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kronor per resa eller varje gång de lyckas med smugg-
lingen. Om allt går bra för dem och det inte finns 
tull på plats så kan de gå ombord och sedan ta iland 
cigaretter hur många gånger som helst. Färjorna ligger 
i hamn mellan 11-17 varje dag och det gör det möjligt 
för smugglarna att utnyttja hytter och andra utrymmen 
ombord som lager för cigaretter.

Denna mer eller mindre obegränsade tax-free för-
säljning möjliggörs av att lagstiftningen inte uttrycker 
någon begränsning när det gäller försäljningen ombord 
på fartygen. De kan sälja hur många cigaretter som 
helst och det är sedan upp till var och en att deklarera 
cigaretterna och betala avgifterna till Tullverket när 
de tar iland cigaretterna.  Det kanske inte behöver till-
läggas att hittills har ingen deklarerat cigaretterna för 
Tullverket. 

Tullverket har ett bra samarbete med rederierna och 
de har själva infört en försäljningsbegränsning på 200 
cigaretter per resenär, men det har medfört hot mot 
personalen ombord och även mot resenärer, samt att 
organisatörerna funnit andra sätt att smuggla. (tullfri 
kvantitet är 200 cigaretter)

Snussmuggling har skjutit i höjden
När det gäller snus är det samma problem som med ci-
garetter. Det reser hundratals ”snusgubbar” varje vecka 
som handlar skattefritt snus som de sedan tar iland åt 
andra personer.

I Stockholm uppenbarades problemet med snus-
smuggling för ca 3 år sedan då försäljningen på 
Ålandsfärjorna sköt i höjden. Tullverket märke att det 
fanns stora gäng med framför allt äldre herrar som 
reste dagligen och ibland flera gånger per dag till Åland 
och medförde stora kvantiteter med snus tillbaka.

Snus är att anse som övrig vara och inte tobak, ur 
skattehänseende. Därför är det tillåtet att för eget bruk 
införa snus till ett värde av 4300 kronor per gång.

Den explosionsartade ökningen av både taxfree-
försäljningen av snus och så kallade ”snusgubbar” 
kom 2010. Denna försäljningsökning av snus inne-
bar ett skattebortfall på ca 350 miljoner kronor 
under 2010. Detta motsvarar nästan 10 helikopterrån.  
Försäljningen och även då ”smugglingen” har gått ned, 
men det handlar ändå om 100-tals miljoner i uteblivna 
skatteintäkter och miljoner kronor till den organise-
rade brottsligheten.

Vad som kan konstateras är att smugglingen eller 
införseln av snus påminner mycket om cigarettsmugg-
lingen som är beskriven tidigare. Det är ofta stora 
”gäng” på upp till 30 personer av arbetslösa, pensionä-
rer, och andra som har möjlighet att regelbundet resa 
med färjorna. Det har även förekommit att organisa-
törerna utnyttjat och rekryterat asylsökande som bor 
på flyktingförläggningar till att smuggla snus.  Dessa 
snusresenärer medför minst och ofta mycket mer än 
den legala kvantiteten för eget bruk (4300-kronors-
gränsen motsvarande cirka 150 dosor snus). 

Vid ankomsten till Sverige samlas snuset upp av 
mötande personer vid färjan, eller så åker smugg-
larna med sina väskor iväg med buss eller tunnelbana 

någonstans och där lämnar över snuset och får betalt. 
Detta sker dagligen på ett antal färjor i Stockholm, 
Grisslehamn och Kapellskär. Tullverket har också 
mycket små möjligheter att hävda att resenärernas 
”snusranson” inte är för eget bruk.

Vid en tullkontroll av en färjeankomst kunde kon-
stateras att av de ca 250 passagerarna var 117 
s.k. ”snuskurirer” medförande snus för 4300 kronor 
(ca 150 dosor) var. Vid två andra kontroller, en i 
Grisslehamn och Stockholm beslagtogs sammanlagt 
100 kg snus på okända ägare. Det var snus som läm-
nats kvar, antingen iland eller ombord på färjan då 
tullen genomförde en kontroll med snusinriktning. 

Smugglingen drabbar seriösa 
tobakshandlare
Både cigarett- och snussmugglingen är en samhällsfa-
ra då seriösa tobakshandlare inte kan konkurrera på 
samma villkor som de oseriösa. Vid information från 
möten med länsstyrelsen och kommunens tillstånds-
handläggare för alkohol och tobak, framkommer att 
de ofta påträffar oskattad snus och cigaretter i tobaks-
affärer.  Dessutom styrker tobaksrapporten från HUI 
(Handelns Utredningsinstitut) detta.

Snustillverkarna har tillsammans beslutat att märka 
taxfree-snuset med en duty-free märkning och hur 
detta kommer att förhindra smuggling och försäljning 
återstår att se. Vi vet att det i tobaksaffärer påträffats 
taxfree-snus där man med en tuschpenna målat över 
duty-free märkningen. Priset för den dosan var det-
samma som en skattad 53 kronor. Försäljningspriset 
i en taxfree-butik ombord på en färja ligger på ca 30 
kronor per dosa. ■

  Mikael Lindgren
  Operativ chef för 

Tullverkets brottsbekämpning i Stockholm

Sedan 2009 har tullen i Stockholm kunnat konstatera 
att beslagen av taxfree-cigaretter i passagerartrafi ken 
från färjorna som trafi kerar Baltikum och Åland har 
ökat och att smugglingen sker organiserat.  Dessutom 
har fl ygpassagerares smuggling av cigaretter mer än för-
dubblats under 2013 jämfört med 2012. Den smugg-
lingen är också organiserad genom att kurirerna rekry-
teras med uppdraget att hämta cigaretter och smuggla 
dem in i Sverige.

Varje dag ankommer färjor från Baltikum med ett 
antal cigarettkurirer, vilka försöker smuggla iland mel-
lan 7000 och 20 000 cigaretter var och per gång. De 
har under resan handlat upp några hundra tusen ciga-
retter i fartygets taxfree-butik, som de sedan förvarar 
i hytter eller andra ställen ombord på fartyget.  Sedan 
väntar de på rätt tillfälle att smuggla cigaretterna iland. 
Smugglarna bedriver motspaning mot tullen, genom att 
de har personer i land som kontrollerar om det finns 
tullpersonal i tullfiltret eller om det finns tullare någon 
annanstans. De fotograferar tullare, använder sig av 
s.k. provgångare (personer som går iland från färjan 
medförande stora tomma väskor) för att se om de blir 
kontrollerade. Om smugglarna tror att tullen finns i 
färjeläget, väntar de tills de känner sig säkra att ta iland 
cigaretterna. Om tullen finns kvar ända till färjans 
avgång, så reser de bara tillbaka med färjan och gör ett 
nytt försök senare.  

Vissa dagar har tullen beslagtagit över 200 000 ciga-
retter på just dessa färjeankomster, dels genom beslag 
i samband med ilandförandet och dels i samband med 
husrannsakan och kontrollvisitationer ombord i hytter 
och andra utrymmen.

Statslösa ester utnyttjas som kurirer
Vid kontroll av proviantering och försäljningen av ci-
garetter på vissa av färjorna har det konstaterats att 

försäljningen av cigaretter per vuxen passagerare har 
fördubblats från 2010 till 2012. Denna skillnad uppgår 
till ca 100 miljoner cigaretter under 2012. Inte en enda 
av dessa cigaretter har deklarerats för tullen. Det mot-
svarar ca 150 miljoner i skattebortfall.

I reda pengar så betyder det att de som organiserar 
smugglingen har under 2012 tagit ombord cirka 125 
miljoner kronor i kontanter för att köpa 500 000 ciga-
rettlimpor som sedan ska smugglas iland.  Tullen har 
vid kontroller påträffat 100-tusentals kronor i kontan-
ter och växlingskvitton som stryker den omfattande 
smugglingen.

Den organiserade cigarettsmugglingen utnyttjar ofta 
statslösa ester som kurirer för att ta iland cigaretterna. 
De utrustas med färjebiljetter, pengar att handla för 
och mobiltelefoner för att kommunicera med organi-
satörerna iland. Förtjänsten för kurirerna är ca 500 

Smuggling av cigaretter 
och snus i färjetrafiken 
en lönsam historia
Den illegala handeln med tobak är så lönsam att den organiserade brottsligheten kopplat 

ett starkt grepp om tobakssmugglingen, även den så kallade myrtrafiken har drabbats. 

Det är inte bara de stora lastbils- och containerlasterna med miljontals cigaretter per last 

de slagit klorna i, utan även gångpassagerare på färjor är involverade. Vem kunde ana att 

det dagligen på våra kryssningsfärjor i Stockholmområdet smugglas 100-tusental ciga-

retter och 100-tals kilo snus som bärs iland av gångpassagerare och att flygpassagerare 

smugglar upp till 200 000 cigaretter i resväskor, vid en och samma resa.

En ”typisk” cigaretthytt med ett par cigarettkurirer och fär-
digförpackade väskor med ca 90 000 cigaretter.

Cirka 100 000 cigaretter i beslag på Arlanda på en flyg-
resenär från tredje land.
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om och via TOR-browsern hittade jag snart Speedswe-
dens Silk Road-sida. 

Totalt fanns 1222 kommentarer från personer som 
köpt narkotika av Speedsweden på Silk Road. Invid 
varje kommentar fanns beskrivet vilket preparat det 
gällde. Den absoluta majoriteten av kommentarerna 
var skrivna på svenska och de flesta hade köpt 
några gram amfetamin eller ett par ecstasytabletter. 
Majoriteten av köparna på de 34 kuverten förekom 
inte för narkotikabrott sedan tidigare. 

Som vanligt i vår verksamhet är verkligen sällan sär-
skilt smickrande. När man läser på Speedswedens sida 
på Silk Road och på omdömena får man lätt intrycket 
av en seriös verksamhet som tar kundernas integritet 
på största allvar. När man sedan står i hans kök som 
luktar av gamla sopor, där amfetaminet fördelats 
med en solkig kniv på en smutsig skärbräda av någon 
som själv tullat på försändelsen ändras bilden. Att 
människor får infektioner och blir svårt sjuka när de 
injicerar narkotika som hanterats på det sättet, är inte 
direkt svårt att föreställa sig. Till och med tingsrätten 
skriver i sin dom att Per uppvisat amatörmässighet i 
sin verksamhet.

Lastbilschauffören som blev langare
Pers bana mot att bli en av Sveriges större nätförsäljare 
av framförallt amfetamin och ecstasy började med al-
koholproblem, ett problem som ledde till att Per börja-
de på ett tolvstegsprogram. På programmet mötte han 
en person som vi kan kalla Lukas. Per och Lukas fann 
snart varandra och de började dricka ihop. Lukas hade 
en bakgrund som amfetaminmissbrukare och snart var 
både Per och Lukas igång med amfetaminet.

Om det var Per eller Lukas som kom på idén att 
börja sälja droger via Silk Road har inte gått att utrö-
na. Vi som jobbat med ärendet har däremot känslan 
av att Lukas varit inblandad då han har högre teknisk 
kompetens än Per. Detta förnekar givetvis Lukas å det 
bestämdaste. Det gick heller inte att leda i bevis och 
Lukas åtalades inte ens för delaktighet i Speedswedens 

försäljningar. Till saken hör att samtliga insättningar 
från bitcoinföretag skedde till Pers och inte Lukas 
konto. Speedsweden registrerades under våren 2013 på 
Silk Road och bara efter ett par månader var Per just 
på väg att skicka iväg närmare hälften av sitt tredje 
köpta kilo amfetamin när han greps.

5 års fängelse
Per dömdes till fem års fängelse för grovt narkotika-
brott av Alingsås tingrätt. Han dömdes för både inne-
hav samt överlåtelser av ett fl ertal narkotikaklassade 
substanser. Totalt dokumenterades 500 försäljningar 
på Silk Road av totalt 1222 kommentarer från köpare. 
Det fanns också fl era stora insättningar från bitcoin-
företagen på Pers konto med poster på upp till 70 000 
kronor som Per inte kunde förklara. Tingsrätten beslu-
tade därför också att förverka 200 000 kronor från Per 
som vinning av brott.  ■

Niklas Lindroth 
   Narkotikagruppen Alingsås

Källor:

Mål B1025-13 Alingsås tingsrätt
FUP 1400-K105990-13
Fotografi er: Niklas Lindroth
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Den enes bröd den andres död
En radiobil åkte snabbt ut till platsen och när den an-
lände försökte Per (som senare blev huvudmannen i 
ärendet) förgäves att släppa en påse med ett sextiotal 
narkotikaklassade tabletter. Personerna greps och pla-
cerades i arrest. 

Vid närmare kontroll visade det sig dock att släpet 
hade hyrts av Per och att de bara försökte reparera 
släpet. Det beslutades dock om husrannsakan på grund 
av tabletterna som Per försökte kasta ifrån sig vid 
ingripandet. 

Per var skriven i Malmö men efter spaningsar-
bete lokaliserades Pers bostad till en hyresfastighet i 
Alingsås. Undertecknad och en annan narkotikaspa-
nare från Alingsåspolisen åkte ut till fastigheten.

Lägenheten
Direkt när dörren på tredje våningen i hyresfastigheten 
glider upp slår den karakteristiska blomsterlukten av 
amfetamin emot oss. Direkt innanför dörren står påsar 
med vadderade och adresserade kuvert redo att skickas. 
Efter att ha konstaterat att lägenheten är tom går vi ut 
i köket där lukten är som starkast. På skärbrädan till 

vänster i köket ligger närmare ett halvt kilo amfetamin 
och en kniv som använts för att dela upp partiet. Lite 
längre fram i en bunke fi nns ett par hundra lila ecstacy-
tabletter och i en skål ligger växtdelar för att tillverka 
spice. På köksbordet ligger material för att förpacka 
narkotika i vakuumförpackningar. I lägenheten anträf-
fas sedan ytterligare ett halvt kilo amfetamin och ett 
hundratal ecstasy-tabletter i de 34 förfrankerade brev 
som stod i hallen

Speedsweden
Till en början undrade utredarna hur kontakten mellan 
köpare och säljare egentligen gick till då de inte lycka-
des fi nna något genom husrannsakan eller undersök-
ning av telefoner. Lösningen visade sig ligga i en av ett 
fl ertal datorer som togs i beslag av Per. Vid genomgång 
av dessa anträffar en IT-forensiker ett alias, Speedswe-
den, och en skärmdump från en sida som heter Silk 
Road. Undertecknad med fl erårig erfarenhet som da-
tortekniker innan jag blev polis anade vad det handlade 

Speedsweden 
Ett Silk Road-ärende
En vaksam ledig kollega uppmärksammar av en slump hur två personer står och bryter 

på ett släp tidigt en morgon invid E20 strax söder om Alingsås. Det blir den osannolika 

upprinnelsen till ett grovt narkotikabrott med fler än tusen försäljningar över nätet.

Utrustning för att vakuumförpacka droger.

Vadderade och adresserade kuvert som hittades innanför 
dörren.

I de förfrankerade kuverten låg tabletter och pulver i små 
plastpåsar instoppade i DVD-fodral.

På en smutsig skärbräda i köket fördelades ett parti amfeta-
min i mindre poster.
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Tomten, ge oss bättre resurser 
i kampen mot droger!

Ledaren

Det är juletider och många går i spänd förväntan på 
vad tomten kan ha i sin säck. För poliserna har tomte-
verkstaden det år som varit bestått av genomförande-
kommittén inför den nya organisationen från och med 
2015. Det har inte varit något hemlighetsmakeri i den-
na verkstad, utan det har skötts med transparens och 
processerna har kunnat följas på nätet. 

Eftersom det i alla fall är jul så finns det ändå anled-
ning att påminna om önskelistan och frågan är om 
man i tomteverkstan tagit till sig hela dess innehåll. 
Som vanligt är det narkotikafrågan som synes lysa med 
sin frånvaro och det är i sig minst sagt frustrerande. 
Det allvarliga i situationen kan bland andra bekym-
mer direkt avläsas i det facit som nu finns efter 15 
års nedmontering av de polisära narkotikainsatserna i 
missbruksmiljöerna. Det har sakta men säkert tillåtits 
en etablering av en alltför stor mängd lokala narkoti-
kadistributörer som antagit profilen av vad som i vissa 
länder går under epitetet Plaza Boss. 

Det rör sig om unga individer som lagt en narkoti-
kamarknad under sig och som med ett antal underhug-
gare även styr och ställer med allehanda kriminella 
aktiviteter och när tuppkammen blir riktigt stor utlöser 
det våldskapital man besitter för att försvara narkoti-
kareviret. Plaza bossen styr över liv vilket särskilt gjort 
sig påmint genom det eskalerande skjutandet i vissa 
bostadsområden i våra större städer. 

Narkotika är den gemensamma nämnaren i den obe-
hagliga situation som uppstått, där oskyldiga människor 
plötsligt riskerar inte bara trygghet utan direkt hot mot 
liv och hälsa i de olika parallellsamhällen som blivit 
följden. Denna negativa utveckling hade aldrig blivit av 
om polisen fått behålla det initiativ man hade tidigare 
när det fanns en konsekvent och kontinuerlig verk-
samhet, som i klartext bestod av mycket aktiva gatu-
langningsgrupper som höll spridningen av narkotika i 
hyggligt schack på lokal och regional nivå. 

Det får inte glömmas bort att det för ett antal år 

sedan bedrevs en polisiär narkotikaverksamhet med 
en bra organisation, genomtänkt strategi och taktik 
i samverkan med andra myndigheter som nådde stor 
framgång och det lämnade tydliga positiva samhälls-
effekter efter sig. På den tiden fanns även en tydlig 
inställning från statsmakternas sida att narkotika var 
ett viktigt fokusområde och att det svenska restriktiva 
förhållningssättet också skulle genomföras i praktiken. 

Det blir väl så patetiskt när man hör och ser politi-
ker, efter besök på platser där dödskjutningar ägt rum, 
komma med nyvakna insikter om den dynamik med 
elände narkotikaproblematiken lämnar efter sig i ett 
samhälle. Nu talar alla om att narkotika är den gemen-
samma nämnaren och att åtgärder måste vidtas omgå-
ende. Blickarna med förväntningar och krav riktas 
alltid mot närvarande polismän vid presskonferenser 
som berör ämnet. Helt givet måste det bli polisen som 
skall bära det tunga lasset i den efterfrågade bekämp-
ningen tillsammans med andra. Det är därför så viktigt 
att tomten nu kommer med rätt paket i säcken. Paketet 
måste innehålla en polisorganisation som har en tydlig 
nationell- regional- lokal organisation för att hantera 
narkotika, såväl i det lokala som globala perspektivet. 
Organisatoriskt kan denna verksamhet inte bakas 
samman med annat, med den givna konsekvensen att 
initiativbrott alltid blir konjunkturutjämnaren och får 
stå tillbaka när annat besvärligt uppstår. Det är och 
måste förbli en disciplin med praktiker som också är 
specialister, inte minst mot den bakgrund att det som 
nu återstår att göra kommer att pågå i många år innan 
skutan har vänts. 

Med andra ord är det organisatorisk resurs att 
konsekvent och kontinuerligt kunna bedriva en tydlig 
narkotikabekämpning i samverkan med andra som 
måste bli julklappen och den kommer alla i samhället 
att tacka tomten för. n

Anders Stolpe         



Info från styrelsen 
Sök resebidrag från SNPF!
Utdrag ur SNPF:s stadgar § 2.

”Organisationens ändamål är …. att främja professionell kompetens-
utveckling …. samt att främja internationellt kollegialt utbyte”.

För detta ändamål beviljar SNPF resebidrag efter ansökan från en 
medlem eller flera medlemmar i grupp. Bidraget avser att täcka hela 
eller delar av en studieresa.

Många medlemmar har genom åren erhållit resebidrag från SNPF 
för studiebesök hos kollegor i andra länder och även i Sverige.

Styrelsen behandlar inkomna ansökningar, och om kraven är upp-
fyllda beviljas regelmässigt 3000 – 6000 kronor för ensam sökande, 
beroende på resmål m.m.

Om ansökan avser en grupp med flera medlemmar, reduceras 
beloppet per person beroende på totalbelopp och ev. andra 
omständigheter.

Grundkravet för att beviljas resebidrag är minst ett års medlemskap 
i SNPF. Vidare ska en ansökan innehålla uppgifter om resmål och 
syftet med resan samt ungefärlig tidpunkt för avresa. Dessutom vilka 
kontakter som har tagits på resmålet och beräknad kostnad för resa 
och boende.

Vi vill i gengäld att resenären skriver en artikel om gjorda erfarenhe-
ter och lärdomar på resmålet. Texten bör vara två – tre sidor lång 
och kompletteras med några bilder som mailas till gunnar.hermans-
son@snpf.org eller till snpf@snpf.org 

Skicka in er ansökan nu för resa nästa år!

Inbjudan och anmälan till konferensen i 
Örebro 2014
På sidan 69 i tidningen finner du inbjudan till vårens utbildningskon-
ferens i Örebro med kort info om programmet och om anmälan till 
konferensen.

3 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 5-2013

Redaktörens 
spalt
Cannabis har jag tagit upp flera 
gånger i den här spalten i år och den 
drogen får vi inte lämna ifred. Därför 
har vi cannabisfrågan som ett särskilt 
tema i detta nummer. Det gäller att vi, 
som utgör den stora motvikten mot 
cannabisvännerna, kan stå på oss och 
genomskåda de tidvis ganska hög-
ljudda rösterna för en legalisering.

Vi har ju nyligen både sett och 
hört politiker som vill ha en mer till-
låtande syn på hasch och marijuana. 
Varför? Och varför just dessa droger 
som ju bevisligen är skadliga och till 
och med kan vara obotligt skadliga 
för ungdomars hjärnor. Om dessa 
politiker får sin vilja igenom är det 
väl bara att lägga ner verksamheten 
och låsa in sig.

Framtiden är nog ändå inte så 
dyster eftersom vi är många fler än 
dom. Många SNPF-medlemmar, och 
även ännu icke medlemmar, gör ett 
fantastiskt bra arbete och visar stort 
engagemang i det förebyggande och 
operativa arbetet mot narkotika och 
andra droger. Det återspeglar sig t.ex. 
i artiklar som skickas in till redaktio-
nen om händelser och företeelser ni 
är involverade i. Stort tack för detta 
engagemang som jag vet att andra 
läsare uppskattar.

Nästa gång vi hörs är anmälnings-
tiden till vårens utbildningskonferens 
igång. Läs inbjudan här i tidningen 
och var beredda när den personliga 
inbjudan kommer via mejl eller per 
post efter långhelgen.

Nu återstår det bara för mig att 
önska alla en god jul- och nyårshelg, 
med eller utan arbete. Kanske blir 
det också en stund över att fundera 
lite på klurigheterna i julkrysset på 
sidan 78.

    
gunnar.hermansson@snpf.org

I detta nummer medverkar förutom redaktionen  
följande skribenter:

Ulla-Stina Nilsson, Helsingborg sid 18
Sune Rydén, Göteborg 26
Mikael Lindgren, Stockholm 30
Niklas Lindroth, Alingsås 42 och 46
Veronica Urve, Haag 64
Lars Norberg, Stockholm 72
Åsa Dahlberg, Luleå 76

Stort tack för er medverkan!



30 ton hasch i brinnande fartyg utanför 
Sicilien
Den italienska kustbevakningen följde under flera da-
gar det 82 meter långa fraktfartyget Gold Star, sedan 
man fått tips om att det fanns droger i lasten.

Fartyget, som är registrerat i Tanzania, kom närmast 
från Turkiet där 30 ton hasch hade lastats ombord. När 
fartyget började närma sig Sicilien och myndigheternas 
båtar och helikoptrar upptäcktes från fartyget, sattes 
den illegala lasten i brand och de nio besättningsmännen 
från Syrien och Egypten hoppade i vattnet.

Branden släcktes och besättningsmännen plockades 
upp. Deras försök att bränna bevisen hade inte lyckats.

I april i år beslagtogs 20 ton hasch från ett annat 
fartyg nära Sicilien och några dagar tidigare stoppades 
ett turkiskt fartyg i denna del av Medelhavet med ett 
ton hasch i lasten.

Relaterat till den svenska missbruksmarknaden, 
där gatupriset på hasch är cirka 100 kronor grammet, 
skulle 30 ton hasch vara värt 3 miljarder kronor.

    
Källor: The Independent m.fl.

700 cannabisarbetare sökte akutvård i 
Albanien
I byn Lazarat i det inre av Albanien har cannabisod-
lingar tillåtits att breda ut sig under de senaste tjugo 
åren. Lazarat har blivit en symbol för laglöshet i Al-
banien. Poliser som närmat sig cannabisodlingarna har 
blivit beskjutna och bortjagade av befolkningen.

På ca 60 hektar växer uppskattningsvis 300 000 
cannabisplantor som ger hälften av Albaniens skörd 
av cannabis.

Ett par tusen gästarbetare som arbetar på cannabis-
fälten har slagit läger i närheten av Lazarat. Många 
av dem är fattiga romer som arbetar med att plantera, 
skörda, pressa och packa cannabis i byn. Producenterna 
betalar åtta euro för 10 kilo färdig produkt.

Under de senaste månaderna har ungefär 700 av 
gästarbetarna uppsökt ett sjukhus i staden Gjirokaster. 
De har haft besvär med kräkningar, magsmärtor, 
oregelbunden hjärtverksamhet och högt blodtryck. 
En läkare på sjukhuset berättade för en TV-kanal 
att sju-åtta personer, många kvinnor och ungdomar, 
har kommit till akuten varje dag under de senaste två 
månaderna. De kroppsliga besvären är relaterade till 
cannabishanteringen.

    Källa: Reuters

Barn förgiftade av medicinsk marijuana i USA
Sedan medicinsk marijuana blev tillåten i Colorado 
2009, har alltfler barn behandlats för att oavsiktligt ha 
ätit marijuana eller marijuanaspetsade kakor eller go-
dis, enligt en studie som gjorts under ledning av Dr Ge-
orge Sam Wang, toxikolog vid Rocky Mountain Poison 
and Drug Center i Denver.

Studien, som publicerats i JAMA Pediatrics, omfat-
tade barn under 12 år som drabbats av sådana oavsikt-
liga förgiftningar efter legaliseringen den 30 september 
2009, jämfört med liknande fall tiden före. Man fann 
att fjorton barn behandlats på Colorado Children´s 
Hospital de närmaste två åren efter legaliseringen. 
Före september 2009 hade inga barn behandlats för 
marijuanaförgiftning.

Symtomen är oftast slöhet och dålig balans till mer 
allvarliga fall som svårighet att andas, vilket drabbade 
en femårig pojke. Dr George Sam Wang säger att bar-
nen har allvarligare symtom än vad som är typiskt för 
marijuana, vilket också kan bero på att THC-halten är 
hög i medicinsk marijuana.

Barnen kommer från miljöer där föräldrar eller 
mor-farföräldrar får medicinsk marijuana förskrivet. 
Marijuana eller spetsade kakor och godis lämnas 
åtkomligt för de små barnen.

Källa: JAMA Pediatrics

Gunnar Hermansson
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Cannabis
– drogen som kan bli för mycket
Allt oftare matas vi med reportage om rekordbeslag av hasch och marijuana eller rekord-
många cannabisodlingar. För att inte tala om häpnadsväckande historier från USA om hur 
drogerna infiltrerar samhället och utsätter oskyldiga små barn för risker. 

Tjock rök bolmade over bryggan sedan besättningen satt eld 
på lasten.
Foto: Reuters



En ny undersökning som UNISEF presenterat visar att 
fler kanadensiska barn röker marijuana än i något an-
nat land i Västvärlden. Man har studerat hur barn mår 
i 29 länder.

På frågan om hur många 11-13- och 15-åringar som 
rökt cannabis under det senaste året, visade det sig att 
Kanada placerade sig i topp med 28 procent.

Kanada är känt som ett liberalt land när det gäller 
cannabis, liksom USA som hamnade på femte plats 
med 22 procent rökande barn.

Av de nordiska länderna hamnade Danmark på 19:e 
plats med 11,5 procent barn under 15 år som rökt can-
nabis det senaste året. Finland kom på 24:e och Island 
på 25:e plats.

Siffran för Sverige var 5,5 procent cannabisrökande 
barn, vilket betydde en 28:e plats med bara Norge 
efter. n      GH
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MONTREAL/NEW YORK Tron att cannabis är en sä-
ker drog stämmer inte med vetenskapen, i vart fall inte 
för ungdomar. Forskare har gått igenom 120 olika stu-
dier om drogen och summerar att den medför särskilt 
allvarliga risker för unga hjärnor.

Tonåringars hjärnor utvecklas och är därför sår-
bara. Användandet av cannabis kan även medfö-
ra senare missbruksbeteenden och andra långva-
riga negativa effekter, visar en genomgång av stu-
dierna. Sammanställningen är gjord av forskare vid 
Montreals universitet och New Yorks Icahn School of 
Medicine vid Mount Sinai.

Forskarna tittade bland annat på hur de olika 
studierna var i fråga om samstämmiga uppgifter om 
hjärnans biologiska funktioner och de kemiska reak-
tionerna som inträffar i unga hjärnor vid användande 
av cannabis. (Exempelvis via receptorerna CB1 och 
CB2). Fynd som kan betecknas som bevis för att can-
nabis påverkar unga hjärnor på ett mycket negativt 
sätt. 

Man tittade också på genetiska och miljömässiga 
faktorer. Fynden från dessa epidemiologiska studier 
visade på ett samband mellan cannabis och senare 
tungt missbruk av andra droger som lett till psykoser, 
bland annat schizofreni. 

Intressant nog fann också forskarna att dessa risker 
var olika för olika individer och tycks vara korrelerat 
till ålder, mängd och intensitet av drogbruk och gene-
tiska faktorer. Ju tidigare första exponeringen är för 
cannabis, desto värre verkar effekten av drogen bli 

när det gäller mental hälsa, utbildningsnivå, krimina-
litet och mognadsutveckling. 

– Av alla illegala droger är cannabis den mest 
använda bland tonåringar, då många tror att det 
medför en minimal risk. Denna uppfattning har lett 
till att ett växande antal stater legaliserat drogen och 
därmed ökat tillgängligheten. De flesta debatter och 
efterföljande policys har gjorts utan hänsyn till en av 
de mest sårbara grupperna i befolkningen, nämligen 
tonåringarna, och utan hänsyn till vetenskapliga 
data, skriver professor Didier Jutras-Aswad vid the 
University of Montreal och Yasmin Hurd vid Mount 
Sinai i en kommentar till studien som publiceras i 
Neuropharmacology och Science Daily . 

Även om fler systematiska studier behövs för 
att förstå de långsiktiga effekterna av drogen på hjärnor 

och beteende, visar rapporterna entydigt att cannabis 

har en långtgående påverkan på de senare vuxnas 

missbruksbeteenden, särskilt för vissa sårbara individer, 

menar forskarna. Men de noterar också att ”bara” cirka en 

av fyra unga cannabisanvändare utvecklar ett beroende av 

drogen.  n

Bruce Clarke, Drugnews.

Sammanfattning av en studie i Neuropharmacology: 
”Trajectory of adolescent cannabis use on addiction vul-
nerability”. 

En metaanalys är en sammanfattande studie över 
vetenskapliga originalstudier för att dra slutsatser av vad 
den samlade forskningen säger i en fråga. 

Metaanalys: 

Cannabis farligt för unga

Kanadensiska barn röker mest marijuana i Västvärlden

Fler barn i Kanada röker marijuana än i andra västländer.



10  SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 5-2013

Myten om den organiserade brottslig- 
hetens betydelse
Många cannabisförespråkare menar att en legalisering 
skulle slå undan benen för den organiserade brottslig-
hetens inblandning i cannabishandeln. En Stockholms-
politiker, Daniel Somos, debatterade i Dagens Samhälle 
(augusti 2013) på temat att cannabis borde säljas på 
Systembolaget. En av grundteserna i hans resonemang 
är att legalisering och reglering skulle tvinga bort ung-
domars påtvingade kontakt med organiserad brottslig-
het. 

Han är inte ensam om denna villfarelse. Stora delar 

av den amerikanska cannabislegaliseringen vilar på 
liknande argument. I korta drag lyder resonemangen så 
här. Om staten tar kontroll över cannabishanteringen 
och försäljning så ska följande inträffa. Handeln regle-
ras och beläggs med skatt. Cannabis kommer inte att 

Cannabisförespråkarna 
borde sluta hyckla

Intellektualiserande resonemang, lovsång till individens frihet, hänvisningar till lindring av 
livslånga sjukdomstillstånd. Subjektiv forskning, debatter och pr-kampanjer allt i syfte att 
övertyga, förklara och försvara. När allt kommer omkring så handlar legaliseringsdebat-
ten egentligen om en enda sak, nämligen viljan att berusa sig och suget efter att bli hög. 
Även om jag är en inbiten narkotikamotståndare så kan jag ändå respektera att andra har 
en motsatt åsikt, när den är ärlig. Däremot klingar det falskt när cannabisivrarna försöker 
förklara sin positiva inställning utifrån andra argument än de rent berusningsmässiga. 



säljas till minderåriga eftersom kontrollen över försälj-
ning ökar. ”Vanliga” cannabisrökare tvingas inte att 
ha kontakt med kriminella vilket i sin tur minskar 
risken att exponeras för annan typ av narkotika eller 
andra kriminella handlingar. Den organiserade brotts-
ligheten förlorar en viktig inkomstkälla och får därför 
svårare att överleva. 

Hela detta resonemang bygger på en rad naiva före-
ställningar. Det är en myt att den organiserade brotts-
ligheten styr all cannabishantering. Förvisso stämmer 
det att kriminella nätverk smugglar och handlar med 
cannabis. Precis på samma sätt som de livnär sig på 
exempelvis kokainhandel, människosmuggling, illegal 
avfallshantering, flyktingsmuggling, internetbedräge-
rier och allt annat som kan ge pengar. Smuggling av 
alkohol och cigaretter är en annan stor inkomstkälla. 
Detta trots att såväl alkohol och cigaretter är varor på 
en reglerad marknad. Tror någon på allvar att krimi-
nella nätverk skulle lägga sig ned på rygg och dö?

Visst förser den organiserade brottsligheten markna-
den med cannabis. Förtjänsterna på cannabishandel är 
dock förmodligen relativt blygsamma om man jämför 
med annan kriminell verksamhet. En av anledningarna 
till detta är att cannabisrökare är rätt så flitiga att 
själva skaffa fram drogen för sitt eget bruk. En snabb 
tågresa till Christiania och månadsbehovet är täckt. 
Idag är det dessutom vanligt att den inbitne cannabis-
rökaren odlar sitt eget gräs.

Vem är det då som säljer cannabis till våra ungdo-
mar? Glöm alla tankar på den grovt kriminelle som 
står på skolgården och lockar in barn i fördärvet. Detta 
är en bild som naiva och okunniga gärna vill gömma 
sig bakom. Det passar bra in i ett resonemang där man 
inte vill se och ta sitt eget ansvar för det som händer i 
ens närhet. 

Just nu pågår en stor polisinsats i Stockholms län 
som tar sikte på ungdomar och narkotika. Denna 
insats visar verkligheten. De som förser ungdomarna 
med cannabis är den några år äldre kompisen, styvpap-
pan, fritidsledaren, musikläraren osv. Personer som 
själva använder cannabis och som finns i ungdomars 
närhet. Vad får er att tro att dessa kanaler för tillförsel 
kommer att försvinna om cannabis legaliseras? 

Myten om den medicinska marijuanan
Till att börja med kan man konstatera att cannabis 
fungerar som smärtlindring och ger ett ökat välmående 
till hjälp för ett litet antal specifika sjukdomar. Där-
för finns också idag godkända läkemedel även på den 
svenska marknaden som innehåller cannabis, exempel-
vis Sativex.

Sativex används för att lindra symptom av spastici-
tet orsakad av multipel skleros.

Varför är cannabisförespråkarna inte tillfreds med 
bara dessa läkemedel? Jo dessa läkemedel ger inget 
rus. Att cannabis som röks fullt ut skulle klassas som 
läkemedel är inte särskilt troligt av en enkel anledning. 
Även om cannabis som röks kan ge effektiv smärtlind-
ring, så är biverkningarna för stora i förhållande till de 
positiva egenskaper som uppnås. Detta är i själva ver-
ket ganska logiskt. Om man skulle följa resonemanget 
med medicinsk marijuana fullt ut så finns det ju även 
andra möjligheter. Varför inte ordinera kokain eller 
ecstasy till personer som är deprimerade och behöver 
höja sin självkänsla? Varför inte ordinera rent amfeta-
min för full effekt istället för Concerta (metylfenidat) 
till patienter med exempelvis ADHD? Den som har 
svårt att sova kan ordineras alkohol. Den som har 
ryggsmärtor kan ordineras heroin. Ni hör ju själva hur 
löjligt resonemanget blir.

Den medicinska marijuanan är i själva verket ing-
enting annat än en smart strategi för att ge fullt friska 
cannabisrökare en möjlighet att bli höga och att slippa 
bli ifrågasatta. Ett fult och hänsynslöst utnyttjande av 
en liten del människor som faktisk är sjuka på riktigt. 

Utvärderingar av medicinsk marijuana i USA visar 
ett par intressanta iakttagelser. De allra flesta som får 
recept har mycket diffusa sjukdomsbilder. ”Ryggont” 
är en av de vanligaste åkommorna. När man tittar på 
antalet läkare som utfärdar recepten så visar det sig 
att ett fåtal läkare står för den absoluta majoriteten av 
utskrivna recept. För mig finns bara en enkel slutsats: 
Bullshit i kombination med Big Business. 

Myten om den fredlige och sköne canna-
bisrökaren
En av cannabisförespråkarnas favoritsysselsättning är 
att försöka normalisera cannabis genom att ständigt 
återvända till jämförelsen mellan cannabis och alkohol. 
Varför är alkohol tillåtet och inte cannabis? Ja varför 
är alkohol tillåtet och inte kokain? Kan någon förklara 
det vettiga med att tillåta fler saker som är farliga bara 
för att vårt samhälle en gång i tiden har normaliserat en 
drog, alkoholen, som ställer till med massor av elände? 

I jämförelsen mellan alkoholnyttjare och canna-
bisnyttjare odlas dessutom en massa myter av can-
nabisförespråkarna. De som dricker alkohol blir fulla, 
våldsamma, spyr ner sig, slåss och tappar all kontroll. 
De slutar oftast som alkoholister på närmaste park-
bänk. Cannabisrökare å andra sidan beskrivs som 
levnadsglada, livsnjutande, fria, upplysta och snudd på 
hälsosamma individer som berusar sig med värdighet. 
Tillåt mig att skratta. Cannabisrökarna hamnar i precis 
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+  forts nästa sida

Cannabisrökare går in i dimman och tappar kontakten med 
verkligheten.



samma problem som de som dricker alkohol. De gör 
tokiga och inte sällan direkt livsfarliga saker i det akuta 
ruset. De får nojor, blir våldsamma, drabbas av depres-
sion, förolyckas i trafiken, försummar sin personliga 
hygien, stannar av i utvecklingen och struntar i allt 
förutom att röka på. 

Att gradera droger i olika farlighetsgrader kan leda till 
direkt ödesdigra och galna slutsatser. 

I Storbritanninen genomfördes en stor undersökning 
som, på mycket tveksamma forskningsgrunder, bland 
annat konstaterade att alkohol och nikotin i själva 
verket var farligare än cannabis. Detta ledde bland 
annat fram till att cannabis klassificerades nedåt i far-
lighetsbedömningssystemet. Inte helt oväntat var detta 
en bidragande orsak till en omfattande ökning av can-
nabisanvändning bland såväl vuxna som ungdomar. 
Som en självklar följd ökade också antalet beroende 
och vårdbehövande av samma anledning. Förvånande? 

Man missar ofta själva grundpoängen. Man kan 
jämföra det med att ha ett resonemang om vilket 
vapen som är farligast för den som vill ta livet av 
sig. En blyertspenna är självfallet mindre farlig än en 
hagelbössa. En blyertspenna i handen på en motiverad 
självmordskandidat kan dock vara fullt tillräckligt för 
att åstadkomma stor skada. Själva poängen är ju att 
vi istället vill hjälpa människor som mår dåligt att inte 
ta sitt eget liv. På samma sätt vill vi hjälpa människor 
att inte hamna i problem oavsett om det handlar om 
alkohol- eller cannabis- eller annat droganvändande. 

 Myten om att förbud ökar ungdomars  
nyfikenhet att prova cannabis
Många legaliseringsförespråkare hävdar att förbudet i 
sig bidrar till att öka ungdomars användande av droger 
i allmänhet och cannabis i synnerhet. Genom att legali-
sera så avdramatiserar man. Genom att avdramatisera 
så kan vi vuxna komma närmare våra ungdomar och 
tala om de negativa effekterna av cannabis. Vi kanske 
rent av kan dela en pipa eller röka en joint tillsammans 
för att verkligen understryka det negativa med canna-
bis. Och när våra ungdomar väl gör ett snedsteg så ska 
vi inte straffa dem och sätta dem i fängelse. Det senare 
är för övrigt ett annat av legaliseringsförespråkarnas 
favoritargument. Rättsamhällets ingripanden stigmati-
serar. Ett polisingripande leder per definition till att den 
unge inte har något annat val än att fortsätta att röka 
cannabis resten av sitt liv. Ursäkta uttrycket men flesta 
ungdomar som blir påkomna av polis lägger faktiskt 
av. Inte tack vare polisen, utan tack vare fantastiskt 
stöd från föräldrar, sociala myndigheter och beroende-
vård. Ett stöd som dock många gånger kommer sig av 
att alternativet, fortsatt kontakt med polis och rättsvä-
sende, inte känns så väldigt spännande.

Tillåtande eller gränssättande? Det finns massor av 
forskning på området alkohol. Flertalet studier har 
visat på normens betydelse för ungdomars alkohol-
konsumtion. Om utgångspunkten är att alla ungdomar 
för eller senare, med väldigt få undantag, kommer att 
dricka alkohol. Så visar det sig att ungdomar som har 
sina föräldrars tillåtelse kommer att konsumera mer 
än ungdomar vars föräldrar inte tillåter. Varför skulle 
cannabis vara ett undantag? Problemet är snarare att 
vårt frånvarande vuxensamhälle har så förbannat svårt 
att säga nej. Det blir uppenbarligen mycket enklare att 
tillåta cannabis så har vi ytterligare ett problem mindre 
att behöva bråka med våra tonåringar om.

Så länge vi har ett förbud så kommer den totala 
konsumtionen att vara lägre än om vi inte har ett 
förbud. Allt annat är bara nonsens. En legalisering av 
cannabis ger självfallet en ökad exponering mot barn 
och ungdomar. Ett tragiskt bevis för detta är vad som 
har följt i spåren av den mycket frikostiga förskriv-
ningen av ”medicinsk marijuana” i USA. Även om vi 
talar om väldigt få fall så har antalet spädbarn som 
får akutbehandlas för ofrivilliga cannabisöverdoser 
ökat dramatiskt. Detta tros bland annat bero på det 
stora antal cannabisprodukter som följer i spåren av 
legaliseringen. Produkter av typen kakor och godis som 
innehåller cannabis. 

Nu finns det de som menar på att individens 
rätt att fritt röka cannabis är mer värd än att ha 
ett förbud, även om konsumtionen ökar totalt sett. 
Cannabisförespråkarna bör då tala om vilka barns 
framtid de är beredda att riskera, bara för att de ska 
få flumma lite på egen hand. Sluta hyckla och kom ut 
med era egentliga egoistiska åsikter.  n

Lennart Karlsson
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Cannabismissbrukares lägenheter är lika ovårdade som 
andra missbrukares lägenheter.
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Det första omnämnandet av cannabis som drog för 
medicinska ändamål anses vara en farmakopé (läkeme-
delshandbok) hos den kinesiske kejsaren Shen Nung, 
omkring 2000 år f.v.t. Där angavs cannabis som ett 
lugnande medel och en universalmedicin. I gamla hin-
duiska texter tillskrevs cannabis förmåga att bota spe-
tälska och feber samt en allmänt stimulerande verkan 
på sinnet. Muslimer i gammal tid brukade cannabis för 
att bota astma och urinvägsinfektion.

Brittiska myndigheter strök 1932 cannabisdroger 
från landets farmakopé, eftersom deras sammansätt-
ning och därmed även deras effekter varierade allt 
för mycket. I Sverige fanns enkla beredningar av 
cannabis inregistrerade som läkemedel fram till 1950 
(Cannabisol och Cannabitropin). Eftersom formeln för 
den verksamma beståndsdelen delta-9-tetrahydrocan-
nabinol (delta-9-THC, ”THC”) var okänd, fanns inga 
möjligheter att kon-
trollera kvaliteten. Det 
skulle bli möjligt först 
1965, när kemisten R. 
Mechoulam bestämde 
dess struktur.

Nytt intresse
Ett nytt intresse för 
medicinsk använd-
ning av cannabis eller 
cannabisberedningar 
uppstod från mitten av 
1960-talet. Ledordet 
blev ”medicinsk marijuana”. Detta begrepp omfattar 
en rad beredningar från hampa (Cannabis sativa), som 
torkade växtdelar (marijuana), extrakt innehållande 
THC och cannabidiol (CBD) men även syntetisk THC. 
Tillförselformer som har prövats är bl.a. rökning, ned-
sväljning av lösningar eller munspray. Rökning har den 
medicinska nackdelen att patienten kan bli kännbart 
påverkad (vilket en del patienter kan uppskatta). Det 
kan leda till samma risker som vid olovlig rökning. 
Därför används hellre lösningar och spray för att ge 
ett långsammare upptag och därmed mindre risk för 
sinnespåverkan. 

Under senare år har moderna cannabisberedningar 
testats och i en del fall godkänts för en rad indikatio-
ner.

Alzheimers sjukdom är en åldersdegenerativ sjuk-
dom i hjärnan. En mekanism i processen anses vara 
inlagring av främmande material i hjärncellerna. I 

några studier har man funnit en blockering av denna 
effekt genom tillförsel av THC. Det finns förhopp-
ningar om att kunna utveckla medel mot Alzheimers 
sjukdom ur någon THC-variant.

Grön starr (glaukom) är en ögonsjukdom som i 
många fall beror på för högt tryck i ögat. Vissa studier 
redovisar en kortvarig sänkning av trycket vid can-
nabispåverkan. Eftersom effekten endast varar några 
timmar rekommenderas ej längre denna behandling.

HIV/AIDS leder ofta till kraftig viktförlust, vilket 
man hos vissa patienter kunnat motverka genom att 
regelbundet ge THC för att stimulera aptiten.

Lindring av tendenser att kräkas vid behandling 
med cellgifter mot cancer finns dokumenterade när 
patienter fått svälja THC. Sådan användning brukar 
dock begränsas p.g.a. risken för biverkningar som yrsel 
och desorientering.

Smärtlindring av 
cannabisberedningar 
har påvisats i en del 
studier, dock inte lika 
kraftiga som av mor-
fin.

Spasticitet är en stör-
ning i rörelsemönstret 
med ryckningar p.g.a. 
förhöjd spänning i 
musklerna. En mix av 
THC och CBD har 
visat sig kunna dämpa 
spasticiteten.

Bland andra sjukdo-
mar där man gjort försök med cannabisberedningar 
märks hjärntumörer och diabetes.

Från att upptäcka en medicinskt gynnsam effekt av 
cannabisberedningar mot en viss sjukdom till att få 
ett cannabishaltigt läkemedel inregistrerat är det dock 
många steg. Många studier omfattar hittills små grup-
per av patienter. Beredningen måste visa sig fungera 
och vara säker. Vissa former, som marijuana för rök-
ning, skulle sannolikt inte godkännas i länder som har 
stränga krav på kvalitet och riskfrihet.

Sativex®

Sativex® (nabiximols) är ett läkemedel som innehåller 
en lösning av delta-9-THC och cannabidiol (CBD). Det 
tillförs genom munspray. Det är sedan december 2011 
att godkänt i Sverige. Indikationen är att lindra spasti-
citet (muskelstelhet och muskelkramper) vid multipel 

”Medicinsk marijuana”
Cannabisberedningar har använts som läkemedel sedan årtusenden. Idag är de åter aktu-
ella efter omfattande politiska kampanjer.

”Bara i Californien beräknas den 
’medicinska’ cannabisproduktio-
nen omsätta två miljarder dollar 
(ca 15 miljarder kronor) och dra in 
100 miljoner dollar i försäljnings-
skatter till delstaten.”
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Vad är ett läkemedel?
I Sverige definieras läkemedel (enligt Läkemedelslagen, 
SFS 1992:859) som ”varje substans eller kombination 
av substanser

1. som tillhandahålls med uppgift om att den har 
egenskaper för att förebygga eller behandla sjuk-
dom hos människor eller djur, eller

2. som kan användas på eller tillföras människor 
eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modi-
fiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk verkan eller för att 
ställa diagnos.”

För att ett läkemedel skall godkännas krävs främst att
* det är noga bestämt till sammansättning, bered-

ningsform m.m., detta behövs för att det inte skall 
variera till innehåll och kvalitet,

* det är verksamt mot en eller flera specifikt angivna 
sjukdomar, det skall ha kliniskt bevisad effekt, samt

* det är säkert, d.v.s. har få biverkningar vid riktig 
användning.

Inom EU gäller att ett läkemedel som 
godkänts i ett land i allmänhet automa-
tiskt godkänns som läkemedel i ett annat 
land.

Ett läkemedel skall också ha en eller flera godkända 
indikationer. Det är grunden för att sätta in en viss 
behandling, t.ex. svåra smärttillstånd för morfininjek-
tioner. När nya erfarenheter kommer fram, kan indi-
kationerna både breddas, som underhållsbehandling 
för opiatberoende för metadon eller avskaffas, som 
aptitreduktion för syntetiska centralstimulantia (”bant-
ningspiller”). Olika länder kan ha olika indikationer 
för specifika läkemedel, så tillåter Storbritannien heroin 
som smärtstillande medel. Det är ej tillåtet i Sverige. En 
kontraindikation är en faktor som gör att en behandling 
inte bör användas, t.ex. psykopatpersonlighet hos en 
patient som hinder mot att förskriva flunitrazepam.

Cannabisberedningar användes fram till 
1950-talet för behandling av bl.a. melankoli 
och migrän. De utmönstrades dock när 
kraven ökade på renhet och effekt. Detta 
cannabisextrakt innehöll även 60 procent 
alkohol. Flaskan är från mellankrigstiden. 
Foto: wikipedia.

I Nordamerika har under senare år inrättats ett antal ”mari-
juanakliniker” där patienter kan få inta cannabisbered-
ningar som ett led i medicinsk behandling. En del kliniker 
tillåter även att patienterna röker på plats. Foto: wikipedia.

skleros (MS). I andra länder är det godkänt även för 
behandling av bl.a. överaktiv blåsa och vissa typer av 
smärta.

Sativex® kan ha biverkningar som yrsel, dåsighet 
och desorientering. Beroenderisken vid kliniskt bruk 
är inte utredd.

Godkännandet krävde en omklassning av delta-
9-THC från narkotikaförteckning I till II. Förskrivning 
kräver särskild blankett.

Sativex® tillverkas från cannabis. 

Ett steg mot legalisering?
Beslutet att acceptera, behålla eller slopa ett läkemedel 
görs i en del fall på politiska grunder mer än på medi-
cinska. Olika erfarenheter av missbruk och risker med 
heroin gjorde att USA på 1920-talet förbjöd medlet, 
medan Storbritannien fortfarande tillåter medicinskt 
bruk.

Det finns inget som hindrar att ett medel används 
på strikta indikationer i sjukvården samtidigt som 
olovlig hantering bekämpas kraftfullt. Så är fallet med 
exempelvis morfin (mot svåra smärttillstånd). När ett 
missbruk blir för omfattande kan dock tillverkaren 
avregistrera medlet (som med Rohypnol®, avregistre-
rat 2004) eller läkemedelsmyndigheten förbjuda med-
let (som med fenmetrazin (Preludin®) 1965).

Ifall man idag skulle anlägga aktuella kriterier för 
medicinska cannabisberedningar och tillförselformer 
skulle de flesta av dagens sannolikt inte godkännas. 
Ty medel som kan framkalla påtagliga berusningar 
och andra risker bör inte användas med hänsyn till 
patienternas hälsa. Att så ändå sker i många länder är 
ett resultat av effektiv lobbyverksamhet. Starka drog-
politiska intressen står bakom. I den konstellationen 
finns allt från potentiella odlare och fabrikanter, via 
missbrukare och patienter med specifika åkommor, till 
drogpolitiska grupper. 

Bara i Californien beräknas den ”medicinska” can-
nabisproduktionen omsätta två miljarder dollar (ca 
15 miljarder kronor) och dra in 100 miljoner dollar 
i försäljningsskatter till delstaten. Mer än 2000 mot-
tagningar och kollektiv är verksamma i utdelningen 
till patienter.

Kampanjen för medicinsk marijuana är en del i 
en större strategi. Första steget var att få cannabis-
beredningar godkända som läkemedel för att ta bort 
stämpeln som ”farlig narkotika”. Nästa var att öka 
de medicinska indikationerna. För en del ligger nästa 
steg i att få innehav och småhandel med cannabis lega-
liserade. Så håller nu på att ske i några amerikanska 
delstater. Med hänsyn till de starka krafter som ligger 
bakom produktionen kan man förvänta sig att slut-
målet för många är en helt legal handel med cannabis. 
Många förespråkare för medicinsk marijuana i stor 
skala har också varit öppna med att detta är ett första 
steg mot en fullständig legalisering. n

Jonas Hartelius
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Kristallkronor och en vacker interiör är knappast något 
vi svenskar förknippar med cannabisförsäljning. I tron 
att den coffeeshop vi stod utanför var en bättre restau-
rang, blev vi förvånade när så inte visade sig vara fal-
let. En jämn ström av kunder, bestående av välklädda 
medelålders män och kvinnor, en del med en portfölj 
i handen och ungdomar med ryggsäck kom och gick. 
Innanför såldes bitar av cannabis i varierande storlek 
över disk. De allra yngsta fick visa ID då 18-årsgräns 
gäller. I rent studiesyfte började vi prata med vakten 
utanför och samtalet fick mer och mer karaktären av 
intervju. Han berättade att han arbetat som vakt vid 
shopen i tretton år men rökte inte själv. Tidigare ser-
verades alkohol i lokalen men man tvingades upphöra 
med det då det ledde till fylla och bråk. Enligt honom 
var det numera aldrig stökigt utan allt gick lugnt och 
städat tillväga. Under diskussionen hann vi också ven-
tilera våra länders olika syn på drogbruk med fokus på 
cannabis och han var väl medveten om Sveriges strikta 
narkotikapolitik. 

Man kan inte vistas i Holland och absolut inte i 
Amsterdam utan att ständigt påminnas om landets 
liberala inställning till cannabisanvändning. Vår vis-
telse i Amsterdam råkade sammanfalla med den årliga 
Cannabis Cup som har cirka tjugofem år på nacken. 
Cupen som växer för varje år drar till sig besökare från 
flera länder, däribland Sverige och våra grannländer. 
På gatan hördes de nordiska språken och att många av 
besökarna var där för cupen gick inte att ta miste på, då 
symboler för cannabis satt på både väskor och kläder. 

Hela Amsterdam gjorde reklam för cupen på affi-
scher som satts upp överallt. Till och med bussar och 
taxibilar skyltade med reklam. De turistguider som 
tagits fram i samband med evenemanget innehöll allt 
som även en drogpåverkad besökare lätt kunde förstå. 
En av guiderna påtalade försiktighet i att röka canna-
bis i sitt hotells allmänna utrymmen. Man kunde dock 
fråga i receptionen om det gick för sig att röka på rum-
met. På vårt hotell hade man garderat sig mot detta. Ett 
inplastat meddelande att cannabisrökning på rummet 
var förbjudet låg väl synligt. Att överträda förbudet 
skulle kosta en rejäl summa.

Odling, provrökning, föreläsningar  
och musik
Själva cupens utformning kan nog liknas vid vilken 
trädgårdsmässa som helst. Här var det dock inte tal om 
högsta solrosen eller finaste rosorna utan endast om 
cannabis. För den som kände för att prova på odling 
fanns utställningar om både utomhus- och inomhus-
bruk. Otaliga frösorter, näringsrikaste jordarna och 
den mest effektiva gödningen visades fram. Här fanns 
tips för stor- eller småskalig odling. Naturligtvis inne-
håller cupen också en massa provrökning för att inte 
riskera att bli besviken över ett felaktigt köp.

Blir man trött av alla odlingsråd kan man gå på 
konsert och i musikform höra om glorifieringen av 
cannabisbruk. Önskar man intellektuell stimulans kan 
detta också tillgodoses i en intressant föreläsning. Ett 
ämne som röner allt större intresse är den medicinska 
användningen av drogen som smärtlindring vid t ex 
cancersjukdomar. Helt förståeligt är detta ett argument 
som den som är sjuk lätt kan ta till sig.

Avslutningen på cupen när det allra bästa ”rökat” 
ska utses är för många cupens höjdpunkt. I sam-
band med detta koras även Miss Cannabis. Om Mr 
Cannabis också får vara med vill jag låta vara osagt 
men omöjligt är det väl inte.

Kanske var de tre unga män som vi såg besöka en 
coffeeshop vid sidan av vårt hotell några av cupens till-
tänkta besökare. Vid lunchtid en dag kom de, iklädda 
arbetskläder, och gick in i shopen och rökte var sin 
joint. Därefter lämnade de stället och åkte, kan man 
anta, tillbaka till jobbet. Förmodligen var detta vår 
motsvarighet till ”dagens”.

Eller så var kanske mannen vid flygplatsen som på 
kvällen körde sin sopmaskin med en joint mellan läp-
parna, en levande reklamtavla för cupen. n

Ulla-Stina Nilsson
Tullkriminalen Helsingborg

Cannabis Cup Amsterdam
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De som förespråkar en legalisering eller avkriminali-
sering menar att cannabis inte är farligt för hälsan, åt-
minstone inte jämfört med den legala drogen alkohol. 
Man anser också att det är moraliskt fel att förbjuda 
cannabis eftersom förbudet ändå inte fungerar.

Ny publikation med argument
I skriften Cannabis  – argument mot 
legalisering som kom ut i juni i år, 
diskuteras dessa frågeställningar 
och läsaren får underlag för att 
förstå och argumentera för att 
cannabis är en farlig drog som 
fortsatt ska vara olaglig och att 
förbud är ett effektivt sätt att be-
gränsa missbruk.

Publikationen är utgiven av 
Institutet för säkerhets- och utveck-
lingspolitik (ISDP) med finansiellt 
stöd av Statens Folkhälsoinstitut. 
Författarna Walter Kegö, Senior 
Fellow vid institutet, och pro-
jektkoordinator Erik Leijonmarck 
inleder med att beskriva canna-
bisplantan och hur drogen påver-
kar hjärnan, samt bakgrunden till 
varför cannabis i cirka hundra år 
varit förbjudet över hela världen. 
”I synen på narkotika står länder 
som vanligtvis inte har mycket 
gemensamt, t.ex. USA, Iran, Kuba, 
Japan, Sverige, Italien och Ryssland, på samma sida”. 

Är cannabis tillräckligt farligt?
Förespråkarna för legalisering hävdar att cannabisrök-
ning är relativt ofarligt och att det inte leder till dödliga 
överdoser och inte heller till beroende. Man lever kvar 
i argumenten från 1960-70-talen då marijuana hade en 
THC-halt på några få procent mot dagens förädlade 
och potenta plantor med 10-15 procent THC i topp-
skotten.

Genom vetenskapliga studier idag är det bevisat att 
cannabisrökning påverkar och skadar hjärnan, fram- 
förallt hos unga under 25 år. Bland de viktigaste skad-
liga effekterna nämns försämring av de kognitiva funk-
tionerna som minne, uppmärksamhet, koncentration 
samt analys- och planeringsförmåga. Hit hör också 
det så kallade amotivationssyndromet som minskar 

rökarens motivation och beslutsamhet att ta sig an 
saker i livet.

Kegö/Leijonmarck menar att det därför också är 
relevant att ställa frågan hur cannabisrökning inverkar 
på skolresultat och prestationer inom arbetslivet.

Cannabismissbruk fördubblar också risken att bli 
inblandad i trafikolyckor.

Är det moraliskt riktigt att 
cannabis är förbjudet?
I publikationen diskuteras varför 
samhället ingriper med förbud för 
att skydda medborgarna mot can-
nabis och andra narkotiska prepa-
rat.

Legaliseringsförespråkare jäm-
för gärna med alkohol och varför 
det ena är tillåtet medan det andra 
är förbjudet. Läsaren får här lära 
sig olika argument om varför det 
inte är lämpligt att göra fler farliga 
droger lagliga.

Fungerar förbudet?
Vissa personer menar att en mer 
tillåtande attityd till cannabisan-
vändande skulle innebära min-
dre problem med brottslighet och 
tungt missbruk. Förbudet mot can-

nabis medför helt enkelt värre kon-
sekvenser än vad själva användandet gör.

Kegö/Leijonmarck hävdar att förbud är en bättre 
åtgärd än alla andra alternativ. Organiserad brotts-
lighet skulle givetvis fortsätta att utnyttja den svarta 
marknad som rimligen borde skapas parallellt med den 
legala, på liknande sätt som sker med illegal alkohol- 
och tobakshandel.

Därför bör cannabis inte legaliseras eller avkriminali-
seras.

Publikationen Cannabis  – argument mot legalisering 
kan laddas ner från www.isdp.eu. n

GunnarHermansson

Lär dig bemöta argument för fri cannabis

De flesta medborgare i Sverige, såväl unga som äldre, har en restriktiv inställning till can-
nabis. Men alla har inte tillräcklig kunskap om droger och missbruk för att kunna delta i 
den något snedvridna debatt som pågår här och världen över om legalisering av cannabis.
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Inköp i Tyskland och Polen
Storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol sker 
idag huvudsakligen med skåpbilar, vans och kombibi-
lar. Transporterna omfattar i genomsnitt 1000 – 2000 
liter alkohol, varav minst hälften brukar vara öl och 
resten fördelat på starksprit, vin och cider. Införseln 
sker i huvudsak via Helsingborg och Lernacken av per-
soner boende i Sverige. 

Inköpsresorna går till bordershops i norra Tyskland 
där spritskatten på en flaska med 70 cl är 36 kronor, 
jämfört med cirka 140 kronor i Sverige. Denna stora 
skillnad i priset ger ett stort incitament för spritsmugg-
ling och förtjänsten på en skåpbil med alkohol ligger 
ofta mellan 20 000 – 30 000 tusen kronor. 

De senaste åren har det också skett en kraftig ökning 
av smugglingen från Polen via hamnarna i Ystad och 
Trelleborg. Denna smuggling utförs huvudsakligen av 
polacker och omfattar alkohol men också cigaretter. 
En stor den av denna organiserade införsel går vidare 
till Norge där spritpriserna är ännu högre än i Sverige. 
Det är inte ovanligt att polisen påträffar dessa trans-
porter vid vanliga trafikkontroller längs E 6:an på väg 
till Svinesund.

Smuggling i bussar
Även i busstrafiken förekommer en stor införsel av 
alkohol. Vissa bussbolag har inriktat sig på rena 
inköpsresor över en dag och detta utnyttjas av smugg-
larna som reser flera gånger i veckan. Man kan också 
köpa flera platser på bussen och därmed få med mer 
alkohol hem. Skulle tullen göra en kontroll av en sådan 
buss med släp, blir resultatet ofta en stor mängd alko-
hol som ingen vill kännas vid. Vid en kontroll under 
2012 så påträffades över 8000 liter alkohol i en buss 
som ingen av resenärerna ville kännas vid. Tyvärr har 
det inte varit möjligt att driva dessa ärenden mot chauf-
fören.

Dessa transporter har ofta en kraftig övervikt och är 
därmed trafikfarliga. Tullverket har inga befogenheter 
att åtgärda detta, men polis och tull samarbetar emellan-
åt vid kontroller där polisen väger fordon och bötfäller 
för överlast och där tullen bedömer om det är smuggling 
eller en privatinförsel (se artikel på nästa sida).

Storskalig smuggling av cigaretter
Tullverket beslagtog 2012 sammanlagt 26 miljoner ci-
garetter. Förenklat kan den illegala hanteringen med 

cigaretter i Sverige delas upp i storskalig illegal införsel 
i lastbilar och containrar, och frekvent illegal införsel 
t.ex. i färjetrafiken och flyget.

Traditionellt har Kina och andra länder i Asien haft 
en omfattande produktion av varumärkesförfalskade 
cigaretter.

Ur europeisk och svensk synvinkel har det under 
2011 identifierats en nedåtgående trend vad gäller ciga-
rettbeslag från Asien. Utvecklingen pekar istället mot 
att allt fler beslagtagna cigaretter har sitt ursprung i 
EU eller östra Europa. Varumärkesförfalskade cigaret-
ter är idag relativt ovanligt i Sverige, något som också 
bekräftas av tobaksbolagen. Istället har de förfalskade 
cigaretterna ersatts av s.k. illicit whites med ursprung i 
Östeuropa. Omfattande produktion sker i framförallt 
Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Bulgarien och i de 
baltiska länderna. När de förfalskade cigaretterna säljs 
i kiosker och tobaksaffärer i Sverige, är det ibland till 
priser som ligger under skattegränsen, 37 kronor. 

Storskalig smuggling av cigaretter till Sverige sker 
med hjälp av lastbilar och personbilar men också i con-
tainertrafiken. Sverige utgör både avsättningsland och 
transitland för illegala cigaretter, framförallt till Norge.

Det kan också noteras att det finns en tydlig kopp-
ling till organiserad brottslighet i cigarettsmugglingen. 
Under hösten 2012 bedrevs två rättegångar i Göteborg 
där kopplingen till Hells Angels var bevisad. n

Sune Rydén, Tullverket Göteborg

Alkohol- och tobakssmugglingen till Sverige

Trots betydande kostnader för resa, färje- och broavgifter pågår en ständig ström av 
bilresor till norra Tyskland, där fordonen fylls med billigt inköpta alkoholvaror innan åter-
resan till Sverige. Vid gränspasseringen i Skåne kan de göra sig skyldiga till smuggling 
eller trafikbrott genom kraftigt överlastade fordon.

I norra Tyskland finns ett stort antal Bordershops som rik-
tar sig mot danska och svenska kunder.
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Enligt Skånepolisens alkoholsamordnare Håkan Gus-
tafsson exporterar bryggeribranschen årligen 50 miljo-
ner liter öl, 10 miljoner liter cider och även en mängd 
starksprit till Tyskland. Man beräknar att cirka 97-98 
procent av detta kommer tillbaka till Sverige.

Håkan Gustafsson berättar vidare att trafikpolisen 
ibland finns på plats vid Öresundsbron eller vid fär-
jeläget i Helsingborg, för att med hjälp av fordonsvåg 
kontrollera att inte trafikfarligt överlastade bilar och 
bussar ger sig ut på vägarna.

Förutom till husbehov ägnar sig många åt att syste-
matiskt köra till Tyskland och fylla bilen med ibland 
alltför mycket öl, vin och sprit. Om inte tullen kan 
bevisa att det rör sig om smuggling, så kan polisen 
ingripa mot överlast. Övervikt på 40 procent eller mer 
medför böter på 4000 kronor. Dessutom måste förarna 
lasta av övervikten för att få köra vidare.

Polisen samarbetar med tullen vid kontrollerna. Om 
en förare med överlast finns i registret för att ha stop-
pats tidigare, och ibland flera gånger, får Tullverkets 
personal avgöra om det också är frågan om smuggling.

Polisen samarbetar med Försäkringskassan, då flera 
av de personer som systematiskt för in alkohol från 
Tyskland är sjukskrivna och då egentligen inte får 
lämna landet.

Risken att ertappas vid gränspassagen är trots allt 
ganska liten och försäljning av en billast öl och andra 
alkoholvaror kan ge en förtjänst på 15 000 kronor 
eller mer. 

Det är också lätt att få avsättning för alkoholen 
i Sverige genom langning, inte bara till ungdomar. 
Håkan Gustafsson berättar om pensionärer som drygar 
ut pensionen på detta sätt. Vid ett tillfälle stoppades ett 
lärarpar från södra Norrland som fyllt bilen. Det fanns 
sedan tidigare en misstanke i polisens register om att de 
langade till ungdomar. n

Gunnar Hermansson

Införselgränser för alkohol
Sedan år 2004 finns inga fasta införselgränser för 
alkoholvaror från andra EU-länder. Den s.k. in-
dikativa gränsen på 10 liter sprit, 90 liter vin och 
110 liter öl utgör endast riktmärken, vilket lett till 
att Tullverket vid varje kontrolltillfälle får göra en 
bedömning av om medförda kvantiteter är rele-
vanta eller om det kan vara fråga om kommersiell 
införsel. Vid misstanke om kommersiell införsel be-
slagtar Tullverket varorna om tillstånd saknas och 
ärendet drivs som ett smugglingsärende. Tullverket 
har också möjlighet att omhänderta alkohol med 
stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll 
av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror 
och mineraloljeprodukter (LPK) för att utreda om 
punktskatt ska erläggas i Sverige och vem som då 
är skattskyldig.  

Källa: Sune Rydén, Tullverket.

Överlastade alkoholtransporter stoppas av polisen

Polisen i Skåne använder trafiklagstiftningen för att stoppa alltför tunga sprittransporter 
från Tyskland. Hittills i år har mer än 300 fordon med kraftig överlast av alkoholvaror stop-
pats.

En skåpbil med stor överlast av öl måste lasta av en del för 
att få köra vidare. Under tiden kan någon behöva vakta 
den avlastade övervikten medan föraren skaffar ytterligare 
ett fordon eller en släpvagn. Foto: Håkan Gustafsson.

Även turistbussar kan vara kraftigt överlastade med alkohol 
och det kan då vara svårt att peka ut vilka av passagerarna 
som är ägare till lasten. Foto: Håkan Gustafsson.
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Sedan 2009 har tullen i Stockholm kunnat konstatera 
att beslagen av taxfree-cigaretter i passagerartrafiken 
från färjorna som trafikerar Baltikum och Åland har 
ökat och att smugglingen sker organiserat.  Dessutom 
har flygpassagerares smuggling av cigaretter mer än för-
dubblats under 2013 jämfört med 2012. Den smugg-
lingen är också organiserad genom att kurirerna rekry-
teras med uppdraget att hämta cigaretter och smuggla 
dem in i Sverige.

Varje dag ankommer färjor från Baltikum med ett 
antal cigarettkurirer, vilka försöker smuggla iland mel-
lan 7000 och 20 000 cigaretter var och per gång. De 
har under resan handlat upp några hundra tusen ciga-
retter i fartygets taxfree-butik, som de sedan förvarar 
i hytter eller andra ställen ombord på fartyget.  Sedan 
väntar de på rätt tillfälle att smuggla cigaretterna iland. 
Smugglarna bedriver motspaning mot tullen, genom att 
de har personer i land som kontrollerar om det finns 
tullpersonal i tullfiltret eller om det finns tullare någon 
annanstans. De fotograferar tullare, använder sig av 
s.k. provgångare (personer som går iland från färjan 
medförande stora tomma väskor) för att se om de blir 
kontrollerade. Om smugglarna tror att tullen finns i 
färjeläget, väntar de tills de känner sig säkra att ta iland 
cigaretterna. Om tullen finns kvar ända till färjans 
avgång, så reser de bara tillbaka med färjan och gör ett 
nytt försök senare.  

Vissa dagar har tullen beslagtagit över 200 000 ciga-
retter på just dessa färjeankomster, dels genom beslag 
i samband med ilandförandet och dels i samband med 
husrannsakan och kontrollvisitationer ombord i hytter 
och andra utrymmen.

Statslösa ester utnyttjas som kurirer
Vid kontroll av proviantering och försäljningen av ci-
garetter på vissa av färjorna har det konstaterats att 

försäljningen av cigaretter per vuxen passagerare har 
fördubblats från 2010 till 2012. Denna skillnad uppgår 
till ca 100 miljoner cigaretter under 2012. Inte en enda 
av dessa cigaretter har deklarerats för tullen. Det mot-
svarar ca 150 miljoner i skattebortfall.

I reda pengar så betyder det att de som organiserar 
smugglingen har under 2012 tagit ombord cirka 125 
miljoner kronor i kontanter för att köpa 500 000 ciga-
rettlimpor som sedan ska smugglas iland.  Tullen har 
vid kontroller påträffat 100-tusentals kronor i kontan-
ter och växlingskvitton som stryker den omfattande 
smugglingen.

Den organiserade cigarettsmugglingen utnyttjar ofta 
statslösa ester som kurirer för att ta iland cigaretterna. 
De utrustas med färjebiljetter, pengar att handla för 
och mobiltelefoner för att kommunicera med organi-
satörerna iland. Förtjänsten för kurirerna är ca 500 

Smuggling av cigaretter 
och snus i färjetrafiken 
en lönsam historia
Den illegala handeln med tobak är så lönsam att den organiserade brottsligheten kopplat 
ett starkt grepp om tobakssmugglingen, även den så kallade myrtrafiken har drabbats. 
Det är inte bara de stora lastbils- och containerlasterna med miljontals cigaretter per last 
de slagit klorna i, utan även gångpassagerare på färjor är involverade. Vem kunde ana att 
det dagligen på våra kryssningsfärjor i Stockholmområdet smugglas 100-tusental ciga-
retter och 100-tals kilo snus som bärs iland av gångpassagerare och att flygpassagerare 
smugglar upp till 200 000 cigaretter i resväskor, vid en och samma resa.

En ”typisk” cigaretthytt med ett par cigarettkurirer och fär-
digförpackade väskor med ca 90 000 cigaretter.
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kronor per resa eller varje gång de lyckas med smugg-
lingen. Om allt går bra för dem och det inte finns 
tull på plats så kan de gå ombord och sedan ta iland 
cigaretter hur många gånger som helst. Färjorna ligger 
i hamn mellan 11-17 varje dag och det gör det möjligt 
för smugglarna att utnyttja hytter och andra utrymmen 
ombord som lager för cigaretter.

Denna mer eller mindre obegränsade tax-free för-
säljning möjliggörs av att lagstiftningen inte uttrycker 
någon begränsning när det gäller försäljningen ombord 
på fartygen. De kan sälja hur många cigaretter som 
helst och det är sedan upp till var och en att deklarera 
cigaretterna och betala avgifterna till Tullverket när 
de tar iland cigaretterna.  Det kanske inte behöver till-
läggas att hittills har ingen deklarerat cigaretterna för 
Tullverket. 

Tullverket har ett bra samarbete med rederierna och 
de har själva infört en försäljningsbegränsning på 200 
cigaretter per resenär, men det har medfört hot mot 
personalen ombord och även mot resenärer, samt att 
organisatörerna funnit andra sätt att smuggla. (tullfri 
kvantitet är 200 cigaretter)

Snussmuggling har skjutit i höjden
När det gäller snus är det samma problem som med ci-
garetter. Det reser hundratals ”snusgubbar” varje vecka 
som handlar skattefritt snus som de sedan tar iland åt 
andra personer.

I Stockholm uppenbarades problemet med snus-
smuggling för ca 3 år sedan då försäljningen på 
Ålandsfärjorna sköt i höjden. Tullverket märke att det 
fanns stora gäng med framför allt äldre herrar som 
reste dagligen och ibland flera gånger per dag till Åland 
och medförde stora kvantiteter med snus tillbaka.

Snus är att anse som övrig vara och inte tobak, ur 
skattehänseende. Därför är det tillåtet att för eget bruk 
införa snus till ett värde av 4300 kronor per gång.

Den explosionsartade ökningen av både taxfree-
försäljningen av snus och så kallade ”snusgubbar” 
kom 2010. Denna försäljningsökning av snus inne-
bar ett skattebortfall på ca 350 miljoner kronor 
under 2010. Detta motsvarar nästan 10 helikopterrån.  
Försäljningen och även då ”smugglingen” har gått ned, 
men det handlar ändå om 100-tals miljoner i uteblivna 
skatteintäkter och miljoner kronor till den organise-
rade brottsligheten.

Vad som kan konstateras är att smugglingen eller 
införseln av snus påminner mycket om cigarettsmugg-
lingen som är beskriven tidigare. Det är ofta stora 
”gäng” på upp till 30 personer av arbetslösa, pensionä-
rer, och andra som har möjlighet att regelbundet resa 
med färjorna. Det har även förekommit att organisa-
törerna utnyttjat och rekryterat asylsökande som bor 
på flyktingförläggningar till att smuggla snus.  Dessa 
snusresenärer medför minst och ofta mycket mer än 
den legala kvantiteten för eget bruk (4300-kronors-
gränsen motsvarande cirka 150 dosor snus). 

Vid ankomsten till Sverige samlas snuset upp av 
mötande personer vid färjan, eller så åker smugg-
larna med sina väskor iväg med buss eller tunnelbana 

någonstans och där lämnar över snuset och får betalt. 
Detta sker dagligen på ett antal färjor i Stockholm, 
Grisslehamn och Kapellskär. Tullverket har också 
mycket små möjligheter att hävda att resenärernas 
”snusranson” inte är för eget bruk.

Vid en tullkontroll av en färjeankomst kunde kon-
stateras att av de ca 250 passagerarna var 117 
s.k. ”snuskurirer” medförande snus för 4300 kronor 
(ca 150 dosor) var. Vid två andra kontroller, en i 
Grisslehamn och Stockholm beslagtogs sammanlagt 
100 kg snus på okända ägare. Det var snus som läm-
nats kvar, antingen iland eller ombord på färjan då 
tullen genomförde en kontroll med snusinriktning. 

Smugglingen drabbar seriösa  
tobakshandlare
Både cigarett- och snussmugglingen är en samhällsfa-
ra då seriösa tobakshandlare inte kan konkurrera på 
samma villkor som de oseriösa. Vid information från 
möten med länsstyrelsen och kommunens tillstånds-
handläggare för alkohol och tobak, framkommer att 
de ofta påträffar oskattad snus och cigaretter i tobaks-
affärer.  Dessutom styrker tobaksrapporten från HUI 
(Handelns Utredningsinstitut) detta.

Snustillverkarna har tillsammans beslutat att märka 
taxfree-snuset med en duty-free märkning och hur 
detta kommer att förhindra smuggling och försäljning 
återstår att se. Vi vet att det i tobaksaffärer påträffats 
taxfree-snus där man med en tuschpenna målat över 
duty-free märkningen. Priset för den dosan var det-
samma som en skattad 53 kronor. Försäljningspriset 
i en taxfree-butik ombord på en färja ligger på ca 30 
kronor per dosa. n

  Mikael Lindgren
  Operativ chef för  

Tullverkets brottsbekämpning i Stockholm

Cirka 100 000 cigaretter i beslag på Arlanda på en flyg-
resenär från tredje land.
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Christian Matre vid Oslopolisen och den lika munviga 
som kunniga kriminalteknikern Eva Ragde bjöd vid 
NNPF´s konferens i Fornebu åhörarna på lika många 
skratt som sanningar om marijuanaodling. 

Odlingar i fokus
Beslagen av cannabis i Norge har de senaste åren 
svängt, från att vara 90/10 till haschets fördel gentemot 
marijuanan, till att 2013 vara 65/35. Ökningen av ma-
rijuana antas till största delen bero på inhemsk odling.

Från 2007 och framåt har det tagits 47 stycken så 
kallade vietnamesodlingar bara inom en 20 mils radie 
kring Oslo. År 2011 fanns tre butiker i Oslo som 
specialiserat sig på att sälja allt från cannabisfrön till 
odlingslampor. Marijuanaodlandet har flyttat ut från 
pojkrummen och garderoberna och detta var orsaken 
till att Operation Backspin startades.

Grundidén i Backspin är lika enkel som genial. Med 
utgångspunkt från butiken Crop Shop, som tillhanda-
höll över 500 produkter för odling av marijuana, bör-
jade man spana på dess kunder. Stora inköp av jord, 
gödsel och utrustning följdes från butiken av spanare. 
Inom 8 till 12 veckor gjordes tillslag om platsen dit de 
inköpta odlingstillbehören förts uppfyllde kraven för 
att kunna vara en odlingsplats.

När Backspin avslutades i februari 2013, efter 
ungefär ett år, hade elva större odlingar avslöjats och 
sammanlagt hade man då skördat 6260 plantor. Alla 
odlingar var knutna direkt till butiken Crop Shop eller 
till dess webbutik. 

Extremt lönsamma odlingar
För att få en känsla för vilken formidabel succé opera-
tionen varit så måste man hänga med i Christian Mat-
res räkneexempel. 

Av 100 plantor får man ut ca 4 kg potent marijuana. 

En odling som rymmer 100 plantor kan ge fyra skör-
dar på ett år, vilket alltså ger en sammanlagd skörd på 
16 kg. Snittpriset i Norge ligger på ca 95 000 svenska 
kronor per kilo. 

Det är alltså fullt möjligt för en måttlig odlare att 
tjäna närmare 1,5 miljoner svenska kronor på ett år 
om man får arbeta på utan att upptäckas. Betydligt 
större odlingar förekommer naturligtvis också.

Matres och Ragde menar att det är denna ekonomis-
ka realitet som gör att det i dagsläget inte bara är över-
vintrade hippies och nyfikna ungdomar som slår sig på 
odling. Den stora profiten, den ökade efterfrågan på 
marijuana samt den relativt låga risken för upptäckt 
gör att den organiserade brottsligheten i Norge har sett 
möjligheten att investera i och driva odlingar. 

Kriminaltekniska undersökningar av 
odlingar
Crop Shops ägare och anställda, alla kända narkotika-
brottslingar, frihetsberövades i slutskedet av Backspin. 
Resultatet blev att såväl miljonbelopp som uppåt 100 
kilo cannabis togs i beslag. Inga domar har ännu fal-
lit mot dessa personer, men utredningen har syftat till 
att de förutom sina egna innehav skall hållas ansvariga 
för de odlingar de hjälpt till att bygga upp genom sin 
verksamhet.

Eva Ragde lägger stor vikt vid den kriminaltekniska 
undersökningen av de odlingar man avslöjat. Hon 
menar att man, för att domstolarna ska förstå att det 
rör sig om nästintill industriell framställning av mari-
juana, måste dokumentera platserna mycket noga med 
bilder och skisser. Vidare pekar hon på vikten av att 
räkna ut materialkostnader och vilka mängder jord 
och gödsel som har använts, allt för att peka på vilka 
kontantinsatser som krävs för en större odling. Ragde 
säger att domstolarna måste få en proffsig redovisning 
varje gång för att inte förledas att tro att det bara rör 
sig om en hobbyodlares verk. 

Inköp av aktivt kol avslöjade hembrännare
För några år sedan genomfördes operation Oden i Väs-
ternorrland och Jämtland, ett hembränningsärende där 
man utifrån en godisbutik i Sundsvall som sålde socker 
och aktivt kol i stora mängder. Polisen avslöjade och 
lagförde ett stort antal hembrännare av större format. 
Framgångsfaktorn i såväl Backspin som Oden var att 
hitta rotel till det onda, i båda fallen legitima affärsrö-
relser. Ibland är det inte svårare än så. n

Emil Lundberg

OP Backspin – att jaga roten till det onda

Vid odling av marijuana såväl som hembränning av spritdrycker krävs stora inköp av 
diverse tillbehör som säljs i den öppna handeln.
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Vid SNPF´s konferens i Karlstad höll kammaråklagare 
Thomas Eliasson från internationella åklagarkamma-
ren i Göteborg och Tullverkets Gill Eriksson en upp-
skattad föreläsning som de döpt till ”Påföljder i prak-
tiken”. Föreläsningen tog sikte på att visa skillnaderna 
i arbetet gällande grova narkotikabrott före och efter 
HD:s uppmärksammade domar 2011.   

I slutet av anförandet räknade man upp några kon-
sekvenser av HD:s krav på bevisning och bland dessa 
nämndes längre utrednings- och häktningstider.

När jag frågade Eliasson om han hade siffrorna för 
häktningstiderna svart på vitt så visade det sig att hans 
och Erikssons konklusion byggde på en känsla. Mina 
kollegor och åklagare jag pratat med delar den käns-
lan. Känslan av att utredningsprocessen har sträckts ut 
under de senaste åren och personer som är misstänkta 
för grova narkotikabrott tving-
as sitta häktade längre tid. 

När kraven är högt ställda 
på att visa upp en organisa-
tion, en affärsmässighet eller 
att bevisa en stor eller hänsyns-
lös spridning av droger leder 
det till fler utredningsåtgärder i 
alla led, något som naturligtvis 
tar mycket tid. 

Vi kan alltså tills vidare anta 
att Eliassons och Erikssons 
påstående om häktningstiderna 
är riktigt. Frågan jag då ställer 
mig är, på vilket sätt påverkar 
det här då de misstänka, det 
vill säga människorna vars gärningar utreds.

Rätt eller fel?
För att ta reda på om det bara är en känsla eller om det 
faktiskt kan påvisas att häktningstiderna blivit längre 
i den här brottskategorin så kontaktade jag BRÅ. Det 
visade sig att BRÅ inte har statistik över häktningsti-
der knutit till brottstyper. Inte heller Kriminalvården 
hade den statistik jag efterfrågade och därmed kändes 
uppgiften hopplös. Det förvånade mig att statistiken 
inte gick att uppbringa, trots att Sverige under de se-
naste åren vid ett flertal tillfällen fått kritik från Eu-
roparådets och FN´s tortyrkommitteér för våra långa 
häktningstider. Slutligen lyckades jag ändå få fram en 
lista från Kriminalvården där man kunde utläsa antalet 
dagar som avräknas på straffet vid påbörjad verkstäl-
lighet. Den siffran motsvarar antalet dagar i häkte och 

ger då en möjlighet att jämföra hur det såg ut innan och 
efter HD:s domar 2011.

Felkälla 
Till att börja med kan man konstatera att det år 2012 
var ca 100 personer färre än år 2010 och 2011 som 
avtjänade ett straff där huvudbrottet var grovt narko-
tikabrott. Här infinner sig genast en felkälla, eftersom 
det innebär att ett okänt antal människor kan ha suttit 
häktade för grovt narkotikabrott, men slutligen dömts 
till ett normalgradsbrott eller inte alls och därmed fallit 
ur statistiken. En invändning är ju att så också kan ha 
varit fallet under föregående år.

Men ett av syftena med HD:s strängare krav på 
bevisning var ju att det i 
många fall utdömdes allt-
för långa straff i ärendet 
gällande grovt narkotika-
brott, utan att man benat 
ut i vilken grad de olika 
personerna varit inblan-
dade och deras respek-
tive vinning av brottet. 
Således borde det efter 
2011 vara fler som inte 
döms till grovt narkoti-
kabrott eftersom deras 
inblandning bedöms vara 
av mer perifer art eller att 
de inte döms alls. 

Min slutsats blir i vilket fall att den minskning på ca 
100 personer som började avtjäna straff för grova nar-
kotikabrott 2012 mycket väl kan vara en direkt följd 
av HD:s utslag under 2011. 

Laga efter läge
Den redogörelse som nu följer gäller alltså avräknade 
dagar för dem som dömts för grovt narkotikabrott. 

År 2010 hade den genomsnittlige grova 
narkotikabrottslingen börjat avtjäna sitt straff inom 
120-150 dagar, det vill säga efter ca 4-5 månader i 
häkte.  År 2011 var siffran i princip densamma. År 
2012 var siffran 180-210 dagar, det vill säga ca 6-7 
månader. 

År 2010 och 2011 har ca 25 procent av de dömda 
påbörja sina straff inom 3 månader, år 2012 har inte 
ens 10 procent av de dömda lämnat häktet inom 
samma tid.

Inlåst och utlämnad
Längre tids isolering i häkte är mänskliga konsekvenser av Högsta domstolens utslag 2011.

Högsta domstolen har infört strängare krav på bevisning 
i narkotikamål.
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Slutsatsen efter att ha jämfört åren före och efter 
HD:s domar är att häktningstiderna har förlängts avse-
värt för dem som sedan döms för grovt narkotikabrott.

Att vara häktad
Att vara häktad för grovt narkotikabrott innebär så 
gott som alltid restriktioner. Att sitta häktad med res-
triktioner är att under en obestämd framtid bara ha 
mänsklig kontakt med anställda inom Kriminalvården, 
så som vårdare, sjuksköterskor och möjligen en kura-
tor eller präst samt poliser och sitt juridiska ombud.

Det är just det här, de långa häktningstiderna med 
restriktioner, som Sverige som nation kritiserats för 
och det är därför riksåklagaren tillsatt en arbetsgrupp 
som senast i januari 2014 ska redovisa tänkbara för-
ändringar i användandet av dessa två inskränkningar 
av brottsmisstänktas mänskliga rättigheter. 

Varför bry sig?
Allt det här är ju som sagt logiskt mot bakgrund av de 
högre kravs som ställs, men finns det kanske en risk att 
vi i jakten på högre rättssäkerhet och rättvisa utsätter 

Ökad isolering i häkte kan leda till depression.
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de brottsmisstänka för en typ av dubbel bestraffning. 
För att få svar på hur de häktade mår vände jag mig 
till Bror Sandström, kriminalvårdsinspektör på häktet 
i Saltvik.

Sandström är inte sen att skriva under på att det de 
senaste åren skett en markant ökning av antalet perso-
ner som sitter häktade långa perioder med restriktio-
ner. Han påpekar dock att det inte bara gäller grova 
narkotikabrottslingar. 

”Jag upplever att åklagare och domstolar ibland 
vill ha både hängslen och livrem”, säger Sandström 
och menar att fulla restriktioner används i allt större 
utsträckning än förr, trots att de häktade i realiteten 
ändå har mycket liten chans att komma i kontakt med 
yttervärlden.  Han säger att Kriminalvården ligger på 
från centralt håll för att uppmärksamma åklagare och 
domstolar om vikten av att bryta isoleringen, något 
som alla häkten har som ett riktat uppdrag, men som 
är svårt på grund av restriktionerna. Sandström säger 
att det riktvärde man idag har är att varje häktad skall 
tillbringa två timmar per dygn utanför cellen.  Han 
säger att det i princip är ogörligt att nå det målet med 
en person som har restriktioner. De tillbringar i prin-
cip tjugotre av dygnets timmar inlåsta i sin cell helt 
ensamma.

 Sandström säger att hans erfarenhet är att det dåliga 
måendet tilltar i takt med längden på den tid man är 
isolerad från yttervärlden, något som naturligtvis tar 
hårt på den drabbade men som också tar mycket kraft 
och resurser i anspråk från häktets personal.

Från häktet jobbar man aktivt med att förmå åkla-
garna att bevilja besök och telefonsamtal från familjen 
trots restriktionerna, men Sandström uppger att de 
ramar som ges ofta är så strama att det i praktiken inte 
bidrar till att bryta isoleringen och lindra det dåliga 
måendet.

På häktet i Saltvik genomför man just nu en omor-
ganisation där en psykolog skall knytas till häktet för 
att jobba med den här och andra frågor kopplat till den 
akuta kris man genomgår som frihetsberövad.

Psykologiska effekter
Jag frågar professor Per-Anders Granhag vid Göte-
borgs universitet, som forskat på vittnen, deras utsagor 
och dess tillförlitlighet, hur han anser att de häktades 
utsagor påverkas av den isolering de utsätts för. Gran-
hag säger, som en inledande självklarhet, att minnen 
per definition bleknar med tiden. Något som alltid är 
ett problem när förhör och rättegångar skjuts upp allt 
för länge.

Professor Granhag pekar sedan på två olika möjlig-
heter på vad som kan hända vid långvarig isolering och 
som var för sig båda finner stöd i forskningen. 

För det första leder isolering till minskad motiva-
tion. Motivation och minne hänger väl ihop, vilket 
leder till att brist på det förstnämnda kommer att ge en 
försämrad slutprodukt när det gäller att kunna minnas 
och återge saker. 

En annan och på det personliga planet mer allvarlig 

konsekvens av isolering är att den kan leda till depres-
sion. Granhag säger att forskning starkt stöder att en 
depression tar mentala resurser i anspråk. Detta gör att 
även om en person är motiverad att svara på frågor så 
kan deras nedsatta mentala förmåga göra att de ändå 
inte lyckas minnas eller reda ut resonemang som en 
förhörsledare söker svar på.

Moment 22 och åtgärder i alla led
Det verkar alltså som om Eliasson och Eriksson hade 
rätt i sitt antagande. Häktningstiderna har blivit längre 
i takt med de ökade kraven på utredning. Vidare finns 
ett mänskligt pris som betalas av de frihetsberövade i 
form av dåligt mående, i värsta fall i form av depres-
sion.  

Hur ska man då komma till rätta med problemet? 
Den inbyggda problematiken är tydlig. Polis och åkla-
gare gräver djupare och bredare i jakt på svar, och det 
tar lång tid. De frihetsberövade blir under tiden sämre 
och sämre som förhörsobjekt, endera på grund av ovil-
ja eller på grund av att de inte längre har tillgång till 
hela sin intellektuella kapacitet, något som med säker-
het gör processen ännu längre. Det är alltså tydligt att 
såväl de misstänkta som själva utredningen skulle må 
bättre av att häktningstiderna kortades ned.

Från Riksåklagarens sida har man tillsatt en arbets-
grupp för att se över de hårt kritiserade häktningsti-
derna, Kriminalvården arbetar som tidigare nämnts 
aktivt med de häktades situation. Men vad kan då 
polisen göra?

Kammaråklagare Marie Reutne på åklagarkam-
maren i Sundsvall, som de senaste åren drivit ett antal 
stora narkotikamål i Västernorrland, sammanfattar sin 
syn på saken.

”Ett av sätten att få ner häktningstiderna i den här 
typen av brott att det blir fler poliser som jobbar med 
dem”. Hon menar att jobbet måste göras, man kan inte 
stanna av halvvägs bara för att utredningstiden blir 
lång. Reutne menar att större resurser till spaning och 
utredning skulle skynda på processen avsevärt, något 
som skulle avlasta hela rättskedjan. 

Vad har man då sagt från regeringens sida? Det enda 
vi med säkerhet vet, är att justitieministern Beatrice 
Ask inte varit nöjd med utvecklingen av påföljderna 
när det gäller de grova narkotikabrotten. I juni 2013 
tillsatte regeringen en utredning för att se över straff-
skalan, då man anser att HD sedan 2011 sänder ut 
fel signaler angående vår syn på den grova narkotika-
brottsligheten. 

Det är väl varken troligt eller önskvärt att beviskra-
ven sänks. Risken är väl snarare att man för att ytter-
ligare kunna skärpa straffen för de mest förhärdade 
narkotikabrottslingarna kommer att behöva ännu nog-
grannare förundersökningar, något som vi vet tar tid. 
Om det blir så, vore en ökad resurs för de som skall 
utföra jobbet också välkommet, för allas skull. n

     

Emil Lundberg
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Silk Road släcktes ned
Silk Road stängdes efter att bland annat DEA och FBI:s 
Cybercrime Squads bedrivit både spaning samt bevis-
provokation mot siten sedan 2011. Mannen bakom 
Silk Road bar det fantasifulla namnet Dread Pirate Ro-
berts och visade sig vara en 29-årig kemistudent vid 
namn Ross William Ulbricht. Ulbricht greps i San Fran-
cisco i början på oktober 2013. 

I den 39 sidor långa stämningsansökan, som läm-
nades in till doma-
re Frank Maas 
av New Yorks 
södra distrikt 
den 27 septem-
ber, framkom-
mer att FBI ville 
åtala Ulbricht 
på 12 punkter, 
alla relaterade 
till Silk Road. 
Bland annat 
distribution och 
försäljning av 
narkotikaklassa-
de preparat och 
penn ing tvä t t , 
men även stämp-
ling till mord, 
då Ulbricht (via 
Silk Road) hyrt 
y rkesmördare 
för att döda 
personer som 
hotat att avslöja 
information om 
användare på Silk Road. Åtalet begränsades något 
senare till att innehålla stämpling till narkotikabrott, 
olaga dataintrång samt stämpling till penningtvätt. 
Trots denna begränsning i åtalet riskerar Ulbricht livs-
tids fängelse enbart på narkotikabrottet.

Nätet sluts
FBI påbörjade tidigt spaning mot Silk Road redan 
under 2011 när Silk Road lanserades. Spaningen ge-

nomfördes dels via det vanliga internet och dels via 
undercover agenter som opererade på Silk Road via 
TOR-nätverket. Att Ross William Ulbricht låg bakom 
Silk Road kom man fram till bland annat genom ett 
tillslag av kanadensiska gränspolisen våren 2013. Ka-
nadensarna beslagtog då falska ID-kort som Ulbricht 
beställt för att kunna hyra fler dataservrar med olika 
namn, men alla med bild på Ulbricht. 

Ulbricht förhördes men förnekade all kännedom 
om Silk Road. FBI flexade sina juridiska musk-

ler gentemot de 
internetleveran-
törer vars serv- 
rar Silk Road 
låg på runt om 
i världen, och 
inom kort hade 
FBI en fullstän-
dig avbildning av 
Silk Roads data-
baser.

F ö r u t o m 
ID-korten som 
beslagtogs, arbe-
tade FBI, IRS 
( skat teverket ) 
och DEA aktivt 
mot Silk Road 
och Ulbricht 
under två års tid. 
Som ett exempel 
kan nämnas att 
Ulbricht vid ett 
tillfälle under 
2012 bett om 

hjälp för att få ett kodavsnitt i programvaran bakom 
Silk Road att fungera på ett internetforum. Han klist-
rade då in en kod i tråden och fick hjälp att ändra vissa 
stycken av andra programmerare. Den koden, med 
exakt de ändringarna, återfanns sedan i Silk Roads 
programvara. Man lyckades också spåra en IP-adress 
till ett bibliotek i San Francisco som använts för att 
administrera Silk Road via ett virtuellt privat nätverk. 
Det var också på det biblioteket som ett antal FBI 
agenter sedermera grep Ulbricht med en laptop i knät.

Silk Road är död
Den anonyma svarta handeln lever vidare
Den illegala narkotikahandeln via Silk Road på internets skuggsida blev en svår nöt att 
knäcka för FBI och DEA.  Men redan finns nya, alltmer avancerade och anonyma näthan-
delsplatser som gäckar myndigheterna.

FBI samarbetade med flera andra myndigheter I USA för att stänga Silk Road.
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Hur såg Ulbricht på sig själv  
och Silk Road?
I en anonym intervju med nätupplagan av tidningen 
Forbes från februari 2013 säger sig Ulbricht (då under 
namnet Dread Pirate Roberts) vara en ultraliberal ak-
tivist och att Silk Road är mer än bara en handelsplats 
för droger. Silk Road, enligt Ulbricht, är ett ställnings-
tagande för mänskliga rättigheter och att syftet med 
Silk Road är att flytta makten från staten tillbaka till 
individen. Ulbricht ser sig inte som ägare till en drogsi-
te, utan som en förvaltare av en hemsida där säljare och 
köpare möts och att han inte lägger någon värdering i 
vad de säljer så länge det är inom Silk Roads regelverk.

Men faktum är att Ulbricht har tjänat tiotals mil-
joner dollar på Silk Road och fernissan på Ulbrichts 
ultraliberala politiska ställningstagande flagnar och 
krackelerar rätt snabbt vid närmare granskning. 
Ulbricht hotade och försökte mörda personer som 

hotade verksamheten och han tjänade indirekt astro-
nomiska summor på andra människors handel med i 
huvudsak tung narkotika. Silk Road tog 8-15 procent 
i avgift på varje transaktion – pengar som gick rätt ner 
i Ulbrichts ficka.

Hur stort var Silk Road?
Från FBIs utredning har det framkommit att Silk Road 
var mycket stort. Bara det faktum att den världsom-
spännande elektroniska bitcoinvalutans kurs föll kraf-
tigt (ca 11 procent) dagen efter tillslaget (men har sedan 
dess återhämtat sig) talar för sitens storlek. 

I juni 2013 fanns det enligt FBI 957 079 användare 
på Silk Road. Man uppskattar att det handlades för 
över 15 miljoner dollar varje år på Silk Road (närmare 
100 miljoner svenska kronor). Runt 70 procent av all 
handel var drogrelaterad. Ulbricht hade själv 600 000 
bitcoins (över 50 miljoner kronor) i sin personliga 
virtuella plånbok, vilket motsvarar 5 procent av alla 
bitcoins i hela världen. 

Användarna på Silk Road kom främst från USA 
(27 procent av användarna) sedan i fallande andel; 
Storbritannien, Australien, Tyskland, Canada, Sverige, 
Frankrike, Ryssland, Italien och Nederländerna. Det 
torde innebära minst ett par tusen svenska användare.

Droghandeln fortsätter
Silk Road är stängt och Ulbricht är inlåst. Allt är 
frid och fröjd? Tyvärr inte. Det finns och fanns re-
dan på Silk Roads tid alternativa e-handelsplatser på 
TOR-nätverket. Som exempel kan nämnas Deep Bay 
Marketplace samt Sheep market place. Båda fungerar 
mer eller mindre exakt som Silk Road gjorde. Det fanns 
även en site som hette Black Market Reloaded men den 
hackades och stängdes ned i slutet på september i år. 

Flera av säljarna på de här andra siterna har migre-
rat från Silk Road när den stängdes och har återuppta-
git sin verksamhet på de hemsidorna istället. Dessutom 
går det rykten om att Silk Road 2.0 kommer att åter-
uppstå på TOR-nätverket inom kort. Om det blir så 
eller om det bara är rykten återstår att se. 

Vad som däremot är helt klart är att vi står inför en 
ny verklighet som narkotikapoliser och tulltjänstemän 
- en verklighet som kräver ytterligare kompetens och 
nya arbetsmetoder. n

Niklas Lindroth
Narkotikaguppen Alingsås

Källor: 
Forbes nätupplaga Februari 2013
Wikipedia ”Silk Road”
FBI Criminal Complaint 13 Mag 2328
FBI New York office Silk Road announcement
Silk Road (stängd)

Bitcoinvalutans kurs föll med 11 procent dagen efter tillsla-
get, men den återhämtade sig relativt snabbt.

I FBI:s stämningsansökan åtalas Ulbricht på många punk-
ter.
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Den enes bröd den andres död
En radiobil åkte snabbt ut till platsen och när den an-
lände försökte Per (som senare blev huvudmannen i 
ärendet) förgäves att släppa en påse med ett sextiotal 
narkotikaklassade tabletter. Personerna greps och pla-
cerades i arrest. 

Vid närmare kontroll visade det sig dock att släpet 
hade hyrts av Per och att de bara försökte reparera 
släpet. Det beslutades dock om husrannsakan på grund 
av tabletterna som Per försökte kasta ifrån sig vid 
ingripandet. 

Per var skriven i Malmö men efter spaningsar-
bete lokaliserades Pers bostad till en hyresfastighet i 
Alingsås. Undertecknad och en annan narkotikaspa-
nare från Alingsåspolisen åkte ut till fastigheten.

Lägenheten
Direkt när dörren på tredje våningen i hyresfastigheten 
glider upp slår den karakteristiska blomsterlukten av 
amfetamin emot oss. Direkt innanför dörren står påsar 
med vadderade och adresserade kuvert redo att skickas. 
Efter att ha konstaterat att lägenheten är tom går vi ut 
i köket där lukten är som starkast. På skärbrädan till 

vänster i köket ligger närmare ett halvt kilo amfetamin 
och en kniv som använts för att dela upp partiet. Lite 
längre fram i en bunke finns ett par hundra lila ecstacy-
tabletter och i en skål ligger växtdelar för att tillverka 
spice. På köksbordet ligger material för att förpacka 
narkotika i vakuumförpackningar. I lägenheten anträf-
fas sedan ytterligare ett halvt kilo amfetamin och ett 
hundratal ecstasy-tabletter i de 34 förfrankerade brev 
som stod i hallen

Speedsweden
Till en början undrade utredarna hur kontakten mellan 
köpare och säljare egentligen gick till då de inte lycka-
des finna något genom husrannsakan eller undersök-
ning av telefoner. Lösningen visade sig ligga i en av ett 
flertal datorer som togs i beslag av Per. Vid genomgång 
av dessa anträffar en IT-forensiker ett alias, Speedswe-
den, och en skärmdump från en sida som heter Silk 
Road. Undertecknad med flerårig erfarenhet som da-
tortekniker innan jag blev polis anade vad det handlade 

Speedsweden  
Ett Silk Road-ärende
En vaksam ledig kollega uppmärksammar av en slump hur två personer står och bryter 
på ett släp tidigt en morgon invid E20 strax söder om Alingsås. Det blir den osannolika 
upprinnelsen till ett grovt narkotikabrott med fler än tusen försäljningar över nätet.

Vadderade och adresserade kuvert som hittades innanför 
dörren.

I de förfrankerade kuverten låg tabletter och pulver i små 
plastpåsar instoppade i DVD-fodral.



om och via TOR-browsern hittade jag snart Speedswe-
dens Silk Road-sida. 

Totalt fanns 1222 kommentarer från personer som 
köpt narkotika av Speedsweden på Silk Road. Invid 
varje kommentar fanns beskrivet vilket preparat det 
gällde. Den absoluta majoriteten av kommentarerna 
var skrivna på svenska och de flesta hade köpt 
några gram amfetamin eller ett par ecstasytabletter. 
Majoriteten av köparna på de 34 kuverten förekom 
inte för narkotikabrott sedan tidigare. 

Som vanligt i vår verksamhet är verkligen sällan sär-
skilt smickrande. När man läser på Speedswedens sida 
på Silk Road och på omdömena får man lätt intrycket 
av en seriös verksamhet som tar kundernas integritet 
på största allvar. När man sedan står i hans kök som 
luktar av gamla sopor, där amfetaminet fördelats 
med en solkig kniv på en smutsig skärbräda av någon 
som själv tullat på försändelsen ändras bilden. Att 
människor får infektioner och blir svårt sjuka när de 
injicerar narkotika som hanterats på det sättet, är inte 
direkt svårt att föreställa sig. Till och med tingsrätten 
skriver i sin dom att Per uppvisat amatörmässighet i 
sin verksamhet.

Lastbilschauffören som blev langare
Pers bana mot att bli en av Sveriges större nätförsäljare 
av framförallt amfetamin och ecstasy började med al-
koholproblem, ett problem som ledde till att Per börja-
de på ett tolvstegsprogram. På programmet mötte han 
en person som vi kan kalla Lukas. Per och Lukas fann 
snart varandra och de började dricka ihop. Lukas hade 
en bakgrund som amfetaminmissbrukare och snart var 
både Per och Lukas igång med amfetaminet.

Om det var Per eller Lukas som kom på idén att 
börja sälja droger via Silk Road har inte gått att utrö-
na. Vi som jobbat med ärendet har däremot känslan 
av att Lukas varit inblandad då han har högre teknisk 
kompetens än Per. Detta förnekar givetvis Lukas å det 
bestämdaste. Det gick heller inte att leda i bevis och 
Lukas åtalades inte ens för delaktighet i Speedswedens 

försäljningar. Till saken hör att samtliga insättningar 
från bitcoinföretag skedde till Pers och inte Lukas 
konto. Speedsweden registrerades under våren 2013 på 
Silk Road och bara efter ett par månader var Per just 
på väg att skicka iväg närmare hälften av sitt tredje 
köpta kilo amfetamin när han greps.

5 års fängelse
Per dömdes till fem års fängelse för grovt narkotika-
brott av Alingsås tingrätt. Han dömdes för både inne-
hav samt överlåtelser av ett flertal narkotikaklassade 
substanser. Totalt dokumenterades 500 försäljningar 
på Silk Road av totalt 1222 kommentarer från köpare. 
Det fanns också flera stora insättningar från bitcoin-
företagen på Pers konto med poster på upp till 70 000 
kronor som Per inte kunde förklara. Tingsrätten beslu-
tade därför också att förverka 200 000 kronor från Per 
som vinning av brott.  n

Niklas Lindroth 
   Narkotikagruppen Alingsås

Källor:
Mål B1025-13 Alingsås tingsrätt
FUP 1400-K105990-13
Fotografier: Niklas Lindroth
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Utrustning för att vakuumförpacka droger.På en smutsig skärbräda i köket fördelades ett parti amfeta-
min i mindre poster.
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§  Rättsrutan  § §  Rättsrutan  §

§  Rättsrutan  § §  Rättsrutan  §

Rim och reson
Ett förslag till en lagändring kan utarbetas inom 
ett departement och presenteras då vanligen som 
en rapport inom Departementsserien. I Ds 2013:55 
Skärpt straff för mord presenterar Justitiedepar-
tementet ett förslag som skulle innebära generellt 
strängare straff för mord. Detta är nödvändigt för 
att det ska vara möjligt att skärpa straffen för nar-
kotikabrott. Låt mig utveckla.

Tidigare dömdes narkotikabrottslingar till straff 
som till största delen utmättes efter en tabell base-
rad på art och mängd narkotika, ett förhållande 
som jag i och för sig menar alltjämt gäller. För trots 
att domstolarna till synes resonerar kring samtliga 
omständigheter, landar de ändå oftast slutligen 
någonstans kring det relevanta värdet i en ny tabell 
som justerats efter Högsta domstolens domar från 
den 16 juni 2011 och därefter. Utnyttjandet av de 
tidigare tabellvärdena fick emellertid till följd att 
en narkotikakurir kunde dömas till tio års fängelse 
för en enstaka narkotikatransport till landet, för-
visso ofta avseende mängder som framstår som helt 
sanslösa. Tio års fängelse var också, sedan Högsta 
domstolen rättsbildat på området1, under ett antal 
år normalstraffet för mord. Sedan lagstiftaren 
ingripit och normbildat på området och ändrat 
straffskalan 20092 har Högsta domstolen, konsta-
terar man i förslaget från Justitiedepartementet, 
fastslagit att normalstraffet för mord därefter ska 
vara fängelse i fjorton år, dvs. samma straff som 
en narkotikabrottsling kan få om han eller hon vid 
samma tillfälle döms för flera grova narkotikabrott. 

Detta har varit förhållanden som kan uppfattas 
som orimliga. Genom Högsta domstolens dom den 
16 juni 2011 rättades missförhållandet till, i vart 
fall såvitt avser kuriren som döms för ett enstaka 
brott. Det är väl också osannolikt, att en narkoti-
kabrottsling som haft en lika utbytbara roll som en 

kurir skulle kunna dömas till fängelse fjorton år för 
flerfaldig brottslighet.

Regeringen har ju som jag tidigare kommenterat 
tillsatt en utredning att se över straffen för narkoti-
kabrotten. Direktivet3 till utredaren ger intryck av 
att man förväntar sig en skärpning av straffen även 
för dessa brott. Det skulle ju rent teoretiskt kunna 
leda till att straffen faktiskt skärps för narkotika-
brotten och narkotikasmugglingsbrotten, så att nar-
kotikabrottslingarna, även kurir och andra mer lätt 
utbytbara aktörer, åter kan dömas till straff som 
tillräckligt markerar hur allvarliga dessa brott är. 

Detta låter sig nog inte göras om man inte samti-
digt ändrar straffmätningsreglerna för mord. Mord 
måste rimligen vara det allvarligaste brottet. Det 
är den allvarligaste kränkningen av en människa 
som man kan tänka sig.  Det är ett brott som i nor-
malfallet borde leda till det strängaste straffet. Det 
får inte åter bli så, att normalstraffet för allvarlig 
narkotikabrottslighet motsvarar normalstraffet för 
mord.

I förslaget från Justitiedepartementet föreslås 
straffbestämmelsen för mord ändras just så, att 
normalstraffet för mord blir livstids fängelse, eller 
som man säger i förslaget, att livstids fängelse ska 
”dömas ut i en majoritet av fallen”. Ändringen får 
man till stånd genom att livstids fängelse nämns 
först och fängelse viss tid lägst tio och högst arton 
år sist i straffbestämmelsen. Lagändringen föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2014. I förslaget konstaterar 
man att synen på fysiska angrepp mot en annan 
människa har förändrats och är 
strängare idag än tidigare, så en 
ny strängare straffbestämmelse 
lär väl falla de flesta riksdags-
väljarna i smaken.

Joakim Zander

Internationella åklagarkammaren

Malmö

1 NJA 2007 s. 194
2 Lag (2009:396)
3 Dir. 2013:62 En översyn av narkotikabrotten  
 och narkotikasmugglingsbrotten
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Statens folkhälsoinstitut (FHI) har till uppgift att be-
vaka utvecklingen i Sverige och i andra delar av världen 
i fråga om droger som ej är läkemedel. FHI skall lämna 
förslag till Regeringen när det finns anledning att klassa 
nya preparat som narkotika eller hälsofarliga varor. Se-
dan sommaren 2011 handlar det om närmare 40 nya 
narkotika.

I september föreslog FHI att åtta syntetiska canna-
binioder skulle klassas som hälsofarliga varor. De är 
5F-PB-22, STS-135, JWH-018 N-(5-kloropentyl)deri-
vat, AB-001 (JWH-018 adamantoyl derivat), JWH-018 
adamantyl karboxamid (SDB-001, 2NE1, APICA), 
5F-AKB-48 (5F-APINACA), AKB-48 (APINACA)och 
5F-UR-144.

Medlen används för att framställa ”spice” genom 
att lösas upp i organiska lösningsmedel och sprutas 
över växtmaterial, som röks. Nettodoserna för ett 
kännbart rus kan vara mycket små, ner till 3 mg. 

Ruseffekterna är huvudsakligen de samma som för 
cannabis. Men den starka verkan gör att rusen kan 

ge medvetslöshet, höggradig agitation, hallucinatio-
ner, psykoser, domningar i händer, skakningar och 
kräkningar. Giftinformationscentralen har haft flera 
förfrågningar om allvarliga förgiftningstillstånd, där 
missbrukare visat sig inneha påsar med någon eller 
några av dessa preparat angivna på förpackningen.

SKL har rapporterat förekomst av samliga, för 
5F-AKB48 hela 798 ärenden under 2013 fram till slu-
tet av augusti. EU:s drogobservatorium (EMCDDA) 
har rapporterat förekomst och missbruk i andra 
EU-länder. Medlen är ej reglerade genom FN. De säljs 
mer eller mindre fritt via internet.

FHI föreslog samtidigt narkotikaklassning av den 
syntetiska katinonen 3-MMC. Den beskrivs som en 
”släkting” till mefedron eller 4-MMC och har samma 
huvudsakliga effekter med kraftig centralstimulerande 
effekt. Den har rapporterats till EMCDDA. n

 

Jonas Hartelius

Nya klassningar

Folkhälsoinstitutet har föreslagit Regeringen att klassa en syntetisk katinon som narkotika 
och åtta syntetiska cannabinoider som hälsofarliga varor. Klassningarna väntas träda i 
kraft den 1 december.

Nyligen fördes en ung man i 20-årsåldern till Sahl-
grenska universitetssjukhuset med svåra kramper. Kai 
Knudsen, som är överläkare på Sahlgrenska, berättar 
att mannen hade haft sex epileptiska anfall innan han 
kom in och hans tillstånd förvärrades. Han drabbades 
av akut njursvikt och vårdades en vecka på sjukhuset 
innan han var återställd. Det hade då blivit känt att han 
rökt den syntetiska cannabinoiden 5F-UR-144, som 
väntas bli klassad som hälsofarlig vara den 1 december.

20-åringen hade ett kreatininvärde på 600, enligt 
Kai Knudsen, mot normalt 100. Kreatininvärdet är 
ett mått på njurarnas funktion. Redan vid värdet 140 
anses man ha njursvikt.

Kai Knudsen, som också är drogexpert, kände inte 
till att akut njursvikt kunde vara en biverkning av spi-
cerökning. Han sökte information och hittade en färsk 
studie från USA som berättade om 15 fall där akuta 
njurskador drabbat patienter som rökt syntetiska can-
nabinoider.

Den nu aktuella varianten 5F-UR-144 är en modifie-
ring av UR-144, en cannabinoid som forskats fram av 
Abbott Laboratories i USA och som blev klassad som 
narkotika den 1 februari 2013. Genom att tillsätta en 
fluormolekyl har substansen förändrats och är alltså 
ännu inte olaglig. Kai Knudsen tror att fluortillsatsen 

kan vara orsaken till den allvarliga påverkan på nju-
rarna.

Den amerikanske professorn John W Huffman, 
som för tjugo år sedan forskade fram 400 syntetiska 
cannabinoider i JWH-serien, har sagt i en intervju till 
ABC-News att de som missbrukar cannabinoider är 
dårar. Det är som att spela rysk roulett. De vet inte vad 
drogen gör med dem. n

      GH

Akut njursvikt av cannabinoiden 5F-UR-144
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Världen runt

Försökte smuggla kokain i 
fejkad graviditetsmage
En kanadensisk kvinna greps på flygplatsen i Bo-
gota, Colombia, då hon försökte smuggla ut två 
kilo kokain i en falsk plastmage. Hon var synbart 
gravid och när tulltjänstemännen frågade hur långt 
graviditeten var gången, blev den 28-åriga kvinnan 
aggressiv.

Detta väckte misstankar som ledde till en när-
mare undersökning av magen. Den kändes onor-
malt hård och kall och visade sig bestå av latex. I 
den falska magen låg två paket som vardera inne-
höll ett kilo kokain.

Kvinnan, som riskerar mellan fem och åtta års 
fängelse, var en av cirka 150 personer som fram till 
september gripits med droger på Bogotas interna-
tionella flygplats.

     Källa: AFP

Likkista innehöll sprit och cigaretter
En lettiskregistrerad begravningsbil stoppades av 
norsk tull i Svinesund en dag i slutet av septem-
ber. Den 50-årige mannen som körde verkade ner-
vös när han visade upp en dödsattest som gällde 
en norsk medborgare som avlidit och som skulle 
transporteras hem.

Tullarna bestämde sig för att skanna den plom-
berade aluminiumkistan och såg då att den inne-
höll flaskor, närmare bestämt 473 liter starksprit 
och dessutom 20 000 cigaretter.

Föraren greps och överlämnades till polisen i 
Østfold.

Källa: Toll.no

Kistan var en låda för smuggling av sprit och tobak.

Två kilo kokain doldes i latexmagen.

”Sniffer rats” med näsa för brotts-
bekämpning i Holland
Fem råttor har tränats av polisen i den holländska 
staden Rotterdam för att lära sig urskilja dofter av 
t.ex. sprängämnen och droger.

Brunråttorna ska börja tjänstgöra nästa år 
och de har fått namn efter TV-deckarna Poirot, 
Magnum och Derrick samt Tintin-detektiverna 
Jansen och Janssen.

Råttors luktsinne har också utnyttjats i Afrika 
för att leta rätt på landminor. Nederländerna blir 
det första landet att använda tränade råttor i poli-
siärt arbete. Källa: BBC

Polisen i Nederländerna tar råttor till 
hjälp för att leta knark.

Metamfetaminlabb i Karachi ny 
exportkälla
Heroin har traditionellt varit den vanligaste nar-
kotikan i Pakistan. Under senare år har dock både 
produktion och missbruk av metamfetamin (”crys-
tal”, ”meth”, ”met”) ökat kraftigt. Landet har bli-
vit en viktig exportör till bl.a. Östasien. En annan 
smugglingsrutt är via Iran.

Ett betydande problem vid narkotikabekämp-
ning i Pakistan är den utbredda korruptionen och 
det religiösa våldet. Det har skapat stora områden 
där polisen i praktiken inte har tillträde, ens vid 
stora operationer. Mordfrekvensen i Karachi är 
bland de högsta i världen.

Met-produktionen underlättas av att det är 
enkelt att få licens för ingredienser till råvarorna 
efedrin och pseudoefedrin, som annars används till 
läkemedel mot snuva. Pakistan är också en av värl-
dens största leverantörer för pseudoefedrin.

Särskilt oroande är att kriminella gäng använder 
barn, som ges met tills de blir så påverkade att de 
inte längre är rädda, för att begå brott. Sedan får 
de betalt i met.

    
Källa: Foreign Policy  

September-October 2013  
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Landet runt

FASS har ny form på hemsidan
Läkemedelsdatabasen FASS har fått en ny design, 
som gjort det lättare att hitta och följa faktainfor-
mationen. Nytt är också att man kan spåra viss in-
formation om gamla och avregistrerade läkemedel, 
som Preludin. Det innehöll fenmetrazin och avre-
gistrerades 1965.

Sajten har också en ordlista. Mot den kan man 
dock vara kritisk, eftersom narkotika ej finns med 
som uppslagsord. Narkomani har definitionen ”det 
samma som narkotikamissbruk”, vilket är fel. 

Mest information får man genom att söka 
under fliken Vårdpersonal, vilket ofta ger detalje-
rade upplysningar om bl.a. kontraindikationer och 
biverkningar. 

www.fass.se

Dömdes för cannabisodling på tullen
Det är inte OK att odla ett par plantor cannabis i 
studiesyfte i Tullverkets lokaler. Det slog Helsing-
borgs tingsrätt fast i en dom i början av september 
då två tulltjänstemän dömdes för narkotikabrott.

Upprinnelsen var att deras chef i våras anmält 
dem, sedan man upptäckt två cannabisplantor i 
en kruka på ett tjänsterum. Tulltjänstemännen 
förklarade att odlingen tillkommit i studiesyfte 
och att de inte visste vad det var för slags plantor.

Tingsrätten godtog inte den förklaringen efter-
som de båda har en lång karriär inom tullväsen-
det.

Tullens personalansvarsnämnd beslutade att 
männen skulle få behålla sina anställningar, men 
omplaceras vid fällande dom. Med hänsyn till 
detta ansåg tingsrätten att påföljden ska efterges.

Källa: Kvp.se

Odling i studiesyfte är inte tillåten.

Överdoser med paracetamol ökar 
oroväckande
Paracetamol är ett av Sveriges mest använda 
smärtstillande och febernedsättande läkemedel. 
Substansen förekommer i t.ex. läkemedlen Pano-
dil, Alvedon och Pamol och finns även i kombina-
tionspreparat med kodein.

Förgiftningar efter överdos av paracetamol ledde 
till att 1500 – 2000 personer behövde behandlas 
på sjukhus under 2012. Giftinformationscentralen 
fick samma år in drygt 3700 förfrågningar som 
gällde tillbud med paracetamol. Inget annat läke-
medel kommer ens i närheten av detta antal.

Minst 5-10 personer dör varje år sedan levern 
slagits ut av paracetamolöverdos. Om patienten 
kommer in till sjukhus inom 8-10 timmar efter 
tablettintaget, kan leverskador undvikas med anti-
dotbehandling av acetylcystein. I vissa fall måste 
levern transplanteras i livräddande syfte.

Paracetamol säljs receptfritt i matvaruaffärer 
och på bensinstationer i förpackningar med 20 
tabletter. För många köpare ger detta signaler om 
att tabletterna är relativt ofarliga att använda.

Numera kan läkare skriva ut starka tabletter 
med 1 mg paracetamol, vilket ökar risken för 
överdoser. På senare tid har det också kommit 
välsmakande beredningar med paracetamol.

Många som använder paracetamol är inte 
medvetna om riskerna med överdosering som 
kan uppkomma redan efter en dubblering av den 
rekommenderade dagsdosen.

I en artikel i Läkartidningen varnar några 
överläkare från Giftinformationscentralen för den 
ökande överanvändningen av paracetamol. Man 
menar att anledningen till att läkemedel med para-
cetamol fortfarande får säljas, beror på tillgången 
på motgift och en välfungerande och resursstark 
sjukvårdsapparat. Utan dessa behandlingsmöj-
ligheter skulle skador på patienter motivera en 
omedelbar indragning av preparaten.

Källa: Läkartidningen

Antal vårdtillfällen på sjukhus på grund av paraceta-
molförgiftning har tredubblats på tio år.
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Läkare, dagisfröknar, poliser, jurister, politiker, sjuk-
sköterskor, mäklare, advokater, bankchefer, hemtjänst-
arbetare, snickare. I alla yrken förekommer droger. Det 
”vanliga folkets” knarkande är inte längre ovanligt. 
Men vad får det för konsekvenser? Behöver vi ens bry 
oss? Är det inte upp till var och en vad man gör med 
sitt liv och sin kropp? Så länge som man inte skadar 
någon annan är det väl ok? Ja fler och fler tycks hylla 
individens frihet framför någon form av kollektivt an-
svar. Men är ja-sägarna fullt ut beredda att stå för kon-
sekvenserna?

Ett antal hypotetiska frågeställningar
Vill du bli behandlad av en läkare som kvällen innan 
har käkat svamp, fått hallucinationer och sett lava 
spruta ut ur huvudet på polisen framför sig?

Är du beredd att lägga din största ekonomiska 
affär i händerna på en mäklare vars plånbok är lika 
ansträngd som sin näsa. En näsa som kontinuerligt rin-
ner på grund av kokainbruk?

Vill du att bankchefen, som beslutar om hur dina 
pensionspengar placeras, ska ha ont i huvudet och 
ångest på grund av ett väntande polisförhör?

Vill du lämna ansvaret för dina barns tillsyn i hän-
derna på en dagisfröken som varit vaken i två dygn 
innan på grund av amfetaminintag?

Känner du dig trygg med att lämna vården av din 
gamla mamma i händerna på en sjuksköterska som 
kontinuerligt äter av patienternas narkotikaklassade 
medicin?

Samtliga ovan givna exempel kan låta som rövar-
historier uppdiktade i syfte att sprida någon form av 
skräckpropaganda. Tyvärr är de verkligare än så. Det 
här var bara ett litet axplock på ingripanden mot per-
soner som gjorts av Citypolisens krogsektion de senaste 
månaderna och det bara fortsätter. Listan kan göras 
mycket lång. 

En gemensam nämnare för alla dessa ”vanliga 
människor” är också den uppriktiga förvåning som 
många av dem visar i samband med polisingripandet. 
De är på ett rationellt plan mycket medvetna om att 

narkotikaanvändande är förbjudet. Men känslomässigt 
tycks de rent av chockerade med utgångspunkt från att 
det ”är så vanligt, alla tar ju”. Att just de skulle åka 
fast tycks inte ha funnits i deras sinnevärld.

Antalet ”guldstjärnor”, personer som aldrig tidigare 
har rapporterats för narkotikabrott, tycks detta år bli 
det högsta någonsin. Men spelar det egentligen någon 
roll? Behöver vi oroa oss?

Filosofen funderar 
Det som har slagit mig är hur vårt moderna samhälle 
tycks präglas mer och mer av liberala och autonoma 
värderingar. Individens frihet värderas så högt att ingen 
längre tycks reflektera över något kollektivt ansvar. 
Det här blir ganska tydligt i arbetet som polis. Allt fler 
framhåller det oerhört kränkande över att en stats-
tjänsteman beblandar sig i medborgarnas privata sfär. 
Ifrågasättande i samband med ingripanden sker i dag 
regelmässigt. De dokumenteras och publiceras på nätet. 
Multipliceras i tusental och startar debatter som ofta 
leder fram till ett uttalat förakt för myndigheter och 
deras maktutövning.

Inom modern filosofi finns ett begrepp som benämns 
paternalism. Paternalismen kan förenklat beskrivas 
som en princip att fadern (läs förmyndare, stat eller 
annan auktoritet) fattar beslut åt barnen (medborgar-
na). Den bygger på ett antagande att fadern ser till de 
beskyddade barnens väl. Och att de beslut som fadern 
tar är mer riktiga än barnens beslut.

När man djupdyker i begreppet paternalism så 
kan man se att det finns flera inriktningar men även 
konfliktområden med andra filosofiska grundupp-
fattningar. En intressant vattendelare är begreppen 
moralfokuserad paternalism och välfärdsfokuserad 
paternalism. Den moralfokuserade omfattar beslut 
tagna på moralistiska grunder. Exempelvis att droger 
ska vara förbjudet för att påverkade människor upp-
träder olämpligt, beter sig utåtagerande, promiskuöst, 
förgiftar sin själ etc.

Den välfärdsorienterade paternalismen omfattar 
beslut tagna på välfärdsgrunder. Exempelvis att droger 

Ursäkta, är det ok om 
jag knarkar lite först?
Tänk dig att du går till bilverkstaden och ska hämta ut din bil, gå till banken för att få ett 
lån eller till polisen för att få ett pass och möts av en artig motfråga: ”Är det ok om jag 
knarkar lite först?”
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ska vara förbjudet för att påverkade människor förstör 
sin hälsa, hamnar på ekonomiskt obestånd, belastar 
sjukvården etc.

Det här blir plötsligt väldigt intressant. I narkotika-
debatt använder sig ofta legaliseringsförespråkare av 
argumenten att staten har en moralfokuserad paterna-
listisk grund för sitt beslut att förbjuda droger när det i 
själva verket handlar om en välfärdsgrund. Den moral-
fokuserade grunden blir så mycket enklare att angripa. 
Vem vill inte revoltera mot ett storebrorsamhälle som 
ska tala om för dig vad du ska tycka, tänka och känna? 
Rädslan att böja rygg för ett kollektivt krav ses som en 
svaghet. Ett hot mot din individuella förmåga att stå 
på egna ben. 

Inget är idag så föraktat som auktoritet och det 
auktoritära. Alla är sin egen chef. Ingen har rätt att 
bestämma över någon annan. Men är det särskilt 
lyckat? Mår vi så bra av alla möjligheter till fria val? 
Klarar alla av att glänsa och vara lyckade budbärare 
för sin egen personliga framgång? 

”Inget är idag så förak-
tat som auktoritet och 
det auktoritära. Alla är 
sin egen chef. Ingen har 
rätt att bestämma över 
någon annan.”

När vi inte längre kan tänka klart
Vi återvänder till de hypotetiska frågeställningarna om 
du skulle vara beredd att lägga ditt ansvar i händer-
na på narkotikapåverkade människor . De allra flesta 
skulle svara tvärt nej på detta. Ingen vill riskera att 
drabbas på grund av andra människors beslut att ta 
droger. Ändå sker detta dagligen. Människor skadas 
i trafiken på grund av drogpåverkade bilförare. Miss-
brukare med drogutlösta psykoser begår vansinnesdåd. 
Bedrägerier, stölder, rån drabbar medborgarna för att 
dessa brottspengar ska gå till ett aldrig sinande behov 
av droger.

Drogers inblandning i grova våldsbrott ökar. 
Vårdkostnader för narkotikamissbruk ökar.

Men många av de medborgare som betackar sig 
för konsekvenserna av allt detta kan fortfarande inte 
bestämma sig för om det är upp till staten att inskränka 
individens rätt att ta droger. En rädsla för att säga ifrån 
och ta ställning. Man vill inte bli utpekad som moralist 
eller nej-sägare i största allmänhet. Vi lever i ett land 
som har haft och fortfarande har en förhållandevis 
stark inställning mot narkotika. Är detta på väg att 
förändras? 

För drygt en månad sedan gick en av Sveriges mest 
ansedda forskare på området, Fred Nyberg vid Uppsala 

universitet, ut och varnade för legaliseringsrörelsen. 
Allt utifrån ett medicinskt perspektiv. I en snabb 
nätomröstning gillades han åsikter av 45 procent . 
En majoritet på 55 procent var negativt inställd till 
Nybergs artikel.

Vi har idag politiska ungdomsförbund som på all-
var vill diskutera legalisering av viss narkotika. Vi har 
forskare som menar på att svensk narkotikapolitik är 
misslyckad, att förbud inte leder någon vart. Vi har 
en legaliseringsrörelse som i många avseenden vädrar 
morgonluft. Men framförallt så har vi en helt ny situa-
tion där många i samhället inte tycker att det är något 
konstigt med att röka lite cannabis eller dra lite kokain 
på helgen.

Ett gränslöst samhälle där ”sköt dig själv och skit 
i andra” är lag. Men varför stanna upp med lite lätt 
drogtillåtande. Om vi konsekvent ska följa den per-
sonliga fri- och rättighetstanken fullt ut. Varför talar 
vi då exempelvis bara om legalisering av cannabis? 
Varför diskuterar vi inte gratis utdelning av heroin? 
Försäljning av kokain på systembolaget? Låta pedofiler 
fritt sprida sina bilder på nätet? Låta 16-åringa tjejer 
med självskadebeteende fritt sälja sina kroppar? Varför 
ska vi ens bry oss om att förhindra vad någon enskild 
människa vill med utgångspunkt från sin egen rätt?

Vår oförmåga att koppla narkotikaanvändande till 
problem utanför vår egen sfär gör att vi antagligen 
kommer att se en omsvängning i inställningen till nar-
kotika. Den riskerar att pågå över tid. Risken är att 
konsekvenserna av narkotikaanvändandet måste bli 
avsevärt mycket tydligare och allvarligare innan sam-
hällets medborgare vaknar upp. Tråkigt nog kommer 
en massa medmänniskors liv, barn, familjer, arbets-
platser, grannar och oskyldiga att drabbas på vägen.

All ni som jobbar därute med att göra samhället till 
en säkrare plats, friare från droger, får ställa in er på 
en lång kamp. Ge aldrig upp.   n

Lennart Karlsson

Alla tycker inte att det är konstigt att dra lite kokain på 
helgen.



NNPF:s medlemsantal har stigit till ca 2700 och när-
mare 600 av dessa deltog i konferensen.

Upplägget är i stort detsamma som vid SNPF:s 
utbildningskonferenser. NNPF:s ordförande Mette 
Rooth inledde fredagens invigning. Därefter berättade 
Ingrid Wirum, polismästare i Asker och Baerum polis-
distrikt där Fornebu ligger, om det lokala polisarbetet 
och om hur området under 2000-talet förvandlats 
från att inrymma Norges huvudflygplats till att bli ett 
rekreationsområde längs Oslofjorden där bostäder, 
hotell och företag nu vuxit upp.

Efter ytterligare några inledningsanföranden domi-
nerades fredagseftermiddagen av en föreläsning om 
”Kaptein Kjole”. Jonas Trolles föreläsning om Kapten 
Klänning, mannen med guldbyxorna som han höll på 
SNPF-konferensen i Karlstad i maj i år, gjorde stort 
intryck även i Norge. Jonas Trolle var inbjuden till 
Fornebu för att berätta om den före detta polismästa-

ren Göran Lindberg som dömdes för att ha våldtagit 
och förnedrat unga kvinnor under flera år.

Konferensdeltagarna kunde under lördagen och sön-
dagen välja mellan ytterligare 17 föreläsningar inom 
olika delar av arbetet mot narkotika och andra droger.

Nästa års NNPF-konferens kommer att hållas i 
Trondheim den 17-19 oktober på Scandic Lerkendal. 
Det nya hotellet ska stå klart sommaren 2014 och blir 
då Norges största mötes- och konferenshotell. n

Gunnar Hermansson
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Norsk narkotikapolisförening höll  
utbildningskonferens i Fornebu
Den norska narkotikapolisföreningen NNPF arrangerade för 23:e året i rad sin utbildnings-
konferens som i år hölls den 25-27 oktober på Scandic Hotel Fornebu utanför Oslo.

”Bry Deg – si nei til narkotika” är NNPF:s drog- och krimi-
nalitetsförebyggande projekt.
Det främsta syftet med Bry Deg är att genom information 
bidra till att fler får ett bra liv genom att färre börjar med 
droger. Målgruppen för projektet är därför föräldrar och 
andra vuxna som dagligen har kontakt med barn och unga.

Intill konferenshotellet ligger Statoils huvudkontor, en spek-
takulär byggnad som fått internationell uppmärksamhet 
och även belönats med ett förstapris av World Architecture 
News (WAN) för sin arkitektur.

NNPF delar årligen ut ett stipendium till en eller flera 
medlemmar som ges möjlighet att delta på nästa SNPF-
konferens. Stipendiet tilldelades i år tulltjänstemännen 
Sveinung Skjörsaeter och Arild Överby, som arbetar med 
kontroll av postförsändelser på Gardermoen.
NNPF-ordföranden Mette Rooth förmedlade stipendiet 
och Mika Jörnelius välkomnade stipendiaterna till Örebro 
2014.
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Vad är då syftet med ett upprätta  
kokainlaboratorier i Europa?
Det främsta syftet är framför allt att undgå upptäckt 
vid smuggling. Genom att transportera kokainet gömt 
i plast, textilier, målarfärg, stenar, kakaopulver, mjöl, 
örter, schampo, sprit etc. försöker man få in kokainet 
i Europa utan att tull och polis upptäcker det i lasten. 
Genom att vid kokainframställningen i till exempel 
Colombia blanda kokapasta med plast och sedan gjuta 
resväskor, plastfigurer och plexiglasskivor, ger inte de 
traditionella testerna utslag på kokain, ingenting syns 
på röntgen och hundar reagerar inte heller. 

Ett annat syfte är att genom att själva blanda ut 
kokainet med till exempel paracetamol, lidokain eller 
benzocain öka vinsten. Pressar man sedan kokainet och 
tillsätter en logo, efterliknar man kokain som kommer 
direkt från producenten och kan på så sätt ge sken av 
att kokainet har en hög halt och kvalitet vilket ger ett 
högre marknadsvärde.

I Sverige finns flera indikationer på att vi har eller har 
haft laboratorier.
• Beslag av tygtrasor som varit dränkta i kokain
• Beslag av flytande kokain
• Beslag av hydrauliska pressar för att framställa ko-

kainblock
• Framstående kemister från Colombia boende i Sve-

rige

Kokainframställning
För att förstå hur ett kokainlaboratorium fungerar är 
det bra att veta hur kokain framställs i Sydamereika.
Kokainframställningen görs i tre steg:
• Extrahering av kokapastan från kokabladen genom 

att tillsätta Sulphuric acid
• Kokapastan omvandlas till kokabas genom att till-

sätta Potassium permanganate
• Kokabasen omvandlas till kokainhydroklorid ge-

nom att tillsätta Ethyl Ether/Aceton och Hydrochlo-
ric Acid

I produktionsländerna, Colombia, Bolivia och Peru, 
görs dessa tre steg sällan på samma ställe. De senare 
åren har man dock sett en ökning av att steg 1 och 2 
görs på samma ställe och att förädlingen från kokabas 
till kokainhydroklorid görs på ett annat ställe. Labora-
torierna som framställer kokabasen är ofta små, medan 
laboratorierna som framställer kokainhydrokloriden är 
större och mer sofistikerade.
 

Smuggling av kokain
Ett av projekten på Focal Point Cola vid Europol är att 
samla information, analysera och informera medlems-
länderna om de metoder som används för att gömma 
kokain. I en databas samlas information om beslag 
gjorda i bland annat Europa och Sydamerika och då ett 
nytt modus upptäcks skickas ett så kallat “Alert Mes-
sage“ ut till medlemsländerna och de länder som har 
strategiskt eller operativt avtal med Europol. 

Exempel på hur kokain kan gömmas:
2002 rapporterade Slovenien in till Europol om att 
de anträffat ett övergivet laboratorium där man miss-

Kokainlaboratorier
Har vi sådana i Sverige?

De senaste åren har allt fler rapporter inkommit till Europol med information om kokainla-
boratorier. De laboratorier man påträffat har framför allt hittats i Nederländerna, Spanien, 
Grekland och Frankrike. Det har både varit laboratorier för att extrahera kokain från ett 
material eller för att blanda ut kokain och tillverka egna 1-kilos block. Laboratorierna har 
varit i varierande storlek. En del som stora industrier och andra har påträffats i lägenheter. 

Plexiglas gjort av kokain.
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+  forts nästa sida

tänkte att de extraherat kokain från PMMA (Plexiglas, 
Ecrylplast) och calcium carbonate (CaCO3)

Även i Colombia har man gjort beslag av helt 
genomskinlig akrylplast som visade sig vara gjord av 
flytande kokain blandad med polyrethane. 

I Lima, Peru, hittade man ett laboratorium som 
omvandlade kokain till plast. Laboratoriet tog in 
kokainhydroklorid och kokainbas och blandade det 
sedan med sulphuric acid och polymer. När allt var i 
flytande form tillsatte man grön färg och sen pressade 
man kokainplasten till stora ark som fick torka. De 
stora gröna kokainplastarken exporterades sedan som 
råmaterial till fabriker som producerar plastprodukter. 
Kokainet i plasten var omöjligt att upptäcka genom 
vanliga tester.

2007 gjorde Nederländerna ett tillslag mot ett 
laboratorium där 8 ton söndersmulad plast hittades. 
Utredningen visade att man importerat 150 ton sön-
dersmulad plast från Colombia. Flera liknande beslag 
har gjorts i Nederländerna och man räknar med att 
100 kilo smulad plast ger cirka 5-8 kilo rent kokain. 
Räknar man med att priset på kokain I Europa är cirka 
32 000 Euro per kilo förstår man att det är mycket 
lönsamt att investera i ett laboratorium då man kan ta 
in mycket stora mängder utan att bli upptäckt. 

Flera beslag av bland annat resväskor gjutna i plast 
och kokain har gjorts i Europa.

Beslag av kokain dränkt i tyg har även gjorts i 
Sverige.

Kokainextrahering
När man extraherar kokainet från materialet får man 
fram kokainbas. Kokainbasen görs sedan om till koka-
inhydroklorid. 
Vilken extraheringsmetod man använder beror på i vil-
ket material kokainet är gömt.
Man brukar skilja på om kokainet är gömt i:
• Plast eller andra icke naturliga material
• Naturliga material (såsom kakao, örter)
• Kokain förenat med till exempel zink eller koppar 

(Black Cocaine)

För att extrahera kokainet ur till exempel plast börjar 
man med att smula sönder plasten i så små bitar som 
möjligt. Man extraherar sedan kokainet ur plasten i fle-
ra steg genom att använda olika kemikalier. Kokainba-
sen filtreras ut genom papperfilter eller bomullsdukar. 
Filtreringen görs flera gånger för att få ut allt. I större 
laboratorier använder man ofta en vakuumpump. 

Kokainbas till kokainhydroklorid
För att kokainet skall kunna snortas (vilket är den 
vanligaste brukarformen) måste man omvandla koka-
inbasen till kokainhydroklorid. I kokainextraheringsla-
boratorierna finner man oftast en separat del där man 
kristalliserar kokainet från kokainbas till kokainhydro-
klorid. 

Kokainbasen löses upp i aceton eller eter och 
Hydrochloric acid tillsätts. Kokainhydrokloriden fälls 
ut och åker till botten, filtreras och torkas. Ofta 
använder man bygglampor och mikrovågsugnar för 
att påskynda torkningen. Med detta finns en risk att 
temperaturen blir för hög och att ångorna som bildas 
tar eld. 

När kokainhydrokloriden torkat blandas den ofta ut 
med paracetamol, lidokain eller benzocain och pressas 
till 1-kilos block i en hydraulisk press. 

Risker med kokainlaboratorier
Samtliga extraheringsmetoder kräver användande av 
mycket hälsovådliga och lättantändliga kemikalier. I 
många fall är det också svårt att avgöra vilka kemi-
kalier dunkar och tunnor innehåller, eftersom man 
ofta lagrar restavfallet i de tunnor där andra kemika-
lier transporterats. Ofta har man dessutom gjort egna 
farliga elektriska installationer och man använder ut-
rustning som inte är avsedd för att användas ihop med 
kemikalier. 

Under extraheringsprocessen frigörs mycket gaser 
och vissa av dessa gaser är tyngre än luft och de lägger 
sig längs golvet, medan andra är lättare än luft och läg-
ger sig vid taket. Är utrymmet dåligt ventilerat samlas 
mycket gaser och det finns risk för att de antänds av en 
liten gnista, statisk elektricitet eller av värmen i motorn 
i någon av de maskiner man använder. 

Om man som polis påträffar ett laboratorium bör 
man om möjligt ordna med ventilering, dvs. öppna 
fönster och dörrar och sedan lämna platsen och ringa 
brandkåren som har personal som är utbildad för att 
upptäcka farliga kemikalier. De har dessutom utrust-
ning för att skanna av luften för att upptäcka farliga 
kemikalier och gaser. Undersökningen och bevissäk-
ringen bör sedan göras av personal som är utbildade 
för ändamålet och som har rätt skyddsutrustning.

Tunnor med rester från kokainextrahering.
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Exempel på kokainlaboratorier i lägenheter
Amsterdam 2012
En kvinna påträffades utanför ett hyreshus i Amster-
dam då hon sprang omkring med ett barn i famnen som 
fått i sig kokain. Barnet togs akut in till sjukhus och 
vårdades där i flera månader. I lägenheten påträffades 
ett mindre laboratorium.

Brand i Amsterdam
Brandkåren kallas till ett kedjehus i Amsterdam. I hu-
set anträffas en död man och en mycket svårt skadad 
kvinna. Mannen hade extraherat kokain i ett litet rum 
utan ventilering i källaren. Efter en explosion hade hu-
set mycket snabbt börjat brinna. 

Lägenhet i Amsterdam
Polisen blev kallad till platsen eftersom grannar ringt 
in och klagat på konstig lukt från en lägenhet. Då poli-
serna var på plats exploderade något i lägenheten. Tro-
ligtvis hade motorn i tvättmaskinen varit gnistan som 
tänt gaserna i lägenheten. 

Hur kan vi testa om det finns kokain  
i till exempel plast?

I Nederländerna finns ett speciellt team som är specia-
liserade på att upptäcka och undersöka kokain, amfe-
tamin och MDMA laboratorier (National Crime Squad 
– National Facility Dismantling)

De har utvecklat ett ”field test kit” för att snabbt 
på plats kunna ta tester av till exempel plast och inom 
2 timmar kunna ge svar på om materialet man testat 
innehåller kokain. De uppskattar att kostnaden för ett 
sådant kit till mellan 4-5000 euro, vilket är väl inves-
terade pengar. 

Detta kit finns även på Europol Focal som kan, efter 
en begäran till Europol, på mycket kort varsel bistå 
medlemsländer med experthjälp. Teamet är också spe-
cialutbildat för att undersöka och montera ned kokain- 
och amfetaminlaboratorier.

Men i många fall kan det vara direkt avgörande i ett 
operativt ärende att snabbt få en indikation på om en 
leverans innehåller kokain eller inte för att kunna få 
beslut om operativa åtgärder och för att lägga resurser 
på rätt ställe. 

Vid en konferens på Europol 19-20 september 2013 
arrangerad av Focal Point Cola förevisades detta kit 
och det var förvånansvärt enkelt och säkert att använ-
da.  n

Veronica Urve
Sekonderad nationell expert på  

Focal Point Cola vid Europol
veronica.urve@europol.europa.eu

Undersökningen och bevissäkringen bör göras av specialut-
bildad personal som har rätt skyddsutrustning.

Extrahering av kokain orsakade explosion och brand i en 
källare.

Testkit för fältbruk ger snabbt svar på om ett material inne-
håller kokain.
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Inbjudan
till Svenska Narkotikapolisföreningens 28:e utbildningskonferens och årsmöte 

den 9-11 maj 2014 i Örebro    

Nu är det snart dags att anmäla sig till SNPF:s utbildningskonferens och årsmöte  
som hålls den 9-11 maj 2014 på Conventum i Örebro.

Du kan från mitten av januari 2014 anmäla dig på www.snpf.org

Logga in på Medlemsinfo och fyll i formuläret.
Inbjudan med anmälningstalong skickas också ut per e-mail eller brev  

till SNPF:s medlemmar i början av året.
De senaste åren har våra utbildningskonferenser varit fullbokade,  

så vänta inte med din anmälan och inbetalning av avgiften. Först till kvarn gäller som alltid.

Ur programmet:
Invigningen fredag eftermiddag
Förutom sedvanliga inledningsanföranden och stipendieutdelningar, kommer vi även att fylla 
eftermiddagen med en spännande och intressant föreläsning. Vi återkommer på hemsidan 
med mer info om detta så snart allt är spikat.

Håll dig uppdaterad om ev. programändringar på hemsidan
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Skadeeffekter av cannabismissbruk
Argument mot legalisering
Texas: Droger och den spirituella världen
Bekämpning av Silk Road-ärende
Ambulerande sambandsman
Kriminella gäng i Södertälje
Kokainleveranser via taxi
Maskeradligans senaste brott
Narkotika på gatan

DEA/FBI info 
Narkoterrorbrott
Dopning och våld
Dopning på gatan
Utökat förverkande i praktiken
Kokainlaboratorier i Europa
Öresundsbron, modus och trender
Nya narkotika, nya klassningar

Preliminära föreläsningar lördag – söndag
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År 2007 inkom en begäran till Rikskriminalpolisens 
enhet för internationellt polisarbete, IPO, från Inter-
nationella åklagarkammaren i Göteborg där chefså-
klagare Mats Sällström utfärdat en EAW (europeisk 
arresteringsorder) mot en svensk medborgare, Nilsson. 
Ärendet gällde smuggling av ca 200 kilo kokain med 
fartyg från Sydamerika via Bahamas och Belgien och 
slutligen till Göteborg dit fartyget anlände den 21 de-
cember 2006. Partiet skulle sedan smugglas vidare med 
båt till Düsseldorf i Tyskland. Nilsson, som misstänktes 
ligga bakom smugglingen, var tidigare dömd av Malmö 
tingsrätt 2002 till två års fängelse för olovlig befatt-
ning med smuggelgods, ca 135 tusen liter alkohol som 
smugglats till Sverige, en dom som han inte hade avtjä-
nat. Vidare dömdes han av Eslövs tingsrätt 2000 till ett 
år och sex månaders fängelse för grovt skattebrott, en 
dom som han heller inte avtjänat och som preskriberats 
i början av 2012.

Internationell efterlysning
Efter att EAW inkommit till oss på IPO skickades den 
samt en internationell efterlysning ut till övriga värl-
den. Tullkriminalen i Göteborg hade uppgifter om att 
Nilsson bodde och eventuellt arbetade i Förenade Ara-

bemiraten och en efterlysning skickades också direkt 
till Interpol Abu Dhabi. Gill Eriksson vid tullkrimina-
len hade arbetat med ärendet och vi hade därför en hel 
del kontakter om hur vi skulle agera mot Nilsson. Trots 
många påstötningar till Abu Dhabi hände ingenting. 
En utlämningsbegäran översatt till arabiska skickades 
på diplomatisk väg till svenska ambassaden och över-
lämnades till myndigheten i landet. Fortfarande hände 
ingenting!

Den misstänkte greps i Dubai
Någon gång under 2008 föreslog vi på IPO i ett brev 
till chefen för Interpol i Abu Dhabi att personal från 
Interpol Stockholm skulle resa ner till Förenade Arabe-
miraten och diskutera ärendet. Vi fick inget svar på vår 
begäran trots påminnelser. Svenska ambassaden gjorde 
flera försök att hjälpa oss utan att lyckas. De fick vid ett 
tillfälle information om att den svenska utlämningsbe-
gäran hade hamnat fel och därför inte kunde behand-
las. När jag återkom till Sverige 2011 efter sambands-
tjänst i Litauen började jag titta på ärendet igen och 
på hösten 2012 uppmärksammades att giltighetstiden i 
Nilssons pass hade gått ut. En möjlighet fanns nu att få 
hem Nilsson p.g.a. olovlig vistelse i landet.

Dubai med världens högsta skyskrapa Burj Khalifa

 Utlämning från  
  Förenade  Arabemiraten 

Smugglade 200 kilo kokain 2006 
och dömdes i Sverige i år till tio 
års fängelse efter att i sju år hål-
lit sig undan rättvisan i Förenade 
Arabemiraten.



Vi fick dessutom indikation på att myndigheterna var i 
färd med att gripa Nilsson som nu bytt namn till Eric-
son. Att informationen stämde fick vi snart bekräftat 
från ambassaden och av den norske polissambands-
mannen och även av Interpol Abu Dhabi.

Nilsson/Ericson var klar att utlämnas till Sverige. 
I min kontakt med svenska ambassaden framgick att 
Nilsson/Ericson visat ett obalanserat humör då man 
besökt honom och även uttalat hot mot ett ambas-
sadråd. Transporttjänsten som skulle hämta hem 
Nilsson/Ericson tyckte nu att behov fanns att skicka 
tre personer till Dubai och då jag var insatt i ärendet 
bestämdes att jag skulle resa ner tillsammans med 
Transporttjänstens personal.

Provisoriskt pass och andra missöden
Fredagen 7 december 2012, då resan till Dubai skulle 
äga rum, upptäckte jag av en tillfällighet när jag var 
på väg till arbetet att mitt pass utgått några månader 
tidigare. Klantigt av mig! Men på Arlanda-polisen ut-
färdas dagligen tillfälliga pass vilket jag räknade med 
att få vid ett besök. Jag informerades dock att Dubai 
inte godtar dessa tillfälliga pass men rekommenderades 
att tala med någon på Turkish Airlines desk på Arlanda 
om resan som nu verkligen hängde i luften. En hjälp-
sam resetjänsteman lovade att se till att jag i varje fall 
inte skulle bli stoppad i Istanbul för resa till Dubai. Jag 
återvände sedan till polisstationen och fick ett tillfälligt 
pass utfärdat. Då jag ringde upp den norske polissam-
bandsmannen och förklarade min situation berättade 
han att det kunde bli mycket svårt för mig att komma 
in i landet. Jag kände mig inte speciellt lugn då jag satte 
mig på flyget och mitt missmod ökade omgående då en 
flygvärdinna tappade en bricka med juice och sprit över 
min kavaj och mina byxor. Ingen bra dag för mig!

Resan till Istanbul gick bra och jag kunde checka 
in på flyget till Dubai på natten. Jag anlände på mor-
gonen till Dubai där jag omgående i passkontrollen 
fick klart för mig att mitt tillfälliga pass inte gällde för 
inresa i landet. Jag ledsagades till ett rum där några 
tjänstemän handlade speciella ärenden. Efter att ha 
förklarat mitt ärende och även visat en handling från 
Interpol Dubai om orsaken till besöket fick jag efter 
två timmar komma in i landet. En svensk kvinna med 
tillfälligt pass fick vända på flygplatsen.

Första utlämningen från Förenade 
Arabemiraten
Söndag kväll 9 december då hemresan skulle ske åkte 
jag och Transporttjänstens personal till flygplatsen där 
vi skulle träffa en tjänsteman från Interpol. Tillsam-
mans med honom gick vi till ett kontor och väntade på 
att Nilsson/Ericson skulle komma. 

Kapten Essa Saeed Mohd Bin Thalith var chef för 
utlämningar på Interpol och jag nämnde till honom 
att svensken skulle kunna börja bråka för att undvika 
att bli utlämnad till Sverige. Det finns alltid en risk 
att flygkaptenen vägrar att ta med en passagerare som 

ställer till bråk. Vi hade dessutom ett slutdatum några 
dagar senare för att få Nisson/Ericson utlämnad och 
viss oro fanns att något skulle kunna gå fel. Kapten 
Essa bara log mot mig och sa att hans personal skulle 
ta hand om eventuella problem. 

Nilsson/Ericson kom efter en stund beledsagad i 
handbojor och verkade ganska moloken. Vi presente-
rade oss och han blev då betydligt pratsammare. Han 
berättade att han var gift och hade bott i Dubai i 10 år 
och arbetat åt ett tyskt företag med logistik.

Han berättade också att han varit gripen vid tre 
tillfällen p.g.a. den svenska efterlysningen. Under 2008 
var han gripen i 40 dagar och 2010 satt han gripen i 
18 dagar för att sedan 2012 innan hemresan till Sverige 
varit gripen i 17 dagar. Att sitta gripen och häktad i 
Dubai var vedervärdigt med usel mat och dålig behand-
ling av vakterna och misshandel var inte ovanligt, 
berättade Nilsson/Ericson. 

Enligt kapten Essa vid Interpol Abu Dhabi var den 
här utlämningen den första som beviljats någonsin av 
Förenade Arabemiraten.
Hemresan till Stockholm gick bra och från Arlanda 
transporterades Nilsson/Ericson med inrikesflyg till 
Göteborg där tullkriminalen tog hand om honom.

Tio års fängelse fastställdes av hovrätten
Nilsson/Ericson dömdes 12 juli 2013 av Göteborgs 
tingsrätt till 10 års fängelse för grovt narkotikabrott 
och grov varusmuggling.

Trots att den 53-årige Nilsson/Eriksson hela tiden 
nekat till brott, dömdes han även av hovrätten till 
fängelse i tio år. Rätten fann inga förmildrande 
omständigheter. Han ansågs bunden till brottet genom 
teknisk bevisning och genom ett säkert utpekande vid 
en fotokonfrontation.

Det kan också nämnas att kokainet hade en ren-
hetsgrad av 97 procent, vilket motsvarar ca 800 kilo 
kokain efter utspädning till normal styrka. n

Lars Norberg/IPO
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Kapten Essa Saeed Mohd Bin Thalith, Interpol Abu Dhabi, 
tillsammans med artikelförfattaren.



Gräspojken

Gräspojken är en skröna, 
full av dråpliga historier och 
lättläst underhållning utan 
egentligt budskap.

Tolvåriga Kalle upptäcker 
av en slump att man kan odla 
marijuana av fågelfrö och 
när det sammanfaller med 
att Kalles mamma lämnar 
familjen för att finna sig själv 
i Indien tar pappan sönerna 

på en misslyckad semester till Amsterdam, vilket gör 
att projektet tar ordentlig fart.

Kalle blir som sjundeklassare Göteborgs hemlige 
knarkkung – något som uppenbart leder till kompli-
kationer. Det är inte helt enkelt att recensera en bok 
som Gräspojken.  Som mamma förfasas man över hur 
killarna dras in i det ena eländet efter det andra och 
hur de tillsammans med sin förvirrade pappa hamnar 
i svåra situationer på märkliga ställen och får bevittna 
saker som är djupt tragiska. Men beskrivningarna av 
allt är så dråpliga att man inte kan låta bli att skratta i 
smyg bakom popcornskålen.

Ifrågasättandet av och kritik mot det tragiska i att 
två barn och deras far tillsammans odlar cannabis i 
stugkällaren lyser med sin frånvaro och det är kolossalt 
svårt att förhålla sig till hela upplägget.

Sammanfattningsvis är Gräspojken varm, kärleks-
full och humoristisk och en bok som många kommer 
att livas upp av i höstmörkret!

Författaren Christer Lundberg är för övrigt 
Radiopratare och mer känd under namnet ”Christer 
i P3”

Författare Christer Lundberg

Bokförlag Telegram

Recension Åsa Dahlberg
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 Boktips

Livet efter dig

Lou Clark och Will Traynor 
är så olika man kan vara. 
26-åriga Lou bor hemma i ett 
trångt hus med sina föräld-
rar och sin syster och hennes 
barn i en brittisk småstad. 
Lou försörjer sina föräldrar 
med lönen från kaféet där 
hon jobbar. Hon har inga 
ambitioner utanför den lilla 
stad där hon bott hela sitt liv. 

Will däremot var en atletisk A-personlighet, fram-
gångsrik aktiemäklare med toppjobb i London och en 
snygg flickvän. Tills en dag då en motorcykelolycka tog 
ifrån honom alltsammans.

När Lou blir arbetslös tar hon jobbet som den 
totalförlamade Wills sällskapsdam enbart för att hon 
inte kunde hitta något annat och för att hon behöver 
pengarna. Lou har ingen som helst aning om hur hon 
skall hantera den dystre, oförskämde man hon anställts 
att ta hand om.  Lou är även ovetandes om att hon 
skall fungera som livvakt för att förhindra att han ska 
försöka ta livet av sig.

Will har bestämt att hans liv är trångt och glädjelöst 
och han vet exakt hur han skall få slut på alltihop. 
Lou i sin tur bestämmer sig för att försöka få Will att 
ändra sig. Ingen av dem vet att de kommer att förändra 
varandra för alltid.

Lou är en gladlynt person och mötet med den mot-
strävige Will känns till en början bara som ett outhärd-
ligt nederlag, men när Lous pappa förlorar jobbet och 
systern börjar plugga måste Lou stå ut med det. 

Romanen är en gripande och annorlunda kärleks-
historia som har blivit enormt älskad och populär i 
England. 

Författare Jojo Moyes

Förlag Printz

Recension Åsa Dahlberg



Anabola 
Androgena 
Steroider
Upplaga 2.1

Den globala marknaden 
för anabola androgena 
steroider, AAS, är mycket 
omfattande och lukrativ. 
Missbruket av AAS-pre-
parat är etablerat och den 
illegala hanteringen belas-

tar rättsväsendet och sjukvården alltmer.

I skriften Anabola Androgena Steroider ges en oriente-
ring om bakgrunden till problemet fram till den aktuel-
la situationen, missbruksmönster, effekter och bieffek-
ter, påverkan på hjärnan, behandling, preparatöversikt, 
illegal tillverkning, lagstiftning och beslag, Internethan-
del, AAS och våld samt slutligen samhällets åtgärder.

Den nya uppdaterade upplagan av Anabola Androgena 
Steroider är också kompletterad med ett antal nya bil-
der. Med sitt okomplicerade språk ger den en heltäck-
ande beskrivning av AAS-problemet och lämpar sig väl 
för människor i alla åldrar som vill skaffa sig grund-
läggande kunskaper om ett aktuellt och angeläget sam-
hällsproblem.
 

Författare: Gunnar Hermansson och Tommy Moberg
Utgivare: Mediahuset i Göteborg AB och SNPF

ANABOLA

  ANDROGENA

    STEROIDER

Anabola Androgena Steroider 2.1

Gunnar Hermansson och Tommy Moberg

Mandom, mod 
och morske män
En bok av Tommy Moberg & 
Gunnar Hermansson

Behovet av hjälp och behand-
ling för fysiska och psykiska 
besvär relaterade till missbruk 
av anabola steroider ökar. 
Sambandet mellan AAS-miss-
bruk och våld är ett vederta-
get faktum men mörkertalet 

är stort. Under flera år har en växande illegal marknad 
av anabola steroider noterats och samhällets motåtgär-
der behöver förstärkas. Boken belyser ingående AAS-
problematiken ur tre olika samhällsperspektiv; medi-
cinskt, rättsligt och socialt.

Den idiotiska 
klubben
En bok av Göran Bohlin

Den idiotiska klubben kom ut 
första gången våren 1995 och 
är nu uppdaterad och utökad 
med 80 sidor. Boken kan ses 
som en resa från mitten av 
1950-talet och fram till 2006 
och där ges under resans gång 
exempel på rockmusikens ef-

terhand allt vanligare kopplingar till narkotika. Boken 
skildrar också enskilda rockartisters koppling till dro-
ger, dödsfall på grund av narkotika, narkotikautveck-
lingen på de stora sommarfestivalerna i vårt närområde 
m.m.
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Narkotika, dop-
ningsmedel och 
hälsofarliga varor
Upplaga 11.1

Narkotika, dopningsme-
del och hälsofarliga varor 
ger en detaljerad bild av 
det aktuella svenska miss-
brukspanoramat. För ett 
hundratal aktuella droger 
beskrivs deras samman-

sättning, missbruksmönster, ruseffekter, skadeverk-
ningar och russymptom. I särskilda avsnitt beskrivs 
skador i samband med missbruk samt metoder för att 
upptäcka missbruk. Ett hundratal bilder, huvudsakli-
gen i färg, visar preparat, missbruksattiraljer och pro-
pagandamaterial. Fylliga ordförklaringar ger upplys-
ningar om viktiga juridiska och medicinska termer.

Med sin elfte upplaga (2012) når Narkotika, dopnings-
medel och hälsofarliga varor upp i 385.000 exemplar. 
Skriften har fått omfattande användning i utbildning, 
upplysningsverksamhet och dagligt arbete inom stora 
grupper som kommer i kontakt med missbrukspro-
blem. Den har utgivits även på engelska, estniska, is-
ländska och ryska.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ges ut 
av Svenska Carnegie Institutet och Svenska Narkotika-
polisföreningen. 

 

Boktips

11.1

385 000 ex
.

ISBN 978-91-87514-36-4

DOPNINGSMEDEL OCH  
HÄLSOFARL IGA VAROR

Narkotika

Böcker som kan beställas från SNPF:s hemsida www.snpf.org
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SNPF-krysset

Lösningen till krysset kommer att vara tillgänglig på SNPF:s hemsida efter jul- och nyårshelgen.
Mycket nöje!
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SNPF:s resestipendium till PNOA:s  
årliga utbildningskonferens i  
Harrisburg, Pennsylvania.
Styrelsen utser efter nominering en SNPF-medlem att 
medfölja någon från styrelsen till PNOA. För datum m.m. 
se www.pnoa.org. 

Mediahusets resestipendium till CNOA:s  
årliga utbildningskonferens I Kalifornien
Styrelsen utser efter nominering en SNPF-medlem att 
medfölja någon från styrelsen till CNOA. För datum m.m. 
se www.cnoa.org

SNPF:s stipendium för Årets Observation
Stipendiet tilldelas SNPF-medlem som genom en vaken 
iakttagelse bidragit till ett viktigt eller avgörande ingripande 
mot narkotikahantering. Stipendiet är på 5 000 kronor. 

SNPF:s PTN-stipendium
Styrelsen utser varje år efter nominering en SNPF-medlem 
att medfölja någon från styrelsen till studiebesök hos nord-
isk PTN-sambandsman i Europa.

Övriga stipendier som delas ut på SNPF:s 
utbildningskonferens

Tullverkets stipendium  
Årets narkotikabekämpare10 000 kr tilldelas tull-
tjänsteman för utmärkta insatser inom Tullverkets narkoti-
kabekämpning.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium
Stipendiet på 25 000 kronor går till en förtjänt polisman 
för att bereda honom eller henne  möjligheter till studier 
och forskning i frågor som rör narkotikaproblem. SNPF:s 
styrelse nominerar kandidater till SCI polisstipendium. Vi 
tar gärna emot era förslag till kandidat. 

Resebidrag
Medlemmar i SNPF har även möjlighet att, när som helst 
efter ett års medlemskap, hos styrelsen ansöka om resebi-
drag för studieresa. 
Se villkor på hemsidan www.snpf.org

STIPENDIERUTAN
Följande stipendier har SNPF-medlemmar möjlighet att komma i åtnjutande av. Nomine-
ringar och intresseanmälningar skall vara SNPF tillhanda senast den 1 februari varje år. 
Givarna utser därefter sina stipendiater och namnen tillkännages på SNPF:s årliga utbild-
ningskonferenser.

Nr 1/2014

SVENSKA

POL ISFÖREN INGENS T IDSKRIFT

Nästa nummer kommer ut i februari 2014.

Huvudtemat blir Droger i trafiken.
Dessutom planeras uppdatering av metadon- och buprenorfinläget i Sverige,  
och som vanligt en mängd andra drogrelaterade inslag.
Vi tar tacksamt emot artiklar, notiser och tips. Skicka till gunnar.hermansson@snpf.org.


