normer, regler och förväntningar familjen och samhället har på individen. Detta 

kan förstås utifrån Fahlke (2007) som beskriver att den sociala uppväxtmiljön och familjens 

åsikter kring narkotika påverkar barnens inställning. Denna inställning kan ses antingen som 

en skyddsfaktor eller som en riskfaktor då det kring varje människa finns ett stort antal av 

dessa faktorer. Drogdebuten kan ske på grund av sociala kontakter. Enligt Sundell (2007) 

kopplas risk- och skyddsfaktorer till individen själv och dess omgivning. 

5.2.3.3 Reflektioner och slutsatser  

Utifrån det ovanstående citatet får vi uppfattningen om att familjen är en skyddsfaktor 

avseende narkotikaanvändning. Detta då svaret är en uppmaning att inte låta föräldrar få 

kännedom om vad deras tonåringar gör. Däremot kan tetromino uppfattas som en riskfaktor 

då hen uppmuntrar andra medlemmar till att beställa internetdroger utan att föräldrarna ska få 

vetskap om det. Trots att ungdomar har skyddsfaktorer omkring sig, besående av exempelvis 

familjen, räcker kanske inte detta då det även finns riskfaktorer i dess närhet.   

5.2.4.1 Observation av MDPV – en internetdrog  

I vår observation har vi stött på en beskrivning av ett förlopp med MDPV-intag, denna drog 

har, enligt Lindeman, m.fl. (2012), en tredjeplats i Sverige internationellt avseende antalet 

sökningar på MDPV via sökmotorn Google. Citat är skrivet av KFrid: 
 

”Hej! 

Sitter här riktigt påtänd, vilket är tämligen oväntat enligt mig eftersom jag alltid 

haft ganska låga tankar om "lagliga" droger (vad står "RC" för, förresten?  

Nåväl: 

 

Ålder: 22 

Kön: Man 

Vikt: ~90 kg 

Medicinering: ja, antidepressiver (SSRI + NaSSA, dvs en ganska vanlig combo) 

Tidigare CS-erfarenhet: amfetamin, koffein, MDMA 

Tidigare erfarenheter av smartdrugs: inga 
 

17.58: Upptäcker att 10 st 10 mg MDPV trillat ner i brevlådan, från ND. 

17.59: (nåja, nästan): 2 st, dvs 20 mg, inmundigas. Suger på dom för att känna 

smaken (gillar amfetamin). Gillar smaken. Ger bra magkänsla. 

18.40: Det som jag tolkat som placebo är nu lite mer än rysningar. Bestämmer 

mig för att boosta. Krossar en tablett på mitt nattduksbord, delar upp högen i två 

delar och drar upp en lina i vardera snok med en hundralapp. 

18.50 Bara sitter och blundar och njuter. Underbar kemisk smak rinner ner i 

strupen. Good times come! 

18.50 Kraftiga käkspänningar, kroppen skakar som av köld. Mycket eufori och 

välbehag. Vill bara prata och dansa. Bjuder över en vän. Han kan inte skilja 

KFrid på MDPV från KFrid på amf. Har själv mycket svårt att skilja rusen åt. 

18.50-20.40 Sitter och snackar och är väldigt tjackad. Har ordentlig tjackballe. 

Tror att jag peakar någonstans vid 20.00 

20.40 Ska äta kvällsmat, och det går med nöd och näppe. Lättare att äta än på 

amf, men fortfarande riktigt svårt. Sista mackan nere nu klockan 21.33. Har i 

vanliga fall ätit en massa vid den här tiden. 

21:33 WE ARE LIVE! Hjärtklappning, svårt att svälja, benen skakar. Ruset 

börjar dala, men allt är skönt. Inget tryck över hjärtat som vid överdos på koffein. 
 

Det som är intressant är ju naturligtvis hur MDPV skiljer sig från amfetamin, och 
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jag kan bara säga att det är mycket mer likt än jag skulle trott. Mindre eufori och 

empati, och svårare att hitta fokus, men det går inte ens att jämföra med koffein. 

Hade jag dragit amf och känt mig så här hade jag varit nöjd! Den ecstasy-liknade 

känslan som vissa här på FB rapporterat finns inte, men det kan bero på att 

serotoninpåslagat hämmas av min medicin. En skillnad mot amf är att jag 

försvisso vill dansa och röra på mig, men musiken låter inte BÄTTRE, vilket den 

annars gör på amf eller E. Men herregud, jag beställde detta för att Pulse III var 

slut (i brist på bättre alltså), men jag är så djävla nöjd. Ska bli intressant och se 

hur avtändningen ser ut. Brukar inte ha några bekymmer efter amf (lite irration 

ett par dagar efter ibland) men detta kan ju helt klart bli värre. Återkommer om 

jag inte känner mig för under isen. Vad ska man säga: bra skit! riktigt, riktigt 

bra.” Postad av KFrid 2007-01-04 

5.2.4.2 Biologiska faktorer till ett missbruk 

Ovanstående tråd beskriver på ett mycket ingående sätt preparatet MDPV:s effekter. 

Lindeman m.fl. (2012) menar att medlemmar på Flashback lägger ut beskrivningar om vilka 

effekter olika preparat ger, vilket kan läsas av andra. En förklaring till KFrids tillstånd kan 

förstås med att drogen MDPV stimulerar hjärnans produktion av dopamin, vilket ger en ökad 

känsla av välbehag (Svensk förening för Beroendemedicin, 2012). Även Nyman (2012) 

framhåller att MDPV är starkt beroendeframkallande, vilket kan komma sig av den starka 

känslan av välbehag som vara i ett fåtal timmar. MDPV är en relativt billig drog och jämförs 

ofta med amfetamin, kokain och ecstasy. De negativa effekterna är en kraftig baksmälla samt 

att drogen är svår att dosera därför är risken för överdosering stor och drogen anses vara 

mycket farlig. Drogen kan ge upphov till hallucinationer, ångest och lättretlighet men det 

finns i dagsläget ytterst lite information om drogen MDPV och dess kort- och långvariga 

effekter. Detta kan sättas i relation till det biologiska perspektivet där människor, enligt 

Fahlke (2007), kan ärva en genetisk sårbarhet som innebär att vissa människor har lättare för 

att utveckla ett missbruk. Detta tros ha att göra med hjärnans belöningssystem.  

5.2.4.3 Reflektioner och slutsatser 

Utifrån vår observation av citatet kan en koppling göras till vad Nyman (2012) belyser, att 

MDPV ger ett stort refillbehov. Om KFrid har en genetisk sårbarhet för att utveckla ett 

missbruk kan MDPV bli starten för detta missbruk. KFrid upplever en stark känsla av 

välbehag under händelseförloppet vilket stämmer med Nymans (2012) beskrivning av 

MDPV:s positiva effekter. Vi uppfattar inte hens beskrivning av de fysiologiska 

konsekvenser, som hjärtklappning och svårighet med att svälja, som att hen anser de vara 

negativ. Detta då hen endast ger en positiv bedömning av MDPV och rekommenderar i och 

med detta andra till att testa drogen. En anledning kan vara att KFrid tycker om amfetamin 

och MDPV jämförs med denna drog och ett plus för den som vill missbruka är att MDPV är 

relativt billigt. Detta sammantaget skulle kunna väga upp de negativa konsekvenserna med att 

missbruka narkotika. Citatet är skrivet under MDPV:s påverkan och färgar förmodligen de 

positiva omdömena, läsarna får inte veta hur KFrid mår när drogen går ur kroppen.   

5.2.5.1 Observation av språk som interaktion mellan medlemmar på Flashback 

Nedanstående tre citat innehåller ett antal ord som vi har observerat ofta förekommer i 

diskussionstrådarna på Flashback. Bensodiazepin använder sig av ett flertal uttryck som 

kanske inte är vardagliga uttryck för gemene man som stillisar, ryppar och blister: 
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” Dom e riktig åsne röv. Man blir typ som på stillisar trött i en halv timme tre 

kvart. Va e det för någon som verkade ha ett relativt gott rykte men sen bara skita 

ut sig så. Hittade nyss en sida som säljer ryppar i blister men kan de va äkta. Sist 

ja köpte ryppar va typ 5 år sen och det va 1000st men sen bara borta snacka om 

AT. Aldrig mer trycka så många. DEt ledde till att jag gick upp till chefen på 

jobbet och sa upp mej utan att minnas ett skit. 1-0 till mej. Oj nu spåra ja ur lite 

men sitter och drar Dimethocain Nej nu får ja sluta MEN RÖV I ALLA FALL” 

2009-07-05 

 

Nästa citat från Luxxen uttrycker känslor kring sin upplevelse av ett rus och hen skriver om 

väcka, bomb och snort: 
 

”nån frågade om kvaliten. Dock verkar det vara en ny tråd så jag citerer vem det 

nu var, vi var 3 pers och delade på ett gram och var väcka i 7 timmar alltså 

200mg bomb sen 100mg snort sen off .mBra kvalité” Luxxen 2009-03-17. 

 

I det tredje citatet av acciventally kan en del av innehållet verka vara obegripligt för en 

utomstående som banna, grön, goodclient, gröningar och pantade: 
 

”Kan någon banna den där Zodster eller vad han nu kallar sig. Det är uppenbart 

att det är han som sitter bakom sidan då han har skrikit om att sidan är grön 

kanske tiotals gånger. Jävla idiot! Tur att man betalade så lite iallafal. Tänkte 

beställa lite från goodclient… sett lite gröningar och äsch det är värt risken, 

småpengar liksom. Men… ok jag vet att det är det mest pantade som finns (ta 

bara vad som hände WT) men om jag ska sätta över pengar till goodclient via min 

internetbank, hur gör jag då? Som en vanlig översättning till annat konto eller en 

utlandsbetalning? Var fyller jag i allting?” acciventally 2009-03-16. 

5.2.5.2 Social interaktion 

Dessa ord som återfinns i kommentarerna kan kopplas till vad som, enligt Lalander och 

Johansson (2012), präglar en grupp nämligen tydliga och diffusa symboler. Symboler är ett 

sätt att avgränsa sig mot andra grupper och bilda en gemenskap ungdomar anpassar sig ofta 

efter samhällets förväntningar, menar Wrangsjö (2004), detta för att känna gruppgemenskap. 

En grupp med ungdomar utgör ett mikrosystem, vilket interagerar med andra mikrosystem. 

Symbolisk interaktion är, enligt Blumer (1969), det samspel som uppstår mellan olika 

individer på mikronivå och interaktionen är ett resultat av människors tolkningar och 

förståelse för varandra. 

5.2.5.3 Reflektioner och slutsatser  

Utifrån citaten och Lalander och Johanssons (2012) tankar om symboler uppfattar vi 

begreppen: ryppa, snort, off, gröningar, pantade och åsne röv med mera som exempel på 

uttryck för diffusa symboler. Begreppen kan förstås som ett sätt för medlemmarna på 

Flashback att känna gemenskap och samhörighet. Det skulle även kunna vara ett sätt att 

avgränsa gruppen gentemot andra medlemmar. De medlemmar som skriver i en tråd utgör ett 

mikrosystem. Citaten ovan kan kopplas ihop med Blumers (1969) beskrivning av symbolisk 

interaktion, människor interagerar med varandra på Flashback och begreppen, samt 

språkbruket skapar ett sammanhang där medlemmarna har förståelse för varandra. Ett 

problem med diffusa symboler inom interaktion kan vara att utomstående har svårt för att få 

en förståelse för gruppen och dess sammanhang. Detta kan leda till en känsla av utanförskap. 
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5.2.6.1 Observation av regler och riktlinjer på Flashback 

I vår observation återfanns två citat skrivna av moderatorn som är ansvarig för tråden, 

moderatorn uppmärksammar regler om att försäljning och köp av narkotika är förbjudet på 

Flashback.  
 

”Var uppmärksamma på regel 1.01 om att alla former av köp/försäljning av 

droger på forumet leder till omedelbar avstängning från forumet.” Moderator 

 

Moderatorn går i följande citat in och markerar vad som är olämpligt i en konversation på 

Flashback, vilket sätter upp gränser för andra medlemmar: 
 

”Enbart diskussion kring nätbutiker som driver sin försäljning via hemsidor. 

Ingen diskussion kring email- och/eller postkranar. Inga PM-förfrågningar. 

Inlägg som bryter mot dessa regler kommer att raderas och tillsägelser kommer 

att delas ut till de som inte klarar av följa dem. Utöver det gäller självklart 

Flashbacks regelverk, precis som vanligt. 1.09. Narkotikahandel är förbjuden. 

Värt att nämna är att adresserna till dessa hemsidor får censureras. /Moderator 

 

Kamelskivan92 begår utifrån moderatorns inlägg mer än ett regelbrott då hen dels skriver att 

hen ska köpa narkotika, dels att hen vill sälja vidare.  
 

”någon grön shop som säljer spice? Helst någon riktigt stark och nice spice som 

Maya. Vill köpa stora mängder för att sedan sälja om någon undrar, röker bara 

fint gräs annars. och finns det någon grön shop som säljer någon drog som är 

väldigt lika E? typ MDMR osv?” kamelskiva92 2011-10-19. 

5.2.6.2 Riktlinjer för arbetet gentemot narkotika 

Narkotikamyndigheten har, enligt Holgersson och Knutsson (2011), ett nationellt arbete där 

målet är att narkotika ska vara svårtillgängligt. I arbetet ingår att det ska finnas en stor risk för 

att bli upptäckt vid narkotikabruk samt att konsekvenserna ska vara kännbara, genom detta 

ska individer avstå från att testa droger. Internet försvårar detta arbete då försäljningen kan 

ske i det dolda. Trots detta vet inte merparten av dagens ungdomar hur de ska gå tillväga för 

att införskaffa narkotika. 

5.2.6.3 Reflektioner och slutsatser  

En uppfattning utifrån citaten kan vara att det inte är speciellt svårt att införskaffa narkotika 

på internet samt att det verkar vara mycket enkelt att skaffa sig information över vilket 

tillvägagångssätt som är lämpligast. Öppenheten kring droger på Flashback kan förstås som 

att medlemmarna som deltar i diskussionerna verkar ha en liberal inställning till narkotika. 

Forum som Flashback inbjuder, trots skrivna regler, till ett fritt samtal då människor kan 

rekommendera och tipsa varandra om narkotikarelaterade frågor samt hur de bäst ska kringgå 

lagar och regler. Detta kan förstås som ett problem utifrån rättsväsendets perspektiv, då fler 

individer får kunskap om hur lagar kan kringgås. 

5.2.7.1 Observation av frågor och svar angående leverans av internetdroger     

Under observationen av Flashback uppmärksammades följande två citat som beskriver hur två 

medlemmar beskriver sin oro att deras order inte har kommit fram. I det första citatet 

misstänker Sofia att försäljarna av internetdrogerna har lurat hen: 
 

”är nu en vecka sen jag fick mailet från NP att mina order skulle levereras 

"snarast".. har jag inte skiten på måndag har jag förmodligen blivit blåst på 800:- 

Och jag som redan hade det knapert” Sofia 2009-07-10. 
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I följande citat beskriver tjack chirag att hen inte har fått sin avi men att paketet har levererats 

till utlämningsstället: 
 

”Beställde lite grejor från SB för inte så längesen och när jag kollade nyss så står 

det att beställningen ligger och väntar på mig vid ICA affären i närheten 

(postförskott) sedan den 23e, men jag har inte fått något avi än :c borde jag vänta 

mig att få den idag tror ni eller? Springer frenetiskt till postlådan för att se om 

posten kommit” tjack chirag 2010-02-25. 

5.2.7.2 Tullens metoder för att beslagta internetdroger 

Citaten ovan om försvunna paket kan kopplas till den beskrivning Holgersson och Knutsson 

(2011) gör om ett nytt fenomen som har uppstått som ett sidospår av den ökade handeln av 

internetdroger. Nämligen att ungdomar tar anställning som sommarvikarier på postterminaler 

för att kunna stjäla paket med internetdroger i. Det är sällsynt att en anmälan görs av ett 

försvunnet paket när innehållet består av narkotiska preparat, då varken försäljaren eller 

köpare vill avslöja vad det är i paketen. Vissa hemsidor rekommenderar sina köpare att endast 

beställa internetdroger om preparaten kan skickas i rekommenderad post. Detta kan ställas 

mot att Polismyndigheten och Tullverket enligt Lagen (2011:111) om förstörande av vissa 

hälsofarliga missbrukssubstanser har rätt att beslagta post och paket som misstänks innehålla 

preparat som ska användas i missbrukssyfte.  

5.2.7.3 Reflektioner och slutsatser 

Utifrån Sofias inlägg är en möjlig tanke att hennes varor har blivit stulna på postterminalen. 

Med tanke på att hen skriver inlägget den 10 juli kan det vara möjligt att en sommarvikare har 

identifierat paketet. En annan möjlighet är att hens varor kan ha blivit beslagtagna och 

förstörda av polis eller tull. Tjack chirag beskriver i sitt citat att hen inte har fått sin avi men 

vet att paketet finns att hämta på postutlämningsstället. Även här finns det olika förklaringar 

till varför avin inte har levererats, exempelvis kan den ha beslagtagits, blivit borttappad eller 

stulen. Att individer blir av med sin post är ett problem, dock kan detta ses utifrån en positiv 

aspekt då en möjlig förklaring kan vara att missbruksmedel i posten har beslagtagits av polis 

eller tull.  

5.2.8.1 Observation av oro kring konsekvenser rörande inköp av internetdroger   

Vår observation är att medlemmen Membran i det nedanstående citatet har funderingar kring 

ett förlorat paket innehållande narkotiska preparat och vilka konsekvenser detta kan innebära. 

Shroomster ger lugnande besked:  
 

Vad jag förstår så är det ganska riskfritt. och att det enda du riskerar är i stort 

sett att förlora paketet, om du inte beställer stora mängder då. och att du bara får 

hem en lapp i brevlådan där det står att du ska ringa, och om du skippar att ringa 

så händer inte mycket mer. stämmer det folk?” Membran. Shroomster besvarar 

inlägget 2006-07-30 ”Har aldrig hänt mej men ifall de skulle hända att polisen 

skulle ringa eller knacka på din dörr i värsta fall(Är ju bara snuten som kan göra 

nått) så är de bara blå neka åå säga att man inte förstår vad dom pratar om. de 

ända "starka" bevis snuten kan få är ip men det skulle aldrig dom utländska 

shoparna ge ut. så det är cool lungt !” 

5.2.8.2 Metoden internetspaning 

En uppfattning utifrån observationen av Flashback är att internet är en möjlighet till att skaffa 

narkotiska medel, detta kan förstås utifrån Rikskriminalpolisens (2005) beskrivning av att 

internet är ”en öppen drogscen”. De polisiära insatserna på internet räcker inte till, det krävs 
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större internationellt samarbete för att kunna åtgärda bristerna. Enligt Holgersson och 

Knutsson (2011) arbetar Polismyndigheten med internetspaning avseende försäljning av 

narkotika, via olika internetforum.  

5.2.8.3 Reflektioner och slutsatser 

Vi får en uppfattning utifrån resultatet av observationen att Membran är orolig för att hens 

beställning av internetdroger ska ge hen rättsliga påföljder, Shroomster menar att polisen inte 

kan göra något om Membran nekar till inbladningen. Vi får uppfattningen, utifrån 

Rikskriminalpolisen (2005), att Shroomster kan ha rätt i sin analys, det är förmodligen inte 

särkskilt stor sannolikhet att polisen har tillräckligt starka bevis för att binda Membran till 

preparaten. Beställaren skulle kunna hävda att preparaten är beställda av någon annan i hens 

namn. Vi får uppfattningen av att Polismyndighetens resurser angående att kunna bedriva 

internetspaning inte är tillräckliga. Då internetspaning förmodligen kräver ett större 

internationellt samarbete.  

5.2.9.1 Observation av oro kring import av internetdroger 

Nedanstående två citat beskriver funderingar kring införseln av preparaten genom tullen. 

Fingal67 och Truff skriver följande: 
 

”Nån som kan berätta mer om vad som gäller när man beställer utrikes? Är det 

så att tullen kollar allt från vissa länder? Sydamerika ingen bra idé, antar jag.. 

I så fall, finns det andra länder där oddsen är bättre? Hur är det med USA tex? 

Fattar såklart att det alltid finns en risk att varorna fastnar. Har tidigare beställt 

från inom EU, aldrig haft några problem, men såna alternativ är ju svåra att hitta 

nuförtiden.” Fingal67 2009-07-08. 

 

”Beställde förra helgen 2st growbox fr Azarius & fick hem dom igår utan 

problem med tull & skit” Truff 2012-05-08. 

5.2.9.2 Beslag av internetdroger i tullen 

Vi uppfattar att Fingal67 och Truff är oroliga för att deras varor har försvunnit. Enligt 

Tullverket (2012) beslagtas varje år tiotusentals kilo narkotiska preparat i tullen. Denna 

myndighet arbetar med brottsbekämpning, där ett mål är att förhindra den illegala handeln 

som sker mellan olika länder i välden. Några av metoderna som används är röntgen och 

narkotikasökhundar. 

5.2.9.3 Reflektioner och slutsatser 

Utifrån Fingal67:s citat borde hens oro vara befogad med tanke på de stora beslag tullen gör 

varje år. Citatet från Truff visar ett exempel på där preparat inte har beslagtagits. Det första 

citatet visar att det är enklare att smuggla in narkotika från ett EU-land jämfört med ett land 

utanför EU:s gränser. Av detta får vi uppfattningen om att det även borde vara prioriterat att 

kontrollera varor som kommer från andra EU länder. Då denna kontroll inte genomförs på 

grund av EU-regler kan det medföra en ökning av införsel av narkotiska preparat till Sverige. 

5.2.2 Sammanfattande reflektioner och slutsatser 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen utifrån observationen på Flashback att det finns en 

öppen diskussion om internetdroger där mycket information och rekommendationer går att 

finna. Medlemmar interagerar med varandra trots att de är okända för varandra och kanske 

aldrig kommer att mötas i den fysiska världen, enligt Daneback (2006) kan detta öppna upp 

för nya interaktionsmönster. Sociala internetforum som Flashback skapar en möjlighet till 

kunskap om nya områden. Fenomenet internetdroger är ett växande problem som kräver stora 

insatser från samhället. 
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5.3 Expertintervjuer 

Olika myndigheter i Sverige har olika intresseområden och kan genom detta bidra till arbetet 

emot narkotika och internetdroger. Utifrån Regeringens beslut om Förstörandelagen kan 

Polismyndigheten och Tullverket beslagta narkotika eller misstänkta preparat. Det behövs 

sedan en åklagare som kan ta beslutet om att preparaten kan förstöras. Eftersom det finns 

strikta lagar kring hur Polismyndigheten, Tullverket och åklagare ska agera är även de 

beslutande politikerna i högsta grad delaktiga i myndigheternas arbete gentemot 

internetdroger.  

 

Maria Larsson (KD) är barn- och äldreminister i Sverige och även den minister i Regeringen 

som är ansvarig för narkotikafrågor. Regeringen för ett arbete mot internetdroger genom att 

föreslå lagändringar som kan motverka försäljning samt användning av narkotika. Då Maria 

Larsson hade förhinder att svara på våra frågor blev vi istället hänvisade till en telefonintervju 

med Bo Pettersson, departementssekreterare. Intervjun genomfördes den 23 november 2012. 

 

Vi genomförde den 19 november 2012 en intervju med Per-Erik Lundberg. Han har 30 års 

erfarenhet som polis och arbetar idag som narkotikapolis i Västmanlands län. 

Polismyndigheten är en del av rättsväsendet som arbetar utifrån rådande lagstiftning. 

Lundberg arbetar förebyggande och med spaning samt utredning på länsnarkotikaroteln. Han 

är även samordnare för ANDT i Västmanlands län, arbetar med projekt, håller i utbildningar 

och föreläsningar i ämnet narkotika.  

 

Den 5 december 2012 ringde vi till en informatör på Tullverket vid namn Sofia Green. 

Intervjufrågorna skickades därefter på mejl till henne och den 10 december 2012 inkom 

svaren. Tullverket är den statliga myndighet som ska säkerställa att ut- och inflödet i Sverige 

sker säkert. Tullen fungerar som Sveriges gränsskydd.  

5.3.1 Resultatredovisning av expertintervjuerna 

Nedan redovisas resultaten från intervjuer med de personer som på en samhällelig nivå arbetar 

med frågor som berör internetdroger. Detta har tematiserats och kommer att presenteras 

tillsammans med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

vår analys.  

5.3.4.1 Lagarnas betydelse för myndighetspersonernas arbete gentemot internetdroger 

I följande stycke som är en redovisning av de tre intervjuerna framkommer det att olika 

myndighetspersoner har olika syn på om Sverige borde ha en familjgruppsklassificeringslag.    

Enligt departementssekreterare Petterson har den nya Förstörandelagen från den 1 april 2011 

underlättat för Polismyndigheten och Tullverket att beslagta misstänkta preparat av narkotisk 

karaktär och kan efter ett beslut från åklagare förstöra preparaten, samt för Statens 

folkhälsoinstitut som tack vare Förstörandelagen har fått ökade befogenheter. Statens 

folkhälsoinstitut är en av de myndigheter som arbetar för att upptäcka nya substanser. Utifrån 

lagändringen kan substanser identifieras och klassificeras betydligt snabbare än tidigare. Det 

finns en samhällsdebatt om att Sverige även borde införa en familjegruppsklassificeringslag 

av narkotika. Det är Statens folkhälsoinstitut som ger förslag till regeringen på vilka 

substanser som bör narkotikaklassas. Kommissionen undersöker sedan om en klassificering 

skulle utgöra ett handelshinder till exempel för läkemedelsindustrin eller forskning. Innan den 

nya lagen trädde i kraft tog det cirka sex månader från att en ny substans identifieras till att 

den kunde klassificeras. Lagen innebär en högre prioritet av arbetet och hela processen tar 

numera tre till fyra veckor till att ett beslut om narkotikaklassning färdigställs. Pettersson 

framhåller att Maria Larsson är emot familjegruppklassificering då det skulle kunna innebära 
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att även vissa läkemedel skulle narkotikaklassas, då dessa innehåller substanser som även 

används i narkotiska syften. Narkotikapolis Lundberg menar att det i Storbritannien finns det 

en lag om familjegruppsklassificering, vilket innebär att ämnen som går under samma 

generiska klass kan klassificeras samtidigt. Argumenten som Maria Larsson framför emot en 

sådan lag, menar Lundberg, borde kunna kringgås med någon form av tillägg i lagen. 

    Informatör Green informerar om att Förstörandelagen har påverkat arbetet för Tullverket. 

Från januari till mitten av maj år 2012 har Tullverket fattat cirka 233 stycken beslut om 

förstörande av nya droger som annars hade släppts in i landet. Green kan inte svara på om en 

familjegruppsklassificeringslag skulle underlätta deras arbete. Pettersson menar att handeln 

med internetdroger aldrig kommer att försvinna, syntetiska droger kommer förmodligen alltid 

att finnas i samhället. Det arbete som kan göras för att motverka internetdroghandel är att 

motivera samhället till att inte vilja missbruka narkotika. Ett exempel på detta är genom 

strategin ANDT (Alkohol, narkotika, doping, och tobak i Sverige), vilken har minst en 

samordnare i varje län. ANDT är en samlad form av strategier som är utvecklad avseende 

missbruksproblematiken, med tillhörande åtgärdsprogram. Även inom EU finns det metoder 

som ska underlätta det gemensamma arbetet med att förhindra flödet av internetdroger inom 

EU-länderna.  

5.3.4.2 Åsikter om lagstiftning rörande internetdroger 

Intervjuerna visar att myndighetspersonerna är oeniga vad gäller lagstiftningen om 

familjgruppsklassificering, alltså att flera ämnen kan klassificeras samtidigt. Detta 

uppmärksammar Jonas Hartelius (i Strömberg, 2011) och menar att lagstiftningen är 

undermålig då nya preparat ständigt framställs och de styrande politikerna tar inte fenomenet 

internetdroger på allvar, dock är den nya lagstiftningen ett framsteg. Även Lindeman m.fl. 

(2012) menar att lagstiftare, toxikologer och farmakologer ligger steget efter avseende 

internetdroger då nya substanser ständigt utvecklas. Detta har även uppmärksammats av 

Joakim Strandberg, ansvarig för Sveriges nationella kontakt med ECNN, menar att vissa 

länder måste förändra sin lagstiftning för att underlätta arbetet gentemot internetdroger och 

narkotika på ett internationellt plan (Statens folkhälsoinstitut, 2012). En annan uppfattning 

utifrån intervjuerna är att individer indirekt påverkas av regeringsbeslut då ett socialt nätverk 

utgår från individen och de personer som finns i individens sociala sammanhang, vilket 

Forsberg och Wallmark (2002) beskriver. 

5.3.4.3 Reflektioner och slutsatser 

Vi drar slutsatsen att det finns delade meningar angående rådande lagstiftning avseende 

familjegruppsklassificering. En fördel med en sådan lagstiftning skulle kunna vara att många 

internetdroger kunde narkotikaklassificeras samtidigt då många innehåller samma substanser. 

Nackdelen är naturligtvis att betydande substanser för vissa mediciner klassas och det innebär 

att medicinen även blir narkotikaklassad. Missbruk av narkotika är sedan många år ett 

samhällsproblem som hela tiden växer och en uppfattning är att den nya lagstiftningen kan 

vara ett steg i rätt riktning i arbetet mot internetdroger. Maria Larsson är engagerad i frågan 

och bedriver ett internationellt och globalt samarbete gentemot internetdroger. Då många 

människor använder internet som ett forum för att köpa droger från andra länder är det viktigt 

att det finns ett aktivt samarbete mellan länder för att handeln ska kunna minskas. Genom att 

flera länder enas kring ett gemensamt ställningstagande avseende internetdroger kan kanske 

arbetet gentemot internetdroger underlättas, vilket i förlängningen skulle kunna medföra att 

marknaden och handeln minskades. I slutändan påverkar detta även den enskilda individen. 

Departementssekretare Petterssons beskrivning om regeringsbeslutet angående 

förstörandelagen kan förstås ur ett systemekologiskt perspektiv (Forsberg och Wallmark, 

2002), då regeringens beslut påverkar Statens folkhälsoinstitut, Polismyndigheter, Tullverket 
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och samhällets invånare. ANDT är ett exempel på detta då regeringen har utformat strategin 

som läggs ut på en samordnare i varje län. Denna samordnare har sen till uppgift att utarbeta 

en arbetsplan, vilket i sin tur kommer att påverka individer.  

5.3.5.1 Internetdrogen MDPV:s påverkan på samhället   

När internetdroger klassificeras som droger försvinner de oftast från internethandeln och 

kallas därför inte längre för internetdroger. Det är dock annorlunda med MDPV som trots att 

den narkotikaklassades i februari år 2010 fortfarande finns att köpa på internet. Det finns ett 

stort problem med MDPV lokalt som globalt. 

    Narkotikapolis Lundberg menar att det i Västerås finns ett stort problem med MDPV och 

att drogen har florerat i staden i minst 10 år. Missbruket är utbrett och håller på att eskalera i 

Västerås, Uppsala, Norrköping, Eskilstuna, Örebro och Norrlandskusten. Tidigare var det 

lättare att döma någon för grovt narkotikabrott avseende MDPV, då halten för att kunna 

dömas var på relativt små mängder mellan 10 och 15 gram. Anledningen var att drogen är 

verksam nerifrån fem milligram. Gränsvärdena för MDPV har nu höjts, på grund av ett 

prejudikatsfall i HD, då HD sänkte straffpåföljden för två personer som var dömda till 7,5 

respektive 8 års fängelse till 8 månader respektive 1,5 år i fängelse. Domen är vägledande vid 

andra domar och sänder en signal till allmänheten om att MDPV inte är så farligt som det 

egentligen är. Efter detta domslut ökade användningen av MDPV igen i Västerås. MDPV 

likställs numera med amfetamin i farlighetsgrad, där grovt narkotikabrott föreligger vid minst 

250 gram. MDPV har sitt ursprung i Kina men finns även inom EU:s gränser. Drogen 

marknadsförs som badsalt för att nå ut till en bredare kundkrets och i andra fall vid köp av 

drogen kan den gömmas inuti julgranskulor, trädgårdstomtar, sminkspeglar och annat. Vidare 

beskriver Lundberg att rapporter har inkommit exempelvis från behandlingshem där 

missbrukare själva har sagt att samhället måste arbeta med att få bort MDPV då det är ett 

riktigt rävgift. MDPV ger ett starkt refillbehov då drogen snabbt går ur kroppen. När detta 

sker får människor som brukat drogen problem med psyket och suicidtankar. När Lundberg 

började undersöka MDPV hösten 2011 var det minst ett fall i veckan där någon, på grund av 

MDPV användning, kom i kontakt med myndighetspersoner. Under våren och sommaren år 

2012 var det två till tre nya fall i veckan. Det har till och med gått så långt att allmänheten 

undviker akutvårdsmottagningen i Västerås då personer som brukar MDPV har vistas där och 

uppträtt skrämmande. De som brukar MDPV har oftast tidigare missbrukat amfetamin eller 

heroin. De har bytt ut drogen då tillgången på amfetamin är nästintill obefintlig. Missbrukare 

beskriver MDPV som 15 minuter i himmel och fyra timmar i helvetet. En anledning till att 

MDPV är så pass etablerat i Västerås kan bero på att det i staden bor så kallade ”professorer”. 

Detta är missbrukare som använder sig själva som labbråttor för att testa varianter av drogen.  

5.3.5.2 Forskning om MDPV  

Enligt narkotikapolis Lundberg säljs MDPV fortfarande som internetdrog trots att den är 

narkotikaklass sedan februari år 2010. Nyman (2012) framhåller att MDPV är attraktiv och 

efterfrågad och därför går den fortfarande att köpa i internetbutiker. Förekomsten av MDPV 

har ökat sedan mefedrondomen (NJA, 2011). Detta kan komma sig av det Advokatsamfundet 

(2011) beskriver, att MDPV ska jämställas med amfetamin i farlighetsgrad. Om personen som 

är åtalad för narkotikabrott själv är missbrukare av narkotika eller om brottet är 

missbruksrelaterat, bör straffet inte anses som grovt. Att domen har fått MDPV-användningen 

att öka tydliggörs i Svensk förening för Beroendemedicin (2012), som framhåller att MDPV 

etablerades i Mellansverige under sommaren 2012, främst i Västerås och Norrköping, vilket 

påvisas av Lindeman m.fl. (2012) som framhåller att användandet av MDPV har medfört en 

ökning av samtal till Giftinformationscentralen. Personalen på sjukhuset i Västerås har 

upplevt något som de benämner som en epidemi och en vårdkris då personer som missbrukar 
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MDPV är många till antalet och ofta svårbehandlade. Den mest troliga anledningen till detta 

är att MDPV är synnerligen farlig. För att fastställa att patienterna har använt sig av just 

MDPV har Västerås sjukhus deltagit i STRIDA- projektet och skickat blodprov till Uppsala 

för analys.   

5.3.5.3 Reflektioner och slutsatser 

Utifrån prejudikatsfallet (NJA, 2011) och narkotikapolis Lundbergs diskussion drar vi 

slutsatsen att straffskalan har en betydelse för användandet av drogen MDPV. En anledning 

till detta kan vara att människor tror att MDPV inte är så farligt då straffet sänktes avsevärt i 

det aktuella fallet, vilket nu är vägledare för andra domar av samma karaktär. En annan aspekt 

kan vara att människor som säljer MDPV väljer att ta risken, då straffet kanske inte blir mer 

än ett år i fängelse, jämfört med hur långt straffet kunde bli tidigare. Med tanke på vad 

Lundberg framhåller om vilka som använder MDPV kan en slutsats vara att fler människor 

som missbrukar narkotika väljer att börja använda sig av MDPV, då internetdrogen är 

förhållandevis billig och enkel att komma över jämfört med annan narkotika.  

5.3.6.1 Insatser gentemot internetdroger 

I denna del av resultatredovsningen framgår det att internetdroger säljs och köps på internet. 

Därför är det av vikt att även polisen håller sig uppdaterad om kanalerna där försäljningen 

pågår på internet. 

    Narkotikapolis Lundberg beskriver att internetdroger uppmärksammades i Västerås för 

cirka fem år sedan. Det hade förekommit tidigare men inte i någon större omfattning. Det 

finns ett omfattande missbruk av internetdrogen spice i Västerås, drogen säljs i påsar med 

tryck och liknar förpackningar med grönt te. Spice består av olika former av syntetiska 

cannabinoider varav vissa är narkotikaklassade. Vanligtvis köps cannabinoiderna in för att 

individerna ska göra egna blandningar med olika styrkor. Effekten kan bli så pass stark att ett 

korn i en vanlig cigarett är densamma som en hel cigarett bestående av cannabis, beskriver 

Lundberg. Den grupp som använder sig mest av internetdroger är redan etablerade 

missbrukare, men det är också vanligt att yngre personer kommer i kontakt med drogen. En 

vanlig förklaring till varför ungdomar röker spice är att de inte anser att det är en farlig drog 

eftersom den inte är olaglig. De uppfattar sig själv inte som missbrukare utan menar att de 

tränar och tänker på hälsan och röker lite spice ibland. Tillgängligheten på internetdroger har 

gjort att den allmänna attityden till droger har förändrats till att vara mer tillåtande. Därför tas 

arbetet med internetdroger på största allvar av polisen. I Västmanland har polisen 

internetsidor med drogförsäljning under uppsikt. En sida som kan ge mycket information 

angående narkotika är Flashback, vilket är ett sådant forum där det hade varit betydande att ha 

en framskjuten spaningsinsats. Lundberg tycker att det skulle vara intressant att kartlägga 

vilka som går in på liknande sidor och vilka som köper internetdroger. En sådan undersökning 

är tekniskt möjlig men resurser saknas. 

5.3.6.2 Interaktion på internet och det sociala perspektivet    

I intervjuerna framkommer det att polisen bedriver arbete på internet. Holgersson och 

Knutsson (2011) beskriver att Polismyndigheten har ett aktivt arbete på internet och dess olika 

forum för att få information om olaglig försäljning av narkotika. Det som är problematiskt 

med metoden internetspaning är att det kan finnas information om att ett brott har begåtts men 

inga bevis. Vidare berättar Holgersson och Knutsson (2011) att Polismyndigheten arbetar med 

riktade insatser avseende misstänkta narkotikabrott. Denna metod är verksam både i den 

fysiska världen och via internet. Detta kan vara en viktig aspekt då tre procent av eleverna i 

årskurs nio och fem procent i årskurs två på gymnasiet i en undersökning uppger att de har 

skaffat droger med hjälp av internet (Henriksson & Leifman, 2011). En anledning till att 

ungdomar testar droger beskrivs av Fahlke (2007) utifrån det sociala perspektivet. En 
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narkotikadebut för en ungdom kan ske beroende av individens sociala umgänge och dess 

attityder. Utifrån intervjuerna framkommer det också att cannabinoider är en vanlig ingång till 

ett narkotikamissbruk, vilket stämmer överens med statistiken som Statens folkhälsoinstitut 

(2012) beskriver. Cirka tre miljoner människor i Europa missbrukar cannabis och i Sverige 

menar 25 procent av alla människor som har varit på behandling för sitt missbruk att cannabis 

har varit det störst problemet. 

5.3.6.3 Reflektioner och slutsatser 

Vi drar slutsatsen utifrån intervjun med narkotikapolis Lundberg att polisens resurser är 

underdimensionerade för det arbete som behöver bedrivas på internet för att få bukt med 

fenomenet internetdroger. Både narkotikapolis Lundberg och forskarna Holgersson och 

Knutsson (2011) menar att det finns mycket information att hämta på sociala internetforum 

som exempelvis Flashback. Dock är det svårt att binda någon vid ett brott då bevisningen är 

bristfällig på grund av bland annat anonymiteten på internet. Med tanke på hur många som, 

enligt Statens folkhälsoinstitut (2012), har problem med cannabis borde kanske arbetet med 

internetspaning möjligtvis vara högre prioriterat. Enligt Lundberg är det vanligt att ungdomar 

kommer i kontakt med drogen spice på internet, där den också finns till försäljning. Vi får 

uppfattningen att spice inte betraktas som en farlig drog av ungdomar och detta kan ha sin 

grund i att vissa former av spice inte är narkotikaklassade. Ett resultat av den rådande 

attitydförändringen kan vara att individer som brukar spice inte ser det som ett problem. Vi 

kopplar ihop tillgängligheten på internetdroger med attitydförändringen i samhället då 

statistik visar att tre procent av eleverna i årskurs nio samt fem procent av eleverna i årskurs 

två på gymnasiet har köpt internetdroger. Cannabis och spice ger upphov till stora problem i 

Sverige som inom EU, vilket både Statens folkhälsoinstitut (2012) och narkotikapolis 

Lundberg framhåller.  

5.3.7.1 Nationellt och internationellt arbete gentemot internetdroger 

I Sverige finns det flera sätt att arbeta gentemot internetdroger och en metod som skulle 

underlätta arbetet hade varit om det fanns tester som kunde visa spår av preparaten i urin- 

eller blodprov.  

    Enligt departementssekreterare Pettersson är Maria Larsson väl insatt i ämnet 

internetdroger och väldigt bekymrad över utvecklingen. Två metoder för arbetet är den för 

Sverige unika strategin ANDT och den internationella strategin Early Warning. ANDT syftar 

till att ge myndigheter riktlinjer hur insatser ska genomföras och samordnas. Målet är att 

skapa ett samhälle som är fritt från doping och narkotika, minska de skador som orsakas av 

alkohol, medicin och tobak samt att minska tillgången på dessa varor. I varje län finns minst 

en ANDT- samordnare som ska göra en arbetsplan för arbetet inom området. I Västmanlands 

län är narkotikapolis Lundberg ANDT- samordnare. Pettersson menar att metoden Early 

Warning underlättar arbetet gentemot internetdroger inom EU då olika länder kan tipsa 

varandra om nya substanser för att Tulltjänstemännen och Polismyndigheten ska vara 

uppdaterade med vad de har att arbeta med. Strategierna inom EU är under vidareutveckling 

och detta ligger nu på Irlands ansvarsområde då de är nästa i tur till att hålla i EU:s 

ordförandeskap. Strategin Early Warning innehåller specifika delar avseende internetdroger 

och en ny narkotikahandlingsplan kommer i början av 2013. Frågan angående internetdroger 

är internationell och Maria Larsson har lyft ämnet till en global nivå då hon våren 2012 

kallade till ett möte med representanter från Ryssland, USA, Italien och Storbritannien. Mötet 

resulterade i ett så kallat joint statement, vilket innebär att länderna har gemensamma 

riktlinjer gentemot den liberaliseringstrend som råder i dagsläget. Arbetet fortgår genom att 

uppmuntra andra länder att ställa sig bakom detta. Lundberg berättar att den svenska polisen 

har internationellt samarbete med andra länder vad gäller narkotikafrågor, dock inte med 
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Kina. Detta skulle vara önskvärt då Kina är ett av världens största exportländer av narkotika 

och utan landets kemikalier skulle inte narkotikavärlden se ut som den gör idag.  

    Nationellt samarbetar Polismyndigheten med Tullverket då information går mellan 

myndigheterna för att Tullverket ska kunna stoppa införsel av narkotiska preparat redan vid 

gränsen. Vidare berättar Lundberg att när det gäller narkotika som kommer utanför EU:s 

gräns går nästan all post till Arlanda. Tulltjänstemännen på Arlanda använder sig av 

narkotikasökhundar som går på transportbanden. Det kommer in mängder med försändelser 

och alla paket hinner inte genomsökas, det som fastnar i tullen är toppen på ett isberg. När 

post kommer från ett EU-medlemsland kontrolleras oftast inte brev och paket. Den största 

delen av brev och paket innehållande internetdroger levereras med hjälp av olika 

postutlämningsföretag som posten, DHL och UPD. En metod för att motverka detta vore att 

utpostera narkotikasökhundar på de stora postterminalerna och postutlämningsställen. I 

dagsläget har dessa långa öppettider och bidrar till ökad tillgänglighet att hämta ut paket. Ett 

mer lokalt samarbete finns i Västerås som består av ett nätverk med representanter från 

Polismyndigheten, Socialtjänsten, Landstinget och parter från brukarrådet, där 

narkotikasituationen diskuteras. Det finns en öppen kontakt där viktig information kan utbytas 

mellan parterna. Informatör Green menar att narkotikasökhundar är den mest effektiva 

metoden för Tullverket i arbetet med att upptäcka droger i väskor eller i paket. Tyvärr kan inte 

hundarna lukta till sig alla preparat, pulver eller tablett som beställs via internet. Därför 

används även röntgen som metod. Även tulltjänstemännens erfarenhet och kunskap om 

varuflödet ses som en stor tillgång. Genom att analysera varuflödet och dra slutsatser om var 

det kommer in mest droger någonstans kan Tulltjänstemännen prioritera var de ska leta och 

göra sina kontroller. Varje år gör tullen ett stort antal beslag av olika narkotiska preparat. 

Under januari till juni år 2012 skedde en ökning med cirka 350 stycken fler beslag avseende 

narkotika jämfört med de två senaste mätperioderna. Under första halvåret år 2012 låg det 

totala antalet beslagtagna gods innehållande narkotiska preparat på totalt 2 225 stycken. Green 

framhåller att Tullverket tar fler och fler beslag varje år och att myndigheten hela tiden blir 

bättre på att känna av och dra analyser av det rådande varuflödet.  

5.3.7.2 Forskning om nationella och internationella metoder avseende internetdroger     

Som det framkom av intervjuerna används strategin Early Warning inom EU och denna 

strategi syftar, enligt ECNN (2012) till att upptäcka och dokumentera nya narkotiska preparat 

på ett tidigt stadium. Preparaten kan upptäckas i olika tullar eller genom att utvalda personer 

har testköpt substanser på internet. Rikskriminalpolisen (2005) menar att det krävs sådana här 

internationella samarbeten för att kunna motverka internetdroger. Systemet Early Warning är 

operativt, vilket framhålls av Statens folkhälsoinstitut (2012), som i en färsk rapport påvisar 

att det i november 2012 hade rapporterats in 50 nya ämnen och substanser av syntetisk 

karaktär. Internetdrogerna analyseras för att fastställa dess uppbyggnad och utifrån den 

forskningen som Helander m.fl. (2011) bedriver framkommer det att det snart kan bli möjligt 

att fastställa om en person har använt internetdroger genom urin- eller blodprov, detta tack 

vare STRIDA- projektet. Analysmetoder för att upptäcka hur internetdroger påverkar kroppen 

är under utveckling i projektet. I takt med att nya internetdroger uppkommer uppdateras 

metoden kontinuerligt och med hjälp av detta kan idag cirka 60 olika substanser fastställas. 

Idag kan urin- och blodprover visa på halter av cannabis, amfetamin, opiater, kokain och 

bensodiazepiner, men inga sådana tester kan ännu upptäcka halter av internetdroger. Att 

kunna analysera exempelvis urin eller blod är nödvändigt för att kunna fastställa att någon 

missbrukat narkotika. enligt Holgersson och Knutsson (2011) kan narkotikabrott sedan år 

1993 leda till fängelsestraff då urin- och blodanalyser blev möjliga. Narkotika har sedan 

1960-talet varit ett allmänt samhällsproblem, vilket statistiken från CAN (2012a) visar där 

dödligheten är större bland narkotikamissbrukare jämfört med den övriga befolkningen i 
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Sverige. År 2008 inträffade det 295 stycken dödsfall på grund av direkta och indirekta 

effekter av narkotikamissbruk. Som det framkom i intervjuerna finns det ett nationellt 

samarbete mellan Polismyndighet och Tullverk där narkotikasökhundar är en effektiv metod. 

Detta påvisar även Holgersson och Knutsson (2011) som framhåller narkotikasökhundarnas 

effektivitet för att finna narkotiska substanser.  

5.3.7.3 Reflektioner och slutsatser  

Av våra intervjuer med departementssekreterare Pettersson och narkotikapolis Lundberg 

framkommer det att det finns ett omfattande samarbete inom EU och på global nivå för att 

förhindra internetdrogernas utveckling. Arbetet verkar dock försvåras av att varje ny substans 

måste genomgå en analys för att fastställa innehållet. Människor som är påverkade av 

internetdroger, som ännu inte analyserats och dokumenterats, kan i dagsläget gå igenom tullar 

och poliskontroller utan att urin- eller blodprov visar några spår av varken lagliga eller 

olagliga internetdroger. Vår uppfattning är att ett analysredskap där urinprov kan visa om en 

person är påverkad av internetdroger skulle kunna underlätta för exempelvis 

Polismyndigheten, och för personal som arbetar med personer med missbruksproblematik. 

Därför är arbetet med STRIDA-projektet viktigt. Att internetdrogernas påverkan på 

människokroppen fortfarande är okänd kan innebära att vi inom en snar framtid får en ännu 

högre statistik över människor som har dött av direkt eller indirekta narkotikaeffekter. Detta 

med tanke på de oroande siffrorna från CAN (2012a). Informatör Green, narkotikapolis 

Lundberg samt Holgersson och Knutsson (2012) menar att narkotikasökhundar är en effektiv 

metod för att upptäcka narkotiska preparat vid införsel till Sverige. Lundberg menar att det 

endast är en liten del av all narkotikainförsel som upptäcks i tullen som detta kan förstås som 

att mer resurser som narkotikasökhundar och Tulltjänstemän skulle vara nödvändigt i arbetet. 

Som både Rikskriminalpolisen (2005) och Lundberg menar behövs det ett internationellt 

samarbete vid narkotikafrågor. En uppfattning kan vara att det finns brister i det 

internationella samarbetet då svenska polisen exempelvis inte har något samarbete med Kina, 

vilket är ett av världens största exportländer av narkotika. Det finns en möjlighet att Kinas 

lagstiftning är olika Sveriges och därför kan ett samarbete vara svårt. Vad gäller lokala samt 

nationella nätverk mellan myndigheter i Sverige får vi uppfattningen att det är av vikt för att 

undvika en större spridning och användning av narkotika. 

5.3.8.1 Förebyggande arbete 

Detta avsnitt kommer att behandla ungdomars drogdebut och det arbete som bedrivs 

preventivt för att undvika att ungdomar blir missbrukare av narkotika. 

    Narkotikapolis Lundberg menar att en del av arbetet med att motverka droger i allmänhet 

och internetdroger i synnerhet är att arbeta förebyggande på skolan och med ungdomsroteln 

genom sekundärprevention och i vissa fall primärprevention
18

. Lundberg undervisar lärare i 

hur de ska upptäcka drogtecken och symptom. Vid några tillfällen har även föräldrar och 

fritidsledare fått ta del av undervisningen. Det går att informera ungdomarna själva på 

skolorna i drogfrågor men han vill inte ”väcka den björn som sover”. Det kan vara bättre att 

föräldrarna diskuterar frågorna med sina ungdomar. Det finns en risk för att internetdroger i 

framtiden kommer få en alltmer etablerad position i samhället och det bästa sättet att bemöta 

detta är genom att arbeta på ett främjande plan. Därför är syftet med preventionsarbetet att 

förhindra att individer utvecklas till narkomaner för resten av livet. Polisen måste naturligtvis 

arbeta med företeelsen som sådan men arbetet måste vara mer långsiktigt. Har man ingen 

marknad har de ingen avsättning av sina produkter. Lundberg menar att det inte är realistiskt 

                                                 
18

 Primärprevention innebär att det sätts in förebyggande åtgärder för att förhindra att det uppstår sjukdomar, 

skador, psykiska, fysiska eller sociala problem. Sekundärprevention syftar inom socialtjänsten på att i ett tidigt 

skede förhindra en utveckling av sociala problem (Socialstyrelsen, 2013). 
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att tro att narkotika helt och hållet någon gång kommer att kunna förbjudas. Däremot är det av 

vikt att ändra det allmänna medvetandet så att människor väljer bort narkotiska preparat. Den 

senaste tiden verkar det som att det har skett en attitydförändring i samhället gentemot droger. 

Många artister och kändisar som borde vara förebilder missbrukar narkotika. De tar upp 

ämnet i sin musik och i sina låttexter. De flesta som debuterar i någon form av drogmissbruk 

gör det på grund av nyfikenhet och på grund av att de tror att det är kul att knarka. Dessa 

individer kan ibland i efterhand komma på att de var nedstämda innan de började med 

narkotika och när de får lite perspektiv på tillvaron faller bitarna på plats. Då kan drogen ses 

som något positivt då det hjälpte individen i det läget. Lundberg tror att människor börjar med 

droger av samma anledning som finns för att börjar dricka alkohol. Varje drog för något 

positivt med sig, det måste alla ha klart för sig, det är därför som den kemiska förälskelsen 

blir så väldigt stark. Om droger endast medförde problem hade det varit enkelt att sluta.    

5.3.8.2 Socialekologiskt perspektiv 

Som det framkommer av intervjuerna är det av vikt att familjen och skolan samarbetar för att 

undvika en tidig narkotikadebut för ungdomar. Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att 

två mikrosystem i en individs nätverk kan kommunicera utan att individen är delaktig men 

detta påverka individen. Att dessa två komponenter är viktiga i den unges liv framhåller även 

Sundell (2007) som menar att skola och familjen är betydande risk- och skyddsfaktorer för 

den unge. Att narkotikadebuten ofta sker när en person är ung har även Fahlke (2007) 

uppmärksammat och menar att narkotikadebut under tonåren kan förstås utifrån det sociala 

perspektivet där en persons beteende i huvudsak förklaras genom individens sociala nätverka 

och de risk- och skyddsfaktorer som ingår. En tidig narkotikadebut kan bidra till ett livslångt 

missbruk, vilket enligt Fahlke (2007) kan förstås utifrån ett biologiskt perspektiv. Det finns 

ingen ärftlig gen som ger upphov till ett missbruk, däremot kan en person ha en genetisk 

sårbarhet som ökar risken för att utveckla ett missbruk. En narkotikadebut kan även förstås 

utifrån det psykologiska perspektivet. Havnesköld och Risholm Mothander (2009) menar att 

missbruk kan ses som ett inlärt beteende som påverkas av positiva och negativa förstärkare. 

När en person som missbrukar narkotika upplever det som positivt är detta en positiv 

förstärkare. Om narkotikan används för att undvika obehag är detta en negativ förstärkare. 

5.3.8.3 Reflektioner och slutsatser  

Narkotikapolis Lundberg undervisar lärare och föräldrar i skolorna, men inte elever, i 

narkotikafrågor. Vi uppfattar att skolan är ett mikrosystem, familjen är ett annat. När dessa 

interagerar kommer ungdomen i familjen att påverkas. Vi drar av detta slutsatsen att 

ungdomar kommer att ta del av Lundbergs undervisning även om de inte träffar polisen 

personligen. Preventionsarbetet syftar till att samhällssynen avseende narkotika ska förändras 

för att efterfrågan ska minska. Lundbergs preventionsarbete i skolan syftar till att undvika 

tidiga narkotikadebuter hos ungdomar. Anledningen till detta kan även förstås utifrån ett 

biologiskt perspektiv då en tidig debut och en genetisk sårbarhet för att utveckla missbruk kan 

leda till ett livslångt missbruk för individen (Fahlke, 2007). Att Lundberg erbjuder skola och 

föräldrar preventionsarbete kan också förstås utifrån det sociala perspektivet eftersom dessa 

två mikrosystem, skola och föräldrar, ingår i ungdomens sociala sammanhang och utgör såväl 

risk- som skyddsfaktorer. Utifrån intervjuerna får vi uppfattningen att många ungdomar testar 

narkotika då de mår dåligt, vilket kan förstås utifrån ett psykologiskt perspektiv (Havnesköld 

och Risholm Mothander, 2009). Vi drar slutsatsen att droger är en negativ förstärkare som gör 

att ungdomen glömmer sina bekymmer för ett tag och detta kan leda till en vidareutveckling 

av ett missbruk. Lundberg framhåller också att drogerna kan ge en positiv känsla. Vi drar 

slutsatsen att lyckokänslan och välbehaget som uppstår vid ett narkotikaintag är en positiv 

förstärkare. Trots att narkotika kan ge baksmällor verkar ändå den positiva effekten överväga 
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det negativa. En orsak vi kan koppla till att vissa ungdomars inställning till att missbruka 

narkotika har liberaliserats kan ha sin grund i att många artister och kändisar missbrukar 

droger och gör narkotikaanvändning mer accepterat genom att exempelvis glorifiera narkotika 

i sina låttexter. 

5.3.9 Sammanfattande reflektioner och slutsatser 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen utifrån de tre intervjuerna att det finns ett stort 

engagemang i arbetet gentemot internetdroger. Som underlag för arbetet ligger rådande 

lagstiftning parallellt med detta finns det ett internationellt samarbete främst inom EU 

(ECNN, 2012) men också ett globalt samarbete. De tre intervjupersonerna framhöll hur 

viktigt arbetet är då internetdroger är ett fenomen som påverkar såväl individer som 

samhället. Regeringen, polisen och Tullverket agerar på övergripande nivå där regeringen 

verkar för att utveckla lagstiftningen, polisen agerar mot grupper och enskilda individer för att 

förhindra att de missbrukar samt Tullverket försöker stoppa införsel av narkotiska preparat 

och substanser. 

6. Diskussion 
I denna del presenteras och diskuteras studiens viktigaste resultat som har tematiserats efter 

frågeställningarna. Därefter presenteras metoddiskussionen där vi diskuterar studiens 

tillförlitlighet och etiska aspekter som har relevans för studien. Vår förhoppning är att vår 

studie ska ge en inblick i fenomenet internetdroger, dess försäljning på internet och hur öppet 

internetdroger diskuteras på det sociala internetforumet Flashback samt hur utvalda 

myndighetspersoner arbetar mot internetdroger.  

6.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie och dess frågeställningar var att undersöka hur hemsidan 

MysteriousPlants var utformad, att observera diskussionerna kring internetdroger på 

internetforumet Flashback samt att söka kunskap om hur lagstiftningen är utformad och hur 

myndighetspersoner arbetar för att motverka spridning och användandet av internetdroger. 

Vårt antagande att internet skapar en ökad tillgång och med det en ökning av internetdroger 

har enligt vår mening blivit bekräftat i studien.  

6.1.1 Hur marknadsför hemsidan MysteriousPlants sitt utbud av internetdroger? 

Vår första frågeställning berörde hur hemsidan MysteriousPlants marknadsför sitt utbud av 

internetdroger. I resultatet framgår det att skaparna bakom MysteriousPlants säljer 

internetdroger och använder sig av marknadsföring för att göra sina produkter mer attraktiva. 

Att skapa en attraktiv marknad, är enligt Gezelius och Wildenstam (2011) marknadsföring, 

vilket utgår ifrån konsumenternas behov och önskemål. På internet kan konsumenterna ta del 

av både information och rekommendation. Utifrån beskrivningen och vår analys av 

observationen och relevant fakta framkom det att hemsidan består av många försäljningsknep, 

exempelvis lockpriser, attraktiva bilder, rabatterbjudanden och positiva utlåtanden samt 

garantier och positiva konsumentomdömen. Detta kan möjligtvis öka försäljningen av 

internetdroger samt att det ger hemsidan ett trovärdigt intryck. Den erfarenhet vi har av 

hemsidor avseende internethandel är från sidor där böcker eller kläder säljs. Vår uppfattning 

är att MysteriousPlants i sin struktur liknar dessa hemsidor, som exempelvis att varorna läggs 

i en ”kundkorg” och att betalning kan ske med kort samt att det finns bilder och 

informationstext om produkterna. Med anledning av att tillvägagångssätten vid handel på 

internet är i princip densamma och att många individer idag är bekväma med internethandel 
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tror vi det kan bidra till att individer inte uppfattar det som något konstigt och främmande att 

beställa internetdroger på hemsidor som MysteriousPlants.   

6.1.2 Hur interagerar individer på det sociala internetforumet Flashback, avseende 

ämnet internetdroger? 

Den andra frågeställning rörde hur människor interagerar med varandra på Flashback och hur 

internetdroger diskuteras på det sociala forumet. Utifrån citat hämtade från Flashback, 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning har vi gjort en analys där vi kan se att 

individer interagera med varandra genom att diskutera internetdroger på forumet. Vi upplever 

att diskussionsforumet utgör en social mötesplats där medlemmarna känner en gemenskap 

kring ett intresse och att det finns symboler för gemenskapen i form av uttryck som vi inte 

helt förstår. Vi kan se att det finns en öppenhet i diskussionerna som vi inte har mött någon 

annanstans och detta kan bero på att medlemmarna är helt anonyma för varandra. Detta kan 

förstås utifrån det dramaturgiska perspektivet. Goffman (1959) beskriver att individer kan 

visa sidor av sig själv, som inte annars syns, när individen har en chans att vara anonym. Trots 

att det på Flashback finns regler om att narkotikahandel är förbjuden har vi ändå läst otaliga 

trådar där sådana diskussioner förs. Medlemmar har blivit avstängda på grund av detta men 

trådarna går fortfarande att läsa. I analysen kopplar vi samman citaten med teorier om 

interaktionsmönster och samhällsstrukturer för att förklara fenomenet. Vi hade tidigare inte 

besökt Flashback och vår uppfattning av forumet är att det är en sida som innehåller mycket 

information om ett flertal olika ämnen som till exempel nyheter, hälsa och resor. När vi läste 

inläggen om narkotika kändes det skrämmande då det fanns mycket information om 

exempelvis inköpsställen, tydliga instruktioner om hur preparat ska intas, vilka preparat som 

rekommenderas samt händelseförlopp. Vi kan konstatera att Flashback är en stor 

kunskapskälla för individer som vill använda sig av internetdroger. Vi har diskuterat kring att 

detta kan vara en inkörsport för dem som har tankar på att pröva, vilket borde 

uppmärksammas och fler studier borde bedrivas på detta område. Vi har även diskuterat 

observation på Flashback som metod angående tillförlitlighet och etiska dilemman. I vårt 

metodavsnitt framgår det vilka etiska riktlinjer som finns för sådana studier, vilka vi anser att 

vi har följt. Vi är medvetna om att tillförlitligheten i båda observationerna på 

MysteriousPlants och Flashback kan vara bristfällig då det inte är säkert att skaparna av 

hemsidan och medlemmarna på Flashback är helt sanningsenliga. Vi har inte själva handlat 

något från hemsidan. Därför vet vi inte om erbjudandena och preparaten stämmer med 

informationen. Vi kan också tänka oss att citaten är överdrivna och endast sanningsenliga med 

individens personliga uppfattning och detta kan bero på möjligheten till anonymitet. Men vi 

har läst ett stort antal citat och trådar samt studerat fler hemsidor för försäljning av 

internetdroger och har sett ett mönster. Därför har vi efter övervägande tagit ställning till att 

informationen är relevant och bidrar till studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

6.1.3 Hur agerar representanter för rättsväsendet utifrån rådande lagstiftning? 

För att få svar på vår tredje och sista frågeställning kontaktade vi tre intervjupersoner som på 

olika sätt arbetar inom rättsväsendet i Sverige. En gemensam nämnare i intervjuerna är 

betydelsen av Förstörandelagen. Den är instiftad av Riksdagen och det är Maria Larsson, 

barn- och äldreminister som är ansvarig för frågor rörande alkohol och narkotika. Lagen 

påverkar såväl Polismyndighetens som Tullverkets arbete. Vi ansåg att Per-Erik Lundberg, 

narkotikapolis, och Sofia Green, informatör på Tullverket var lämpliga representanter för 

samarbetet mellan makro- och mikronivån. Statistik, nationell samt internationell forskning 

har visat att lagstiftning är av stor betydelse för arbetet mot narkotika samt att beslagen i 

Sverige har ökat det senaste året.  
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    Myndigheterna i Sverige har ett stort ansvar och vi anser att resurserna borde vara större då 

tillgången på internetdroger och dess användande ökar samt att vissa preparat är synnerligen 

farliga. Vi har under studiens gång bland annat diskuterat hur det kan komma sig att metoden 

narkotikasökhundar inte används mer då detta verkar vara den mest verksamma metod när det 

gäller att upptäcka paket och brev innehållande internetdroger. Användningen skulle kunna 

ökas i tullen samt vid postutlämningsställen. Ett problem är dock att hundarna inte kan söka 

efter alla substanser. Därför är det av vikt att även andra metoder utvecklas och effektiviseras. 

Utifrån resultatet kan vi se att det finns ett stort engagemang i frågan om internetdroger från 

alla tre myndighetspersonerna. Frågan verkar vara högst aktuell och prioriterad. Dock ligger 

arbetet med att bekämpa internetdroger alltid steget efter producenterna. Det behövs ett 

internationellt och globalt samarbete för att minska tillgången och användandet. I intervjuerna 

och i tidigare forskning framgår det att internetdroger skulle kunna familjegruppklassificeras 

om Sverige stiftade en sådan lag. Argument emot detta menar att vissa läkemedel då skulle 

narkotikaklassas. Argument för en lag menar att detta skulle innebära att fler preparat blir 

narkotikaklassade samtidigt. Vi anser utifrån vår studie att fördelarna överväger nackdelarna, 

då det skulle vara en effektiv metod som innebär att fler preparat kan beslagtas. Det är dock 

viktigt att ta hänsyn till de medicinska aspekterna som exempelvis att många mediciner skulle 

klassa samtidigt som en drog klassas som narkotika, detta tänker vi skulle vara möjligt med 

hjälp av ett tillägg i lagen. Vi är dock inte inlästa på de juridiska och medicinska aspekterna 

avseende vad denna lagförändring skulle innebära. Då alla tre respondenter representerar 

myndigheter är de enligt vår uppfattning sakkunniga inom området, men intervjuerna 

innehåller både åsikter och faktakunskaper. De åsikter som framförs av respondenterna 

bedömer vi vara tillförlitliga.  

6.1.4 Slutsatser 

Vi drar slutsatsen av observationen på MysteriousPlants och aktuell forskning att internet 

ligger till grund för en effektivare droghandel för konsumenterna. En slutsats är att den höga 

tillgången till internet med hjälp av mobiler, surfplattor och trådlösa nätverk har bidragit till 

den ökade handeln av internetdroger. Av observationen på det sociala internetforumet 

Flashback drar vi slutsatsen att det är en plattform för diskussioner, rekommendationer och 

med ett rikt informationsflöde. Forumet kan användas anonymt, vilket kan bidra till mer 

öppna diskussioner än vad de skulle ha varit i det fysiska mötet. Utifrån de tre intervjuerna 

kan vi dra slutsatsen av att det finns en oro över internetdrogernas framväxt hos 

myndighetspersoner. Det krävs ett större internationellt och globalt samarbete om 

internetdrogerna ska kunna stoppas. Utifrån rådande forskning om internetdroger kan vi dra 

slutsatsen att det krävs nya studier på hur internetdroger påverkar människokroppen och 

samhället. Av artiklarna i läkartidningen av Helander m.fl. (2011) och Lindeman m.fl. (2012) 

framgår det att dagens analysmetoder inte står i paritet med utvecklingen av nya 

narkotikasubstanser. Då det är ett växande problem med internetdroger kan en slutsats dras att 

det även krävs mer och större insatser från myndigheterna. Enligt Rikskriminalpolisen (2005) 

är polisens insatser på internet bristfällig och mer resurser för att motverka handeln av droger 

på internet skulle vara önskvärt.  

    Ett fenomen som lyftes upp i intervjuerna är den förändrade attityden angående narkotika 

och internetdroger, det finns en liberaliseringstrend i det svenska samhället. Detta tycker vi är 

oroande då forskning visar att missbruk ger stora konsekvenser för individen, både psykiskt 

och fysiskt, och för samhället. Internetdroger är ett relativt nytt fenomen och därför finns det 

ännu inga rapporter som helt visar vilka långsiktiga konsekvenser ett missbruk av 

internetdroger kan ge, detta beror delvis på att nya preparat hela tiden uppkommer, men 

forskning bedrivs. Vi anser att det är av stor vikt att föräldrar och personal på skolor utbildas 

för att lära sig känna igen tecken på att någon har använt narkotika. Det är också betydande att 
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föräldrar är medvetna om vad deras ungdomar gör på internet. Vi önskar även att alla som i 

sin profession kommer i kontakt med människor med missbruksproblem är välinformerade 

om riskerna med internetdroger. Utifrån forskning om internet har det visat sig att 

utvecklingen av internets användning går snabbt framåt och användarna blir fler och fler 

världen över. Respondenterna tror inte att syntetiska droger kommer att försvinna. Internet har 

enligt vår mening helt klart förenklat tillgången på droger och så länge internet finns i den 

form som den gör idag, kommer det förmodligen att bedrivas droghandel över internet. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt syfte är uppnått och att våra frågeställningar i vår kvalitativa studie har 

besvarats och att den har tillförlitlighet då vi har utgått från den kvalitativa metodens riktlinjer 

och ståndpunkter. Respondenterna erbjöds att läsa igenom den transkriberade texten av 

respektive intervju för att de skulle kunna bekräfta att vi uppfattat allt på ett korrekt vis. Vi 

har i studien varit noga med att inte skriva ner våra personliga åsikter och värderingar, 

förutom i diskussionen. Vi har båda kommit i kontakt med personer med 

missbruksproblematik tidigare i vår yrkesroll. Därför har vi en viss förförståelse för ämnet 

och det finns en risk för att detta har påverkat studien. I metodlitteratur framgår det att 

forskare med utgångspunkten i kvalitativ metod har ett samhällsvetenskapligt synsätt. I detta 

ingår att studera olika interaktionsmönster som sedan tolkas. Målet med en kvalitativ studie är 

att få förståelse samt att kunna sätta sig in i fenomenet. Detta anser vi att vi har gjort och 

därför har den kvalitativa metoden varit mer lämplig utifrån vårt syfte än vad en kvantitativ 

forsknings metod skulle ha varit för att besvara våra frågeställningar.  

    Vi vill nämna några begränsningar som har påverkat vår studie. En av dessa är att vi har 

valt ett ämne som det finns begränsad tidigare forskning om i jämförelse med andra 

ämnesområden inom det sociala forskningsområdet. Vi ställer oss kritiska till att det bedrivs 

lite forskning om fenomenet interdroger. Det har även begränsat oss att det inte finns några 

professionella, utifrån vår kännedom, som arbetar specifikt med internetdroger i Örebro. 

Därav har våra intervjuer genomförts med professionella på annan ort. 

    Trots dessa begränsningar anser vi att frågeställnigarna i studien är besvarade och syftet 

uppnått. Studien är relevant i dagsläget angående arbetet emot narkotika då vi klargör att det 

finns en öppen diskussion och en lättillgänglighet på internetdroger över internet. 

6.2.1 Källkritik 

Leth och Thuren (2008) menar att de fyra kriterierna för källkritik är äkthet, tid, beroende och 

tendens och att det finns olika typer av källor nämligen primärkällor, sekundärkällor och 

tertiärkällor. De fyra kriterierna för källkritik kan appliceras på källor från internet men det är 

inte tillräckligt. Ytterligare tre kriterier bör användas avseende källkritik på internet. Dessa är 

kunskapssyn, trovärdighet och källans egenskaper. Syftet med källkritik är att hitta källor som 

ger sanningsenlig kunskap och bäst passar in på verkligheten. Källorna på internet är ofta inte 

primärkällor, det vill säga kunskapen är hämtad från någon annanstans, vilket inte behöver 

innebära att källan är sämre. På internet finns det många faktabaser och det är inte ett ovanligt 

förekommande att källor säger emot varandra. Källor bör därför undersökas ytterligare genom 

att söka författare, vilka källor som hänvisas och vilken bekräftelse källan har fått av 

exempelvis läsare. Författaren bör framhålla om det finns källor som säger emot den utvalda 

källan eller om källan kan upplevas som osäker. Leth och Thuren (2008) menar att en viktig 

aspekt som man bör ha i åtanke är att bakom varje källa finns en mänsklig faktor, fel och 

brister kan uppstå i källan på grund av detta.  

    Vår studie bygger till stor del på forskning och uppgifter hämtade från internet. Vi är 

medvetna om att det finns en risk för att källorna inte alltid är fullständigt tillförlitliga då våra 

uppgifter skulle kunna vara både av sekundär och tertiär art. Det finns även motsägelsefulla 



43 

 

fakta i studien, exempelvis visar forskning att ungdomar har enkelt för att komma åt 

narkotika. Holgersson och Knutsson (2011) menar att merparten av Sveriges ungdomar inte 

vet hur de ska få tag på narkotika och att detta beror på Polismyndighetens arbete, men enligt 

Rikskriminalpolisen (2005) är polisens arbete på internet bristfällig och internet beskrivs om 

”en öppen drogscen”. Detta skulle dock kunna vara ett uttryck för att forskningen skiljer sig åt 

beroende på vilka metoder som använts för faktainsamling. 

6.2.1 Förslag på vidare forskning 

Vi tror att missbruket av internetdroger kommer att bli ett växande problem i samhället. 

Därför anser vi att det behövs nya studier på området för att skapa mer och fördjupad kunskap 

om internetdrogerna. Det skulle vara önskvärt med en kartläggning av hur grupper av 

substanser påverkar människokroppen och hur internetdroger påverkar samhället. Eftersom vi 

studerar till socionomer kommer vi förmodligen att komma i kontakt med människor som 

missbrukar olika former av narkotika. Vi anser att det är av vikt att teorier och metoder 

vidareutvecklas för att vara verksamma mot internetdroger. Då fenomenet internetdroger är 

relativt nytt är den befintliga forskningen om ämnet begränsat både nationellt och 

internationellt. Ny forskning inom socialvetenskapliga forskningsområdet behövs inom 

områdena som berör narkotika, missbruk och internet.  
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Bilaga 1 (1) 

Narkotika och droger 
Fahlke (2007) menar att anledningen till att människor brukar narkotika varierar, det som är 

gemensamt för alla droger är att de påverkar det centrala nervsystemet. I det centrala 

nervsystemet finns det limbiska systemet som reglerar upplevelsen av lust, välbehag och 

stimulans, detta kallas även för belöningssystem eller lustsystem. När en människa använder 

sig av droger påverkas detta system och en känsla av eufori kan uppnås. Ett annat system som 

påverkas av droger är det serotonerga systemet och opioidasystemet. Dessa system reglerar 

sinnesstämning hos människor och det serontonergasystemet styr känslor som sexualitet, 

aggressivitet och impulskontroll. Det opioidasystemet aktiveras vid smärta och sänder ut 

signaler för smärtlindring. De positiva effekterna en människa kan uppleva vid drogintag är 

kortvariga, vid varaktigt bruk av droger uppstår kroniska effekter på det centrala 

nervsystemet. Dessa skador kan leda till en förändrat beteende och känsloliv.  

 

Nedan följer en lista med definitioner på det vanligaste illegala drogerna i Sverige. 

 

Amfetamin 
Fahlke (2007) beskriver att amfetamin är en centralstimulerande
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 drog som kan drickas, 

sniffas eller injiceras men det vanligaste är att inta oralt genom tablettform. Preparatet är 

syntetiskt och har använts som medicin sedan slutet av 1880-talet. Biverkningar på amfetamin 

är bland annat psykoser, hallucinationer, kraftiga känsloutbrott. Eftersom amfetamin är en 

uppåt drog använder amfetamin missbrukare oftast lugnande läkemedel för att lugna 

abstinens.  

 

Bensodiazepiner 
Bensodiazepiner är en grupp av läkemedel som numera är narkotikaklassat av 

läkemedelsverket vilket beror på att det är beroende framkallande, tidigare ordinerades 

läkemedlet vid ångest och sömnsvårigheter. Bensodiazepiner kombineras oftast med alkohol 

och andra droger då det kan öka berusningseffekten men även lindra abstinensen (Fahlke, 

2007). 

 

Cannabis  
Cannabis är en hampväxt med sitt ursprung från Indien som kan intas som narkotika på olika 

sätt. Av de torkade bladen och blommorna görs den vanligaste formen marijuana och av kåda 

från bladen och blommorna som pressas samman görs hasch. Både marijuana och hasch intas 

genom rökning. Cannabis framställs vanligen som en ofarlig drog vilket inte är sant, den kan 

ge emotionella störningar som ångest och panikattacker. Vid varaktig användning kan 

störningar som psykoser och hallucinationer uppkomma. En människans kognitiva funktioner 

kan även påverkas genom att minnet försämras och sammanhangs svårigheter. Detta är den 

mest förekommande drogen bland ungdomar i Sverige (Fahlke, 2007). 

 

Heroin 
Heroin utvinns från opievallmon som en vätska så kallad råopium. Drogen har en 

avslappnande effekt och har tidigare använts som smärtlindring, liksom bedövningsmedlet 

morfin som utvinns ur samma växt. Heroin är starkt beroendeframkallande och har ett antal 

negativa konsekvenser. Vana missbrukare får en hög toleransnivå vilket kan leda till att stora  
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 Ämne som påverkar det centrala nervsystemet, minskar hunger och trötthet och ger kortvarig 

uppiggande effekt. Exempel på en sådan drog är amfetamin (CAN, 2012c ). 



 

 

Bilaga 1 (2) 
doser intas som kan leda till dödsfall. Vid en överdos av drogen uppstår andningsförlamning 

som i värsta fall leder till döden. Missbruket av heroin orsakar på längre sikt en allvarlig 

psykisk ohälsa som ofta leder till självmord. 

 

Kat 
Enligt CAN (2008) växer Catha Edulis vilt i Afrika, men drivs även upp i odlingar. Den växer 

som buske eller träd. Genom att tugga på bladen och svälja saften får missbrukaren i sig de 

verksamma substanserna från växten. Det är svårt att veta hur mycket av substansen som går 

att tillgodogöra sig från ett blad. När ett blad har tappat sin verkan spottas det ut och ett nytt 

blad kan påbörjas. Kat kan även kokas och drickas som te. Bladen ger ett milt rus och när det 

försvinner uppstår trötthet. Kat tillhör gruppen centralstimulantier och liksom vid andra 

liknande droger ger den en känsla av eufori som ersätts av retlighet och sorgsenhet. Som 

långvarig effekt kan kat ge skador på central- och perifera nervsystemet samt mag- och 

tarmkanalen. Personen som missbrukar kat kan även få ökat blodtryck, hjärtklappning, 

sömnbesvär, aptitlöshet, förstoppning, illamående, irritabilitet, huvudvärk och nedsatt sexuell 

förmåga (för män) uppstå. 

 

Kokain 
Enligt Fahlke (2007) är kokain ett naturmedel och består av kokabuskens blad. Tack vare 

drogens bedövande effekt användes den fram till mitten av 1900-talet som läkemedel. Drogen 

kan också fungera uppiggande och har även stärkande funktioner. Kokain ger allvarliga 

skador på kroppen, liknande dem som återfinns vid amfetaminmissbruk. Drogen har en 

kortvarig effekt och därför behöver personen som missbrukar kokain fylla på för att behålla 

effekten.  Det är vanligt att kroppen kollapsar efter en missbruksperiod av kokain. 

 

LSD 
Fahlke (2007) beskriver LSD är en hallucinogen drog som ger förvrängda sinnesintryck till 

brukaren. LSD ger en påverkan redan vid små mängder men är inte lika fysiskt 

beroendeframkallande som andra droger, däremot får brukaren oftast så kallade 

snedtändningar vilket innebär en psykosliknande reaktion med hallucinationer och kraftiga 

sinnesförvirringar. Drogen kan intas i form av tabletter eller genom små läskspappersbitar 

läggs mot tungan, vilka preparerade med drogen.  

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
Departementssekretare Bo Pettersson, i detta fall ställföreträdare för barn- 

och äldreminister Maria Larsson 
Hur ser du som minister på internetdroger och dess utveckling? 

Hur arbetar regeringen gentemot internetdroger i Sverige? 

Tror du att regeringen kommer att behöva förändrar arbetssättet gentemot internetdroger? 

Hur tror du som minister att internetdroger kommer påverka samhället? 

Hur tänker du som minister kring internetdrogers framtid? 

Narkotikapolis Per-Erik Lundberg 
När började polismyndigheten uppmärksamma internetdroger? 

Hur ser du på internetdroger och dess utveckling? 

Hur arbetar Polismyndigheten gentemot internetdroger över lag i Sverige? 

Tror du att Polismyndigheten kommer att behöva förändra arbetssättet för att kunna motverka 

internetdroger? 

Arbetar polisen med sociala forum som till exempel Flashback, hur går det i så fall till? 

Kan du berätta om MDPV och dess genomslag? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur påverkas ert arbete av domstolarnas beslut, angående narkotika, smuggling mm? 

Hur tror ni på Polismyndigheten att internetdroger kommer påverka samhället, i synnerhet 

ungdomar? 

Hur tänker du kring internetdrogers framtid? 

Tulltjänsteman Sofia Green 
Vilka metoder används för att upptäcka droger, i synnerhet internetdroger, i väskor och i post? 

Hur mycket internetdroger tar ni i beslag varje år? 

Hur har den nya lagändringen från 1 april 2011 varit till hjälp?  

Har lagändringen medfört någon ökning av beslag? 

Skulle en familjegruppklassificeringslag underlätta ert arbete? 

Vad tror ni mer måste till för ett ännu mer effektivt arbete? 



 

 

Bilaga 3 

Grupperingar av substanser utifrån kemisk struktur 
Helander, Beck, Hägerkvist och Hulténs (2011) gruppering av substanser utifrån deras 

kemiska struktur. 

 

Grupp 1 
Kallas för Syntetiska kannabinoider eller Spice. Dessa droger innehåller ett ämne som gör att 

de liknar cannabis, därav namnet. Vid intag av drogerna kan bieffekter som illamående, 

trötthet, förvrängningar i minnet och förhöjd puls samt blodtryck.  

 

Grupp 2  
Kallas Syntetiska katinonderivat och är en centralstimulerande drog, ämnena i den här formen 

av droger har släktskap med det aktiva ämnet i drogen Kat. Människor som använder sig av 

drogerna kan i likhet med amfetaminmissbrukare lida av bland annat motorisk oro, 

hallucinationer och förhöjd temperatur.  

 

Grupp 3 
Kallas för Syntetiska tryptaminer. Växtbaserade Tryptaminer finns naturligt i naturen i till 

exempel olika svampar. Bieffekter för dessa droger är illamående, uppstötningar och 

hallucinationer.  

 

Grupp 4 
Består av läkemedel som är avregistrerade eller som kommer från andra länder. 

Bensodiazepiner är en sådan form av droger, vilket kan ge sinnesrubbningar och störningar i 

de kognitiva funktionerna.  

 

Grupp 5 
Består av de droger som finns naturligt i svamp- och växtriket. Från trädet Mitragyna specios 

i Sydostasien kommer ämnet Mitragynin och som vanligtvis benämns som det 

centralstimulerande ämnet kratom. 

 

 


