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Ledare

nationella och svenska narkotikakontrol-
len. Om vi inte står upp för dessa kommer 
den svenska narkotikapolitiken att förlo-
ra sin trovärdighet i FN-sammanhang.

Framför Dig har Du en lång dagord-
ning med angelägna uppgifter. Bland 
dem hoppas vi inom Svenska Narko-
tikapolisföreningen att Du och Dina 
medarbetare kommer att prioritera att 
försvara visionen om ”ett narkotikafritt 
samhälle”. Våra medlemmars verklig-
het och erfarenheter präglas ofta av den 
mörka baksidan av narkotikans problem. 
Vi ser våldet som följer i narkotikans och 
dopningens spår. Vi ser smärtan och 
svår igheterna som drabbar de som blir 
narkotikaberoende. Vi ser barn, familjer, 
anhöriga och vänner som alla drabbas 
runt de som blir beroende. Vi ser expe-
rimenterande ungdomar som hamnar 
snett. Vi ser hur narkotikan blir en del 
av all typ av brottslighet och hur den på-
verkar den spiral av dödliga skjutningar 
som vi tillsammans måste få stopp på.

Grundorsakerna till det dödliga skjut-
vapenvåldet kan diskuteras och det kom-
mer knappast att bli lätt att hitta en en-
sam avgörande orsak och därmed hitta 
en ensam enkel lösning. Anledningarna 
till att konflikterna uppstår är inte sällan 
banala struntsaker som kan vara svåra 
att hitta någon rationell förklaring till. 
Men en någorlunda tydligt röd tråd är 
att såväl gärningsmän som offer allt som 
oftast är påverkade av narkotika. Narko-
tikapåverkans betydelse för att, oavsett 
om det sker medvetet eller omedvetet, 
sänka impulskontrollen och tröskeln till 
våldsanvändning är en fråga som tyvärr 
allt för sällan uppmärksammas.

Vi är inte naiva och tror att det dödli-
ga skjutvapenvåldet skulle upphöra om 
vi bara bekämpade narkotikan hårdare. 
Däremot, och det ska sägas utan minsta 
tvivel, är ett effektivt arbete mot narko-
tikan även ett effektivt arbete mot den 
organiserade kriminaliteten, gängkri-

Denna ledare är formulerad som ett öppet 
brev till vår nye justitieminister.

K ära minister! Gratulationer till 
Ditt nya ämbete. Du tar över en av 
de viktigaste svenska statsfunk-
tionerna i en turbulent tid, både 

inom och utom Sverige.
Å Svenska Narkotikapolisföreningens 

vägnar ber jag att få önska Dig lycka till. 
Vårt engagemang, vår erfarenhet och 
vår kompetens står till Ditt förfogande. 
Genom årtionden har våra medlemmar 
samlat unik kunskap om hur narko-
tikaproblem bör förebyggas, bemötas 
och bekämpas. Kärnan är att all olovlig 
hantering skall bekämpas på alla nivåer. 
Även den lägsta nivån, det enskilda miss-
bruket, är centralt för hela narkotika-
utvecklingen. För det är på denna nivå 
som missbruket sprids, pengar matas in 
i narkotikahandeln, och hela handeln får 
sin ekonomiska energi genom att pumpa 
in de miljarder kronor eller dollar som fi-
nansierar uppbyggandet av stora syndikat.

Sveriges narkotikapolitiska vision är 
sedan länge att skapa ”ett narkotikafritt 
samhälle, d.v.s. ett samhälle fritt från 
allt missbruk (icke-medicinskt bruk) av 
narkotika. Visionen är värd att försvara. 
Visionen är den som är bäst förenlig med 
FN-konventionernas krav på att begränsa 
användningen av narkotika till medicin-
ska och vetenskapliga syften. Många frå-
gor och stridsämnen virvlar runt i dagens 
svenska narkotikadebatt. Som ansvarigt 
statsråd har Du ett övergripande ansvar 
för att debatten och åtgärdsförslagen 
bidrar till att främja Sveriges åtaganden 
gentemot FN-konventionerna. Särskilt 
i tider när kärnan i dessa konventioner 
utmanas. Inte minst med stora ekonomis-
ka intressen i bakgrund en. Intressen som 
tyvärr inte lämnar många tankar över till 
vad en ökning av narkotikaanvändningen 
skulle innebära för folkhälsan. Konven-
tionerna utgör riktpunkter för den inter-

minaliteten och skjutningarna. En stor 
del av de vapen som tas i beslag, och som 
därmed minskar att de används i skjut-
ningar, görs i samband med narkotika-
ingripanden. Att ha en proaktiv polis som 
arbetar uppsökande mot narkotika och 
vapen. Att ha åklagare som har kunskap 
och förmåga att åtala i komplexa narko-
tikaärenden. Att ha tullare och kustbeva-
kare som vaktar våra gränser och redu-
cerar tillgången. Att ha kriminalvårdare 
som skyddar och motiverar. Alla dessa 
funktioner tillsammans är samhällets 
tryckförband som ska förhindra och be-
gränsa skadorna på den akuta blödning 
som det dödliga våldet innebär.

Svenska Narkotikapolisföreningen är 
en partipolitiskt, fackligt och religiöst 
fristående organisation vars cirka 2 000 
medlemmar alla arbetar inom rättsväs-
endet. Föreningens huvudsyfte är att ut-
bilda och informera inom det komplexa 
och ständigt föränderliga ämnesområde 
som narkotikan och dopningen utgör. Vi 
fokuserar på att utbilda såväl internt bland 
våra egna medlemmar som externt till de 
som önskar. Detta har föreningen gjort i 
över trettio års tid. Under denna tid har 
föreningen också ställt våra expertkunska-
per till de politiska beslutsfattarnas förfo-
gande när så har önskats och efterfrågats. 
Detta oavsett partipolitisk tillhörighet.

Vi har mycket mer att berätta om våra 
medlemmars samlade erfarenheter. Där-
för ber vi att redan nu få inbjuda Dig till 
vår årskonferens den 21–23 april 2023 i 
Borås.

Välkommen!

 

Lennart Karlsson
Ordförande

Välkommen till

vår verklighet!
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Redaktören har ordet

Hur mycket kokain
konsumeras i Sverige?

I södra Sverige finns ett tiotal större inrese-
ställen med båt, bil, tåg och flyg från olika 
länder på kontinenten. Lägg därtill alla 
småbåtshamnar, utrikes post- och kurir-

trafik samt internationella godstransporter 
med fartyg och vi inser att den sydsvenska 
tullen har många presumtiva smugglings-
vägar att bevaka. Tullens yttre personal har 
dessutom flera andra prioriterade arbets-
uppgifter och mer om allt detta finns att läsa 
i denna tidning.

Den underdimensionerade kontrollstyrkan 
lyckas ändå hitta allt större mängder narkoti-
ka och annat smuggelgods. Man kan inte låta 
bli att undra hur beslagsstatistiken skulle sett 
ut om de varit dubbelt, eller kanske tredub-
belt så många tullinspektörer som kunnat be-
manna kontrollplatserna mer frekvent. Enligt 
bedömningar från NOA smugglas mellan 100 
och 150 ton narkotika till Sverige varje år. Av 
detta antogs kokain utgöra 12 procent, alltså 
minst 12 ton.

Förra året 2021 beslagtog tullen totalt 260 
kilo kokain i Sverige, varav 97 kilo togs i re-
gion Syd. Det var en ökning från 2020 både 
nationellt och regionalt. Med tanke på NOA:s 
beräkningar och den allt mer utbredda kon-
sumtionen av kokain i Sverige så tas kanske 
en femtiondel av det som smugglas in. Inom 
EU rapporteras kokain vara det näst vanligas-
te narkotikapreparatet efter cannabis.

Om vi räknar med att 10 000 kokainanvän-
dare konsumerar 5 gram per månad så mot-
svarar detta 50 kilo i månaden, alltså 600 kilo 
på ett år. Men förmodligen är det betydligt 
fler än 10 000 individer som använder kokain 
och då hamnar vi på något eller några ton i 
årsförbrukning.

Ett par händelser som rapporterats under 
hösten detta år kan ge en antydan om att sto-
ra mängder kokain är i rörelse. I september 
hittades 92 kilo kokain i en banancontainer i 
Helsingborgs hamn, och i början av oktober 
hittades 102 kilo kokain i en container i en 

omlastningshamn utomlands. Containern 
var på väg till Helsingborg. Det rapporteras 
också om stora mängder kokain som tagits 
i beslag i Ecuador i banancontainrar desti-
nerade till Helsingborg. Därutöver beslagtog 
Tullverket över ett halvt ton kokain söder om 
Stockholm i början av oktober.

Här lämnar vi kokainet och konstaterar att 
tidningen också innehåller läsvärda repor-
tage från några resor i Europa som medlem-
mar gjort. Nu när resandet har börjat igen så 
vill jag påminna om att du som varit medlem i 
SNPF i minst ett år kan ansöka om resebidrag 
från föreningen för att företa en utlandsresa 
till valfritt resmål för att förkovra dig. När-
mare information om hur du ansöker om 
resebidrag finns på SNPF:s hemsida där du 
loggar in på medlemsinfo.

Läs också reportaget från den hemvänd-
ande sambandsmannen Gunnar Wärnberg 
från NOA som tjänstgjort fem år i Colombia, 
världens största kokainproducent.

Med denna sista tidning för året följer ock-
så inbetalningskort för medlemsavgiften för 
nästa år och anvisningar om hur du enkelt 
kan betala via Swish. När du gjort detta kan 
du invänta inbjudan till utbildningskonferen-
sen i Borås som går av stapeln 
näst sista helgen i april nästa 
år. Det blir en höjdare som 
vanligt och det ryktas om att 
kung Carl XVI Gustaf kom-
mer dit.

Nu återstår bara att önska 
alla läsare en God Jul 
och ett Gott Nytt År 
och att vi ses igen 
2023.

Gunnar Hermansson
Chefredaktör

Tel 0707-51 53 71
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Har du aldrig rest till Prag? Får du en möjlighet så gör det! Sta-
den är fantastisk och har mycket att erbjuda både i historiska 
och arkitektoniska upplevelser som i god mat och dryck. Jag 
vill så här inledningsvis hylla staden för sin trevliga och mysiga 
atmosfär. Med det sagt är det svårt, även om man försöker lägga 
bort sina ”narkotikapolisglasögon”, att undgå att öl inte är det 
enda berusningsmedlet i staden.

Öl, metamfetamin och cannabis
Det kan inte undgå någon som reser till Tjeckien eller Prag att 
landet eller staden präglas av öl. Nationaldrycken är något som 
Tjeckien lyfter fram med stolthet. När man vandrar runt i Prag 
går det bokstavligen inte tjugo meter utan att man passerar ett 
ölcafé eller en restaurang med stora ölskyltar. Många reser till 
Prag enkom för att njuta av den goda lokalproducerade ölen 
som är världskänd.

Men det kanske inte är lika känt att Tjeckien och Prag också 
är Europas metamfetamincentrum nummer ett. Analyser av 
avloppsvatten och prover från 80 städer i 25 europeiska länder 
visade att de fem städerna med högst koncentration av metam-
fetamin alla ligger i Tjeckien. Förstaplatsen togs av Ostrava 
med en provfrekvens på 684 milligram per 1 000 invånare/dag. 
Tvåa var Brno, med 546 mg, följt av České Budějovice med 507 
mg, Karlovy Vary med 339 mg och Prag, med 329 mg.

Märks detta av på gatorna? Ja, absolut. På samma sätt som 
en hel del överförfriskade konsumenter av öl rumlar runt så 
ser man också de omisskännliga strama anletsdragen och av-
magrade kropparna hos de som missbrukar centralstimulantia 
i gatumiljön.

Metamfetamin har en lång historia i Tjeckien och började 
missbrukas redan på 1950- och 60-talet Det nådde epidemisk 
omfattning i början av 1970-talet när kunskapen hur man be-
arbetar metamfetamin från fritt tillgängliga råvaror och re-
ceptfria läkemedel upptäcktes på narkotikascenen i Prag. Men 
kanske mönstret på droganvändning är på väg att ändras? När 
man tittar på nyligen genomförda drogvaneundersökningar 
så kommer metamfetamin först på femte plats bland det som 
används. Metamfetaminet kommer efter cannabis, ecstasy, LSD 
och magiska svampar.

”Cannabisapotek” präglar gatubilden
I centrala Prag, längs de populäraste gångstråken, ligger ”can-

nabisapoteken” sida vid sida. Att kalla dessa inrättningar för 
apotek känns dock helt bakvänt. Dessa inrättningar är snarare 
marknadsplatser för allehanda typer av cannabis och cannabis-
produkter. Med tanke på cannabisindustrins framfart i världen 
och Europa så är det inte osannolikt att dessa inrättningar i 
själva verket utgör en del av en noga uträknad marknadsfö-
ringsstrategi av industrin. Det är svårt att se hur dessa centralt 
placerade lokaler (som rimligen borde ha högsta hyresläget i 
Prag) ska gå runt ekonomiskt enbart på basis av vad som ändå 
borde vara ett begränsat antal ”patienter” med rätt att köpa 
”medicinsk marijuana”. Men mer om detta längre ned i artikeln.

”Medicinsk marijuana” i Tjeckien
Tjeckien var väldigt tidigt ute med ”medicinsk marijuana”. 
Lagen som reglerar trädde i kraft den 1 april 2013 (nej den här 
gången var det inget aprilskämt) och sedan dess har medicinsk 
användning av cannabis varit laglig och reglerad i Tjeckien. La-
gen tillåter 180 gram torrsubstans per månad, enligt ordination 
av specialiserade läkare, och kan erhållas med hjälp av e-recept.

Att döma av en okulär besiktning på de som inhandlade pro-
dukter på de olika ”cannabisapoteken” förefaller det kanske 
inte vara jättesvårt att erhålla ett recept. Men självklart är det 
kanske orättvist att göra en sådan svepande bedömning bara 
genom åskådarens öga. Det som däremot förefaller märkligt, 
och mer svårförklarligt, är alla de uppenbara turister som glatt 

Cannabis i Prag

Längs de populäraste gångstråken i centrala Prag är det tätt mellan butiker som 
säljer ”medicinsk marijuana”.

Men det kanske inte är lika 
känt att Tjeckien och Prag 
också är Europas metam-
fetamincentrum nummer 
ett.
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kom ut med välfyllda påsar. Men vem vet. Kanske även de un-
der sin vistelse hade tvingats till plötsliga läkarbesök med ut-
färdade e-recept som följd?

Övrigt innehav av cannabis är fortfarande förbjudet. I varje 
fall i teorin. Innehav av upp till 10 gram torr cannabis för eget 
bruk eller odling av upp till fem plantor, klassas som ett ci-
vilrättsligt brott. Ett civilrättsligt brott som, av cannabisröken 
på gatorna att döma, inte förefaller bekymra någon särskilt 
mycket. Man kan nog utan vidare säga att Tjeckien har ”peggat 
upp” för full avkriminalisering och/eller legalisering inom en 
nära framtid.

Kommer Tjeckien att legalisera?
Kommer Tjeckien att bli det första stora landet i Europa att 
legalisera cannabis fullt ut? Ja, det finns kanske en del som talar 
för det. Diskussionerna hittills har mest handlat om Tyskland 
medan Tjeckien smugit lite i bakvattnet.

På nätsidan businesscann.com, en nyhetsförmedlare med 
fokus på cannabisfrågor, står bland annat följande att läsa i en 
nyligen publicerad artikel. (Citatet är del av en längre artikel.)

”Tidigare denna månad samlades representanter från alla 
27 EU-medlemsstaterna, tillsammans med icke-statliga exper-
ter, icke-statliga organisationer och företrädare för den privata 
sektorn, i Prag för det årliga mötet med nationella narkotika-
samordnare. Mötet, som organiseras och arrangeras av det land 
som innehar ordförandeskapet i EU:s råd, var i år centrerat 
kring ’cannabispolitik’, särskilt avkriminalisering, avstigmati-
sering och skademinskning.

Det kommer vid ett avgörande ögonblick för Tjeckien, som 
snart kommer att överväga ett utkast till lagstiftning för att fullt 
ut legalisera och reglera cannabis för rekreation, och resten 
av EU när cannabisliberaliseringen fortsätter att svepa över 
kontinenten. Benjamin-Alexandre Jeanroy, vd för cannabis-

konsultföretaget Augur Associates, sa till BusinessCann att 
evenemanget var ’historiskt’ och markerade en ’seger för den 
konkreta öppningen av debatten på EU-nivå mellan suveräna 
medlemsländer’.”

Samtidigt med detta går den tjeckiska regeringens ansvarige 
minister ut med följande pressmeddelande (citatet är översatt 
från engelska):

”40 procent av personer under trettiofem år har erfarenhet av 
cannabis i EU och förbud kan inte förhindra detta. Cirka två mil-
joner människor i EU använder cannabis regelbundet. Samtidigt 
är hälften av alla kriminella narkotikabrott cannabisrelaterade. 
Det kommer att vara svårt, men avkriminalisering, mer betoning 
på förebyggande och en reglerad marknad är vägen för hur vi 
kan gå vidare.

Jag är övertygad om att detta är något som inte kan stoppas. 
Länder som kommer att gå vidare till den lagliga regleringen av 
cannabis kommer att ha en bättre chans att göra det försiktigt.

Att frigöra cannabismarknaden är ett ämne vi måste diskute-
ra. Förbud har flera oavsiktliga effekter. Förbud mot mänskligt 
beteende, som upprätthålls av strafflagstiftningen, är alltid en 
extrem ansträngning och verkar inte ge tillräckligt med fördelar. 
Huvudsyftet bör vara att förbättra samhällen och individers häl-
sa. Offentliga pengar borde vara mer inriktade på förebyggande 
och hjälp. Tyvärr går fortfarande 80 procent av pengarna i nar-
kotikapolitiken till förtryck.

En kontrollerad marknad, å andra sidan, kan erbjuda många 
fler kontrollverktyg, som några effektiva exempel på politik för 
lagliga droger redan har visat. Förbud, som innebär att någon 
lagförs som innehar stora mängder (10 gram eller mer) cannabis, 
betyder faktiskt nästan enda kontrollverktyget – brottmål. (Här 
pratar han om det nuvarande läget i Tjeckiska lagsystemet.)

Polisen måste ta fram bevis för brott och då utdöms fängelse-
straff. Systemet förutsätter att detta kommer att avskräcka ma-
joriteten från cannabisanvändningen, men detta avskräckande 
system misslyckas.

Det finns andra viktiga fördelar med den reglerade cannabis-
marknadsmodellen. Förutom en betydande minskning av den 
svarta marknaden, indrivning av betydande skattepengar (i 
tjeckiska republiken uppskattar vi flera miljarder kronor, Tysk-
land till exempel talar om fem miljarder euro i skatter), eller 
upphörande av produktion och försäljning av kriminella grupper, 
vars andra händer erbjuder andra droger eller vapen, sexhandel 
etc. En kontrollerad marknad erbjuder däremot många fler verk-
tyg. Vi blir bättre på att kontrollera försäljningen till de under 18 
år, försäljningsställenas procent av det verksamma ämnet, vem 
som säljer ämnet och även vem som tillverkar det.”

Känns argumenten igen? Har vi hört det förut? Men förstå ändå 
vikten av att höga regeringsföreträdare i Tjeckien använder 
denna argumentation. Då är det förståeligt att cannabisindu-
strin jublar och gnuggar händerna med €-tecken i ögonen. 
Tro inte att detta handlar om ”gräsaktivister” längre. Det här 
handlar om mångmiljardbelopp där stora hajar vill vara med 
och ta en del av kostnaden. Man kan ju stilla undra hur många 
höga politiker runt om i Europa som ser en framtid i de stora 
cannabisföretagens styrelserum efter avslutat politiskt värv.

Tyvärr är nog risken påtaglig att besökare i Prag om tio år 
får se cannabisskyltarna dominera istället för ölskyltarna. Du 
kanske ska passa på att göra ett besök innan.

Lennart Karlsson

Tjeckien har sedan 2013 tillåtit försäljning av medicinsk marijuana.
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DENNA SIDAN ÄR EN PLUGG I WEBBTIDNINGEN

Om innehållet

Den första delen av boken belyser användningen av 
anabola steroider under senare hälften av 1900-talet – från 
dopingmedel inom idrotten till ett missbruk av potenta 
droger och en växand illegal preparatmarknad.

Del två tar upp preparaten och brukarna i AAS-kulturen.
Vad är det man använder, hur används preparaten, vilka är
AAS-användarna och varför riskerar man att utsätta sig för
en mängd fysiska och psykiska skadeverkningar.

I den tredje delen beskrivs hur den illegala AAS-kulturen 
har utvecklats på 2000-talet med en dominerande inter-
nethandel och olaglig preparattillverkning, två bestående 
trender på en lukrativ drogmarknad som pågår i skuggan 
av den illegal narkotikamarknaden.

”Den snabba genvägen till önskade resultat är en 
av många förklaringar till att det illegala bruket av 
anabola steroider är mer omfattande än vad många 
föreställer sig. I denna ostörda subkultur frodas 
ohälsa och kriminalitet.”

”Dopning i samhället” har efterhand blivit ett mindre
prioriterat område på den politiska agendan och 
bland brottsbekämpande myndigheter, trots att 
problemet inte avtagit. 

Avsikten med denna bok är att förmedla saklig och 
bred information till dig som i vardagen berörs av 
frågor gällande dopning, eller mer korrekt uttryckt 
missbruk och illegal handel med anabola steroider 
och vissa andra preparat – en dold företeelse som be-
lastar olika funktioner i samhället.

En ny bok av Gunnar Hermansson

F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på 
anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala 
preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska 
Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om bl.a. AAS-proble-
matiken i samhället. Medförfattare tillsammans med Tommy Moberg 
till böckerna Mandom mod och morske män (2006), I huvet på en 
steroidanvändare (2014) samt skriften Anabola androgena steroider 
(2008, 2010 och 2014). Narkotikaklassade mediciner på den illegala
drogmarknaden av Gunnar Hermansson, kom ut 2019.
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Inbjudan till utbildningskonferensen i Borås
Planera in ditt deltagande på nästa års utbildningskonferens re-
dan nu. Den äger rum på Borås Kongress den 21-23 april 2023 och 
inbjudan med information om föreläsningsprogram m.m. kom-
mer att skickas ut till medlemmar med e-post i början av året.

Från mitten av januari kan anmälan göras på www.snpf.org. 
Där kan du också se eventuella förändringar i programmet.

Missa inte medlemsavgiften
Tillsammans med denna tidning får SNPF-medlemmar in-
betalningskort för nästa års medlemsavgift. Missa inte att 
betala medlemsavgiften i tid för att säkerställa möjligheten 
att kunna delta i SNPF-utbildningar, få tillgång till kunskaps-
plattformen och att medlemstidningen fortsätter att komma 
i brevlådan.

SNPF-nytt

Nyhet!Betala medlemsavgiftenvia Swish.Se sep. info. som kommit med tidningen.

SNPF:s redaktion önskar alla
medlemmar och läsare en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År
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Vid ett studiebesök i London fick en 
grupp från Spaningssektionen i Göteborg 
information om en relativt ny enhet vid 
Metropolitan Police som går under nam-
net Project Alpha. Gruppens huvudsak-
liga arbetsuppgift är att kartlägga och bli 
vän med kriminella gängmedlemmar på 
sociala medier. Det övergripande syftet 
är naturligtvis att lösa brott och koppla 
misstänkta till dessa brott. Projektet 
som startades upp 2019 sysselsatte in-
ledningsvis några få poliser, efterhand har 
det växt och består idag av en grupp på 
omkring 30 personer.

Arbetsmetodik
För många av de kriminella gängen är 
musik en viktig del av kulturen. Inte 
minst en sorts rappmusik som kallas 
"drill music", vilken är känd för att vara 
våldsam och textmässigt realistisk. Flera 
av de mer framträdande gängen har egna 
rappare knutna till sig, vilka i sin musik 
bland annat beskriver brott som begåtts 
av det egna gänget. Alpha-gruppens ar-
bete inleds ofta med att skanna av You-
tube efter videos som lagts ut av gängen. 
Från innehållet i det filmade materialet 

försöker man sedan hitta uppgifter som 
kan leda fram till enskilda gängmedlem-
mars konton på sociala medier. Kollegor-
na inom Project Alpha upplever att den 
generation ungdomar som nu växer upp 
har konton på ett flertal sociala medier 
oavsett om man är kriminell eller inte. 
Det hör liksom till uppväxten och är en 
del i hur man vill höja sin personliga 
status. När det gäller de gängkriminella 
ungdomarna försöker man använda sig 
av och spela på deras behov av bekräf-
telse i jakten på information.

Lyckas man med att hitta en speci-
fik gängmedlems sociala medier, byg-
ger man upp ett eller flera fabricerade 
konton som ska stämma väl med gäng-
medlemmens profil. Särskilt vanligt är 
att använda sig av antingen Instagram 
eller Snapchat. Därefter börjar försöken 
med att bli accepterad som en betrodd 
följare. Beroende på hur misstänksam 
personen är kan detta ta allt från några 
timmar upp till flera veckor. Fungerar det 
inte att närma sig med det första fejkade 
kontot arbetar man vidare med ett an-
nat. Poliserna har blivit väldigt skickliga 
och brukar i de flesta fall lyckas till slut. 
På grund av risken att avslöjas använder 
man sig inte av metoden att köpa följare, 
som är möjligt på exempelvis Instagram. 
När det egna kontot blivit accepterat 
behöver man underhålla, vara aktiv och 
interagera med det andra kontot för att 
upprätthålla och bygga vidare på relatio-
nen. Det är inte ovanligt att det skapade 
kontot blir inbjudet till olika grupper på 

andra plattformar som till exempel Sig-
nal eller Telegram. Det kan handla om 
grupper som bjuder ut narkotika eller 
sysslar med andra olagliga verksamheter.

Problematiskt med nattliga aviseringar
Aviseringar och uppdateringar på de 
olika konton man driver sker inte sällan 
på ”icke arbetstid” vilket leder till att 
poliserna i Alpha-gruppen ofta får natt-
sömnen störd eftersom det som läggs ut i 
vissa fall är en färskvara och det kan vara 
svårt eller i vissa fall omöjligt att hitta in-
formationen i efterhand. Detta leder till 
att poliserna i gruppen i vissa fall aldrig 
helt kan släppa jobbet.

Vanlig information man får fram ge-
nom arbetsmetodiken kan till exempel 
vara var objekten befinner sig just nu, var 
de befunnit sig tidigare och inte minst 
information om vad de haft för sig. Ett 
exempel på ett lyckat ärende är när ett 
av polisens konton var med vid en live-
sändning med en misstänkt mördare som 
utifrån sändningen kunde lokaliseras och 
gripas. Det anmärkningsvärda var att det 
bara var tre konton som var inbjudna till 
livesändningen, ett av dessa var polisens 
konto.

Marlene Olsson, Bo Pettersson, Suzanna 
Knezevik, Robert Falk, Henrik Lindqvist 

och Daniel Bengtsson

Metropolitan Police
– Project Alpha

Bild från video med så kallad "drill music", som är känd 
för att vara mycket våldsam.
 Källa: policeprofessional.com

Project Alpha är en enhet inom Metropolitan Police.

Snapchat och Instagram är vanliga sociala medier för 
gängkriminella ungdomar i London.
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Patrik Ramberg visade på hur de olika länderna hade sam-
lokaliserat sig för att snabbt kunna stötta varandra med infor-
mation.

Ytterligare material är på gång till gruppen som sedan för-
hoppningsvis kan delges till svenska myndigheter.

Vi får sammanfatta det hela som en trevlig och innehållsrik 
resa, när den väl blev av. Som vanligt är det som så att samar-
beten förbättras när man får möjlighet till personliga möten. 
Intressant att få se hur samarbeten sker mellan de olika län-
derna som finns representerade på plats. Det fungerade även 
som en bra påminnelse om vad Europol kan hjälpa till med.

Martin, Bo, Jörgen och Johan
Spaningssektionen Göteborg

Efter mycket om och men reste vi från Spaningssektionen Stor-
göteborg äntligen iväg till Europol i Haag. Resplanerna startade 
2019, innan coronapandemin slog till. Tanken var att besöka 
Europol och den svenska desken och tredje gången gillt kom 
vi iväg i slutet av april 2022. Syftet med resan var bland annat 
att få information om nytt system som hanterar sjötrafik samt 
uppdatering om OMEGA-arbetet med de tre plattformarna.

Sambandsmannen Hampus Ljunggren berättade om deskens 
verksamhet. Av naturliga skäl arbetar många anställda på Euro-
pol hemifrån, men Hampus försökte dock vara på kontoret i 
den mån det gick. Inflödet av förfrågningar upphörde inte på 
grund av pandemin. Svenska desken hos Europol består för 
närvarande av fyra poliser, varav en är Head of Desk. Dessutom 
finns representanter från Tullverket och Säkerhetspolisen. För 
närvarande arbetar en administratör i desken.

Besöket i Haag skedde samtidigt som Spaningssektionen 
i Göteborg var involverad i en internationell utredning om 
kokainsmuggling med hjälp av fartyg. Ett samarbete mellan 
Göteborg, Europol och ett flertal länder pågick samtidigt som 
besöket ägde rum i Haag.

Kokainärendet involverade ett fartyg från Sydamerika. Efter-
som Europol nyligen skapat en ny grupp som hanterade sjötra-
fik, kunde fartygets färdväg kartläggas i efterhand. Hampus 
visade en Powerpoint om systemet som är mer avancerat än 
det som man kan hitta på nätet för sjöfart. Tyvärr var gruppen 
som ansvarar för systemet inte närvarande vid vårt besök, men 
Hampus höll ett innehållsrikt föredrag om ämnet.

Hampus visade även en grupp som satt i ett öppet landskap 
och analyserade de plattformar som avslöjats under sista åren. 
Analysen riktar in sig mot SKY-material för närvarande. Grup-
pen är sammansatt från en mängd olika länder, där även Aus-
tralien ingår. Vi fick en genomgång av en av de svenska analy-
tikerna, Patrik Ramberg, som berättade om det mödosamma 
arbetet att bland annat identifiera användarna i SKY.

Studiebesök på Europol i Haag

Från vänster: Martin Solmeus, Bo Petersson, Jörgen Andersson, Hampus Ljunggren 
och Johan Ahlström.

Europas största ”narco bank” stängd

I Spanien har Policía Nacional med 
stöd från Europol och Eurojust gjort 
tillslag mot en organiserad kriminell 
gruppering som drev Europas största 

”narco bank”. Det kriminella nätverket, 
som till största delen bestod av syriska 
medborgare, erbjöd finansiella tjänster 
till kriminella organisationer med kopp-
ling till narkotikahandel i mer än tjugo 
länder. Sedan 2020 beräknas ”banken” 
ha tvättat mer än 3 miljoner euro per år 
i form av kriminella tillgångar.

Tillslaget skedde den 27 september 
2022 då drygt 200 poliser gjorde räder 
på 21 platser i de spanska provinserna 
Malaga och Toledo. 32 personer greps 
och kontanter samt kryptovalutor för 
miljonbelopp omhändertogs. Vidare be-
slagtogs elva lyxbilar, 70 kilo hasch samt 
1,2 ton marijuana.

Den spanska staden Fuenlabrada var 
centrum för den underjordiska banken. 
Ledarna skötte sina penningtvättsak-
tiviteter från en lokal restaurang där 

kunderna kunde komma och lämna el-
ler hämta kontanter i större summor. 
Hawala systemet användes av de krimi-
nella för penningtransaktioner.

Europol har sedan maj 2020 försett 
spanska myndigheter med underrättel-
seinformation och analyser för att kart-
lägga det kriminella nätverkets interna-
tionella förehavanden.

Gunnar Hermansson
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”Bergen är väldigt fint har jag hört, är det ok om jag tar med 
mig min familj och hälsar på dig i Norge under sommaren?” 
Frågan riktade jag hösten 2021 till den norska narkotikapolis-
en Espen Bø under banketten i Trondheim på NNPF:s årliga 
narkotikakonferens.

”Självklart!”, sa han med ett leende, ”erfarenhetsutbyten och 
kamratskap är väl en grundbult i våra föreningar.” Embryot till 
resan föddes därmed.

För dig som inte känner Espen kan nämnas att det finns en arti-
kel om honom i Svenska Narkotikapolisens tidskrift nr 1-2022. 
Han vann pris som årets medlemsrekryterare på NNPF:s kon-
ferens 2021 och förtjänade en artikel därefter. Under Espens 
returbesök på den svenska narkotikakonferensen i Uppsala vå-
ren 2022 förädlades planerna och några månader senare gick 
vi från ord till handling.

Rekord i regndagar
Efter en välplanerad elbilsresa med tydligt utstakade laddsta-
tioner längs med norska bergiga landsvägar, var jag och min 
familj så äntligen framme hos Espen. Han bor ett stenkast ut-
anför centralorten Bergen på en fridfull hästgård. Espen och 
hans välkomnande familj tog emot oss med öppna armar.

Bergen, som även kallas ”Fjordarnas hjärta” eller ”Staden 
mellan de sju fjällen” är Norges näst största stad med omkring 
285 000 invånare. Staden ligger i Vestland fylke och känne-
tecknas av flera berömda sevärdheter. Du kanske har hört talas 
om Bryggen, Hansahamnen med de karaktäristiska färgglada 
äldre fiskarhusen, idag upptagna på Unescos världsarvslista. 
Tillsammans med den livliga fiskmarknaden utgör platsen en 

knutpunkt för både lokalbor och besökare. Bergen är inbjud-
ande med sina smala kullerstensgränder och huskroppar klätt-
rande längs de omgivande fjällsluttningarna. Vid vårt besök 
regnade det i princip konstant, trots högsommar. Föga förvå-
nande enligt Espen då han berättar att Bergen är en stad med 
över 200 regndagar om året.

Men skrapades det lite på den vackra fasaden skymtades 
snart sprickorna. Jag hade givetvis mina narkotikapolisögon 
på under vistelsen och vart jag än vände blicken upplevde jag 
mig se påverkade människor och förmodade narkotikaaffärer. 
Vid ett tillfälle hamnade jag och min familj i en situation där en 
sargad missbrukare stannade oss med en stoppande hand och 
bad oss vända. Vi var tydligen ovetandes på väg in i en gränd 
där turister uppenbarligen inte skulle röra sig. Espen beskrev 
senare platsen för mig som en av stadens öppna drogscener. 
Jag bjöds in till medåkning med norska polisen och där fick jag 
mina iakttagelser bekräftade.

Arbetspass i Bergen
Espen hade sett till att jag skulle få spendera ett arbetspass 
med honom. Han är i normalfallet narkotikapolis men täcker 
under sommaren den sedvanliga minimibemanningen på in-
gripandeverksamheten. Grundtanken var att inleda dagen med 
en lugn utsättning, information om hans narkotikagrupp, deras 
arbetssätt och kanske lägga upp en plan för ett tillslag under 
eftermiddagen. Denna plan gick i stöpet. Vi hann just komma 
in på polisstationen när någon kollega ropade över polisradion 
om biträde vid en personkontroll. En ung man i bar överkropp 
hade under morgontimmarna efter en utekväll i Bergen gått 
bärsärk bland parkerade bilar. Espens patrull skulle få hantera 
intransporten av mannen till arrest för tillnyktring.

En Norgehistoria
Aktuell lägesbild från Bergen

Vågbasen, från början en kommunal mötesplats för bland annat sprututbyte, har övertagits av langare och missbrukare och betecknas nu som en öppen drogscen i Bergen 
där skadegörelse och narkotikaverktyg tillhör vardagen.
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Väl framme vid den unga mannen kunde både jag och Espen 
konstatera att det sannolikt rörde sig om psykisk ohälsa i kom-
bination med alkohol och centralstimulantia. Mannen pend-
lande kraftigt i humör och efter långt samtal var alla chanser 
att tala mannen tillrätta uttömda. Mannen vägrade följa med 
kollegorna. Till slut hamnade han belagd med handfängsel i 
baksätet på vår bil. Baksätet gungade i takt med att han vägrade 
låta sig kontrolleras. Jag blev ombedd av en något pulsförhöjd 
Espen att söka upp en ensam hundförare och tigga om skjuts 
tillbaka till stationen. Hundföraren, som jag ännu inte hade 
blivit introducerad för trodde först att jag var vän med den 
omhändertagne. När det framkom att jag var svensk polis på 
studiebesök skrattade vi båda åt missförståndet.

Öppna drogscener
Då lugnet åter infunnit sig frågade jag Espen om det fanns någ-
ra öppna drogscener som han kunde förevisa mig. Det finns fle-
ra platser i Bergen som norska polisen valt att kalla för ”öppna 
drogscener” och deras definition motsvarar vår. Platser som 
genererar obehag för allmänheten, hotspots för brott, en plats 
dit unga avråds att besöka och där det helt ogenerat missbrukas 
och säljs narkotika.

En av platserna Espen visade mig var ”Vågbasen”. Här hade 
kommunen genomfört en lång rad sociala åtgärder. Till en bör-
jan var det en positiv plats dit missbrukare kunde komma för 
sprututbyten, få ett städat boende, samtal och en möjlighet 
till att söka nykterhet. Allt eftersom platsen tilldrog sig fler 
besökare blev det med tiden en central plats för merparten av 
Bergens missbrukare att mötas vid. Grundidén med Vågbasen 
var god men det tog inte lång tid innan illasinnade krafter tog 
över, utnyttjade situationen och använde besöksunderlaget 
som en ny kundkrets till försäljning av narkotika. Det öppna 
missbruket spred sig, försäljningen av droger medförde nya 
våldsbrott och platsen blev snart en hotspot för allvarliga in-
cidenter. Idag är det tyvärr en av flera platser som till viss del 
anses vara helt förlorad.

Kokain ett växande problem
Rent historiskt har Espen och hans kollegor främst arbetat med 
de illegala marknaderna kring amfetamin, heroin och benso-

diazepiner. Det nya för dem är att kokainmarknaden snabbt 
vuxit och blivit ett mycket stort problem, detta då det påverkar 
en mycket bredare del av samhället än de övriga preparaten.

”För många är numera kokain deras debutdrog, inte canna-
bis som det var tidigare. Vi ser begynnelsen av det nu, men i 
framtiden kommer vi förmodligen uppmärksamma ännu fler 
människor som kämpar med ett allvarligt kokainberoende. Det 
är en dyr drog och mångas välfungerande ekonomi kommer 
raseras genom kokainberoendet”, säger Espen. ”Den nya nar-
kotikapolitiken vi har i landet har dessvärre skapat en kultur 
av rädsla från både åklagare och polis. Mina kollegor har en 
oro för att fatta fel beslut, vi saknar till viss del ny rättspraxis 
och våra lagar måste tolkas på nytt. Just nu är det en mycket 
utmanande tid att arbeta med narkotikahandeln i Norge” säger 
Espen och låter meningen tona ut.

”Det finns förmodligen ingen definitiv lösning på utmaning-
en i narkotikafrågorna, men vad vi fortfarande kan göra är att 
begränsa tillgången.” Han fortsätter; ”Här i väst har vi många 
regler. Mat och dryck som vi får i oss är reglerad. Det finns 
riktlinjer för hur tandborstar ska se ut, utformas, näringsinne-
hållet i chips ska mätas och mängden färgämnen i maten. Det 
känns då som en stor paradox att vi ska släppa loss smutsigt 
amfetamin och dödligt heroin i samhället.”

Det närmaste vi kommer en lösning, är enligt Espen att ha en 
restriktiv och strikt narkotikapolitik som avskräcker så många 
som möjligt från att förstöra sina liv med missbruk.

Vistelsen avslutades i toner av dur då båda våra familjer fick 
möjligheten att tillsammans vandra upp för det högsta av de sju 
fjällen, Ulriken, 643 meter över havet. Från toppen, när den täta 
dimman väl lättade, belönades vi med en imponerande pano-
ramautsikt över stadens centrum. Solen trängde nästan på ett 
religiöst sätt igenom molnen och riktade sin ljuskägla mot de 
vackra omgivande bergssluttningarna. Det vackra ”fjordarnas 
hjärta” belystes och trots de vindar som blåser kring narkoti-
kafrågan i Norge infann sig ändå känslan av att ”det här är värt 
att kämpa för”.

Alexander Masson
Gruppchef utredning Hallsberg

Espen gör tummen upp för panoramautsikten över Bergen.
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Narkotikakonferensen
– nu viktigare än någonsin

NNPF-ordföranden Jan Erik Bresil håller sitt invigningsanförande inför de 230 deltagande medlemmarna.

Med allvar i rösten beskrev Jan Erik 
en händelse som ägde rum i Norge i 
januari 2022. Ungefär 3 000 namn ur 
NNPF:s medlemsmatrikel begärdes ut 
av en legaliseringsförening. De lyckades 
få ut underlaget och många medlemmar 
blev utsatta för en offentlig svartmålning 
och uthängning. Händelsen resulterade 
i massflykt från NNPF, många medlem-
mar vågade helt enkelt inte vara kvar 
mot bakgrund av de risker det innebar. 
Jan Erik sammanfattar utlämnandet av 
uppgifterna som en gåva till utländsk un-
derrättelseverksamhet och är besviken 
över att polismyndigheten inte agerade 
mer handfast i frågan.

Jan Erik fortsatte i allvarlig ton: ”Sol-
berg-regeringens rusreform har lett till att 
endast fem ungdomar i hela staden Bergen 
kunde bli upptäckta och få den hjälp de 
behöver i sitt missbruk.” Han menade att 
rädslan för poliser att agera fel utifrån ny 
gällande lagstiftning har fått oanade kon-
sekvenser. Det är i princip omöjligt att 
jobba förebyggande med ungdomar såvida 
den enskilde inte tas på bar gärning för ett 
intag av narkotika. En lagstiftning som fö-
reträdare från Riksåklagaren senare under 
helgen fick stå till svars för.

Välkomstanförandet från Jan Erik 
avslutades storslaget med ett antal vik-
tiga poänger. Han tryckte på att det är 
viktigare nu än någonsin att kollegor, 
medlemmar och avhoppade medlemmar 
sluter upp i föreningen mot det som sker 
i politiken. ”Det kommer ta tiotals år att 
bygga upp det som håller på att raseras 
om vi inte håller ihop nu”, menar han. 
”Motivation och glöd måste vara ledord-
en”, avslutade Jan Erik.

Brett urval av föreläsningar
Programmet för konferensen och dess 
föreläsare var liksom alltid mycket noga 
utvalda. På konferensen kunde deltaga-
ren bland annat lyssna på föreläsningar 
om ”Kryptotelefoner”, ”Förundersök-
ningsledning vid narkotikabrott”, ”På-
verkan och risk för våld” samt ”Polisen 
och korruption”. Undertecknad tilltalades 
särskilt av några utvalda föreläsningar, 
”HARC Team, Rotterdam Port”, ”Narkoti-
katrender”, ”Tvångsmedel och dom” samt 
det svenska bidraget genom underrätt-
elsechefen Stefan Steiners föreläsning om 
”Öppna drogscener och brottsvinster”.

De nederländska kollegorna Bram 
Teerds, från tullen, och Emil Van Der 

Så löd det inledande budskapet under 
invigningen av vår systerförening Norska 
Narkotikapolisföreningens (NNPF:s) 31:a 
utbildningskonferens. Den 21–23 oktober 
2022 inviterades Svenska Narkotikapo-
lisföreningens styrelse, två skribenter för 
vår tidning och stipendiaten Petra Bo-
man till konferens på Gardermoen, Oslo. 
Norrmännens konferens likt den svenska 
motsvarigheten är en årligen återkom-
mande arena för spridning av specialist-
kunskap och kompetensöverföring inom 
förebyggande och bekämpning av grov 
organiserad brottslighet. Konferensen 
har särskilt fokus på narkotikabrott, un-
derrättelseverksamhet, metodanvändning 
och kriminella nätverk. Det är en plats för 
goda möten mellan professionella, be-
slutsfattare och kollegor.

Konferensen öppnades med en stark 
introduktionsfilm om föräldraansvar 
och det framgångsrika projektet ”BRY 
DEG”. Därefter hälsade värdkommunen 
Ullensakers styrelseordförande, Eyvind 
Schumacher, hela salen välkommen till 
konferensen. Schumacher var särskilt 
noga med att poängtera vikten av att 
föreningen står för en stark kraft i Nor-
ge i den utmanande polariserande de-
batt som råder kring narkotikapolitiken. 
Slut orden ”tack för att ni orkar” spred 
sig över salen.

NNPF:s ordförande Jan Erik Bresil 
tog över ordet och hälsade 230 gästande 
deltagare välkomna. Jan Erik riktade ett 
särskilt varmt välkomnande till de 50-tal 
polis- och tullstudenter som fått möjlig-
heten att närvara under konferensdagar-
na. Jan Erik fortsatte med att berömma 
medlemmarna, många har betalt flera 
tusen kronor för att komma till konfe-
rensen, ett deltagande som inte alls är 
självklart i dessa tider. Försvarsmakten 
hyllades särskilt för att den tagit ett tyd-
ligt ställningstagande i media avseende 
nolltolerans och kampanjen för att de 
otröstligt bedrivit utbildningsinsatser i 
narkotikafrågan.
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Stefan Steiner, från region Syd, (till höger på scenen) introduceras inför sin föreläsning på NNPF-konferensen.

och rödvinsfärgad vätska. Avslutningsvis 
flaggar hon för att MDMA-tabletterna 
”Pikachu” och 2-CB är här för att stanna.

Frustration över ny lagstiftning
Alf Butenschøn Skre och Olav Helge 
Thue från Riksåklagar ens ämbete möt-
tes av en fullsatt föreläsningssal. ”Domen 
och tvångsmedel” var namnet på föreläs-
ningen, den utgick från den lagstiftning 
som våra norska kollegor numer har att 
förhålla sig till. Användningen av tvångs-
medel vid ringa narkotikabrott regleras 
idag av en ny uppsättning lagar och rikt-
linjer som skiljer sig markant från tidi-
gare. I en skrivelse från den 9 april 2021 
gjorde Riksåklagaren i Norge föränd-
ringar, förtydliganden och förelägganden 
för polis ens tvångsmedelsanvändning 
avseende förvärv och innehavsärenden 
med mindre mängder narkotika samt 
användningen därav. Förändringar som 
fått hela den norska narkotikapolis kåren 
att stanna upp. Sedan dess och fram till 
april 2022 har Høyesterett (Norges Hög-
sta domstol) hunnit avkunna tre domar 
av seende personer misstänkta för ringa 
narkotikabrott. Ärendena ligger till 
grund för en skrivelse som Riksåklagaren 
utfärdade den 13 maj 2022. Den fastslår 
ytterligare riktlinjer för hur norsk polis 
ska förhålla sig i narkotikalagstiftning-
en. Föreläsarna möttes av många ifråga-
sättanden och kollegor skruvade på sig i 
stolarna när den nya lagstiftningen tyd-
liggjordes. Vid slut et av föreläsningen 
infann sig en uppenbar känsla av frustra-
tion bland åhörarna. Det primära verk-

tyget för upptäckande av ett eget bruk 
narkotika upplevs ha ryckts ur händerna 
på norsk polis.

Svensk föreläsning med
många ingredienser
Med svensk fana högt hållen genomförde 
Stefan Steiner en föreläsning om ”Öppna 
drogscener och brottsvinster”. Föreläs-
ningen är vida känd i Sverige och nu var 
det norrmännens tur att få höra om ären-
det mer känt som ”Rödluvan och vargen” 
på Fosievägen i Malmö. Mer om detta går 
att läsa i Svenska Narkotikapolisens tid-
skrift nr 1-2021.

Ärendet inleddes 2020 då man med 
hemlig kameraövervakning utkristallise-
rade konturerna av ett narkotikanätverk. 
Spaningen ledde småningom till den 
omfattande internationella operationen 
”Clam”. Genom Encrochat upptäckte 
utredare i samma spår ett lukrativt och 
genomtänkt modus operandi för att han-
tera pengar och logistik i samband med 
drogförsäljningen. Dörrarna till en värld 
av svart bankverksamhet på växlingskon-
toren i Malmö öppnades och Stefan bjöd 
åhörarna på ett beslags- och lagförings-
facit som är imponerande.

Den svenska kontingenten tackar för 
en väl genomförd konferens i Garder-
moen 2022 och välkomnar våra norska 
kollegor till den svenska utbildningskon-
ferensen i Borås 21–23 april 2023.

Alexander Masson
SNPF

Windt, från polisens Hit And Run Car-
go Team (HARC) i Rotterdams hamn, 
beskrev i sin föreläsning om det unika 
samarbetet mellan de nämnda myndig-
heterna för att bekämpa den massiva 
smugglingen av narkotika till hamnen 
i Rotterdam. Föreläsningen utgår från 
ett specifikt ärende. I oktober 2020 fick 
HARC information om att en anställd 
på ett av de lokala företagen i hamnen 
smugglade stora mängder kokain un-
der arbetstid. I efterhand kunde HARC 
bygga ett stort ärende mot huvudmannen 
och andra anställda i samma företag. Un-
der ärendets gång tog HARC beslag av 
45 kg kokain.

Kokain ökar i Norge
Under lördagens förmiddag föreläste Eli-
sabeth Drange vid sektionen för läkeme-
delsanalys vid norska KRIPOS (motsva-
rande svenska NOA) för deltagarna om 
aktuella narkotikatrender. Hon beskrev 
vilka preparat som är här för att stanna 
och vilka som visat sig vara dagsländor. 
Elisabeth inledde med orden: ”Statis-
tiken säger mycket om vad polisen ska 
prioritera.” Rent beslagsmässigt beskrev 
hon en kraftigt sjunkande andel beslag 
från april 2021, alltså i samband med att 
lagstiftningen började förändras. Det to-
tala antalet har sjunkit i Norge men det 
är där emot enskilt större volymer vid 
varje ärende som noteras. Det som alar-
merar Elisabeth mest i hennes statistiska 
”beslags kaka” är att procentandelen ko-
kain gått från 3–4 procent av totala ande-
len till 8 procent. En procentuell ökning 
som inte hör till det normala. Det är fjär-
de året i rad som preparatet kokain ökar 
i Norge, men aldrig tidigare har det ökat 
så markant. Vidare berättade Elisabeth 
att det är låga beslag på heroin. Analysen 
från hennes sida bottnar i att polisen inte 
längre är satta att jobba med de mest ut-
satta missbrukarna, där om någonstans 
ska vården in. Vad avser styrkegraden 
för cannabis har den ökat stadigvaran-
de de sista tio åren. Siffrorna motsvarar 
de svenska och 2018 hade KRIPOS en 
all time high med hasch på 29 procent 
styrkegrad och marijuana 15 procent.

Trenderna kring flytande amfetamin-
olja (bas) oroar KRIPOS. Antalet beslag 
ökar och fler fynd görs i vinflaskor och 
spritflaskor än tidigare. Analysen är att 
de kriminella transporterar den flytan-
de amfetaminbasen över norska gränsen 
och fäller ut preparatet till slutprodukt 
nära marknaden. Elisabeth säger att de 
analyserar beslag av en bred karaktär. 
Färgmässigt kommer det både i oliv-, gul- 
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Tema: Tullens kontrollenhet i södra regionen

Tullen i region Syd för en
ojämn kamp mot smugglarna

Tullverkets kontrollstation vid Lernacken.

Tullen i Skåne gör sedan ett par år re-
kordbeslag av narkotika, vapen och annat 
smuggelgods trots underbemanning.

– Vi kontrollerar bara en liten den av 
trafiken eftersom vi inte hinner vara på 
alla platser samtidigt, säger Oscar Lind-
vall, biträdande chef vid kontrollenheten 
i region Syd.

Under 2021 gjorde tullen i Sverige to-
talt 6 298 beslag av narkotika, en liten 
minskning mot 2020. Nästan hälften av 

alla narkotikabeslag gjordes i tullregion 
Syd där man konstaterade en ökning i så-
väl antal beslag som mängder. Ökningen 
har fortsatt i år och det är i första hand 
cannabis, amfetamin och tramadol som 
sticker ut när det gäller stora beslags-
mängder. Det flesta och största beslagen 
görs på Lernacken, i Trelleborgs hamn 
och på de postterminaler i Malmö som 
tar emot försändelser från utlandet.

Många resvägar mellan
södra Sverige och kontinenten
Tullverket är organisatoriskt indelat i 

fyra regioner, Nord, Öst, Väst och Syd. 
Den södra regionen omfattar Kalmar, 
Kronoberg, Blekinge och Skåne län. 
Inom regionen finns två flygplatser med 
utrikes trafik; Växjö och Sturup, en land-
förbindelse med Danmark via Öresunds-
bron för bil- och tågtrafik, samt sex ham-
nar; Helsingborg, Malmö, Trelleborg, 
Ystad, Karlshamn och Karlskrona, med 
ett flertal färjeförbindelser till Danmark, 
Tyskland, Polen och Litauen.

Oscar Lindvall berättar att omkring 
30 000 fordon passerar över Öresunds-
bron varje dygn i båda riktningarna. Av 
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dessa är knappt 2 000 lastbilar. Genom 
Trelleborgs hamn, som har 15 dagliga 
ankomster och avgångar till hamnarna i 
Rostock, Travemünde, Swinoujscie och 
Klaipėda, passerar cirka 3 000 lastbilar 
varje dygn. Därutöver anländer dagligen 
ett stort antal långtradare till de övriga 
fem färjehamnarna. Dessutom finns i 
regionen ett flertal småbåtshamnar som 
ligger förhållandevis nära kontinenten.

Utrikes postförsändelser kommer till 
terminalerna Toftanäs och Malmö Ban 
samt med kurir och fraktföretag som ex-
empelvis DHL och TNT.

Drygt 200 tulltjänstemän arbetar i 
Kontrollenhet syd med att bland annat 
förhindra smuggeltrafik under dygnets 
alla timmar. Av dem är i bästa fall 20–30 
i tjänst samtidigt, fördelade på 3–4 grup-
per.

– Det är uppenbart att man då inte har 
möjlighet att vara heltäckande, utan flera 
platser måste väljas bort varje dygn, sä-
ger Oscar Lindvall.

– Vi ska dessutom regelbundet genom-
föra intensifierade utresekontroller där 
det primära syftet är att påträffa varor 

som inte får exporteras till Ryssland och 
Belarus, och det är vi framgångsrika med. 
I dessa kontroller påträffar vi därutöver 
stora mängder stöldgods som vi tar i be-
slag och överlämnar till polisen. Det kan 
gälla motorfordon, cyklar, maskiner och 
andra föremål som kan misstänkas vara 
stulna.

Tullverket gör också utgående kon-
troller i syfte att förhindra att transpor-
ter med farligt avfall exporteras utanför 
EU, se sidan 33.

Narkotikabeslagen når rekordnivåer
Av den beslagsstatistik för 2021 som 

Tullverket presenterade tidigare i år 
kan man se hur beslagen av narkotika 
och andra smuggelvaror är fördelade 
mellan olika regioner. Nästan hälften av 
alla narkotikabeslag gjordes som tidi-
gare nämnts i den södra regionen. Vid 
jämförelse av beslagtagna mängder av 
de vanligaste preparaten cannabis, am-
fetamin och narkotikaklassade läkeme-
del, särskilt tramadol, framgår att mer 
än hälften av mängderna för hela landet 
beslagtogs av Kontrollenhet syd. Exem-
pelvis lade man i syd beslag på 2 656 
kilo cannabis (hasch och marijuana) vid 
1 148 tillfällen, jämfört med 3 741 kilo vid 
1 881 beslagstillfällen i hela riket. Totalt 
330 kilo amfetamin togs av tullen under 
2021, varav 238 kilo beslagtogs i syd. För 
tramadol i tabletter och kapslar var den 
totala beslagsmängden 725 852 styck och 
merparten, 641 850 styck, togs i den söd-
ra regionen.

Även när det gäller smuggling av vin, 
öl, skjutvapen och farliga föremål samt 
illegal införsel av hundar är tendensen 
densamma; mer än hälften av antalet 
beslag och mängder gjordes av tullen i 
framför allt Skåne och Blekinge.

Oscar Lindvall framhåller att de flesta 
beslagen görs på egna uttag, dvs. det är 
tullinspektörernas intuition och samtal-
en med chaufförer, i kombination med 
motivation att anstränga sig att göra det 
där lilla extra, som leder till extra kon-
troll och ofta resulterar i att narkotika 
eller andra smuggelvaror hittas. Det är 
mindre vanligt att kontrollerna föregås 

Tema: Tullens kontrollenhet i södra regionen

Omkring 30 000 fordon, varav 2 000 är lastbilar, passerar varje dag kontrollstationen vid Lernacken.

Vid en utresekontroll i Stillerydshamnen i Karlshamn 
stoppade tullen nyligen en lastbil som var på väg att ta 
färjan till Klaipėda i Litauen. Lastbilen hade en stulen 
skåpbil på flaket och i skåpbilen fanns en stulen gräs-
klippare av finare slag. Godsvärde totalt 400 000 
kronor.
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av underrättelseinformation. Men under 
de senaste två åren har information från 
bland annat Encrochat lett till specifika 
kontroller som resulterat i stora beslag av 
narkotika. Ett exempel är från maj 2021 
då en lastbil från Spanien anlände med 
färja från Travemünde till Norra Ham-
nen i Malmö. Den deklarerade lasten 
skulle innehålla 20 ton asfalt från Spa-
nien, vilket i sig väckte misstankar och 
gav anledning till extra kontroll. En av 
tullens sökhundar markerade på flera 
av de asfalthinkar som fyllde flaket på 
lastbilen. Hinkarna visade sig innehålla 
102 kilo marijuana och 45 kilo hasch som 
gömts i sand.

Tågtrafik dygnet runt
via Öresundsbron
Var tjugonde minut under dagtid och en 
gång per timme under natten anländer 
ett tåg från Köpenhamn till Malmö via 
Öresundsbron. I tågtrafiken förekom-
mer regelbunden smuggling av narkotika 
både i smått och stort. Små beslag kan 
exempelvis utgöras av en mindre mängd 
cannabis som inhandlats i Köpenhamn. 
Större beslag består ofta av en eller flera 
väskor fyllda med tablettkartor, tramadol 
eller andra narkotikaklassade läkemedel. 
Men även annan narkotika förekommer 
i smuggeltrafiken.

De tullkontroller som sker görs anting-
en av tullpersonal som medföljer tåget 
eller vid stationen Hyllie, som är första 
anhalt i Sverige. Ibland gör tullen kon-
troller vid ankomsten till Malmö Cen-
tral och vid ett sådant tillfälle i maj i år 
stoppades ett försök att smuggla in 4,5 

kilo opium. En 42-årig iranier, bosatt i 
Tyskland, hade narkotikan i sin väska. 
Han berättade att han skulle få 2 000 
euro för att transportera opiumet till 
Stockholm. Iraniern, som även var tysk 
medborgare, greps och dömdes senare av 
Malmö tingsrätt till fängelse fem år och 
sex månader.

Amfetaminsmuggling
i postpaket ökar
På postterminalen Toftanäs i Malmö 
hanteras en ständigt växande mängd in-
kommande brev och paket från utlandet 
som ska befordras vidare till adressater 
i södra Sverige. Såväl brev som paket kan 
även innehålla smuggelgods av alla slag 
och de beslag av bland annat narkotika 
som tullen gör på Toftanäs, visar behov-

et av ständiga kontroller. Vid kontroll 
av postförsändelser har man liksom vid 
andra tullkontroller stor hjälp av sök-
hundar, men även röntgenutrustning är 
ett ovärderligt hjälpmedel på posttermi-
nalen.

– Narkotikaklassade läkemedel och 
i viss mån anabola steroider smugglas 
vanligen i postpaket, men på senare tid 
har det skett en explosiv utveckling av 
amfetaminsmuggling i mängder om cir-
ka ett halvt kilo åt gången, säger Oscar 
Lindvall. Som exempel nämner han ett 
fall från förra sommaren.

Med tre veckors mellanrum hittade 
tullen vid postkontroll på Toftanäs två 
paket avsända från Tyskland som var-
dera innehöll cirka 0,5 kilo amfetamin. 
Mottagare var en 27-årig man i Västervik. 
Vid husrannsakan hos mannen hittades 
bland annat vakuumförpackare, redline-
påsar och en våg, vilket tyder på hante-
ring av narkotika.

Halten på amfetaminpulvret var låg, 
sju procent, vilket tingsrätten i Kalmar 
tog hänsyn till. Tingsrätten bedömde 
båda smugglingstillfällena som brott 
av normalgraden och dömde den tidi-
gare ostraffade 27-åringen för narkoti-
kasmuggling till fängelse två år och fyra 
månader.

Tullkontroller i småbåtshamnar
Under försommaren meddelade Tull-
verket att kontroller skulle förstärkas 
i småbåtshamnar utmed den svenska 
kusten under sommaren i syfte att av-
slöja smuggling. Enligt Oscar Lindvall 

Tema: Tullens kontrollenhet i södra regionen

Det största enskilda cannabisbeslaget var på 344 kilo som anträffades dolt bland byggmaterial i en dragbil med 
släp som kom över Öresundsbron i januari 2021.

Den idylliska hamnen i Kyrkbacken på Ven där iakttagelser från ett uppmärksamt vittne drog igång en omfattande 
narkotikautredning.
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ville man uppmärksamma allmänheten 
och fri tids båts ägare för att få tips om 
misstänkt agerande. Även hamnarbeta-
re informerades om vad man kan vara 
observant på. Man vet att smuggling av 
narkotika och annat förekommer på and-
ra platser än via de större inreseställena 
och att mörkertalet är stort.

– Ett tips idag kopplat till en småbåts-
hamn kan mycket väl leda till en större 
insats senare i år eller nästa år, säger Os-
car Lindvall.

Kontrollenheten i syd fick under som-
maren in flera tips angående iakttagelser 
i småbåtshamnar, enligt Oscar Lindvall. 
Men tipsen gav inget omedelbart resultat 
eftersom man på grund av personalbrist 
i regel inte hade möjlighet att omgående 
åka ut och kontrollera uppgifterna.

En händelse från januari 2019 visar 
att narkotikasmuggling via en små-
båtshamn även kan ske vintertid. En 
man boende på Ven i Öresund, upp-
märksammade genom sitt fönster att 
en mindre båt lade till vid Kyrkbackens 
gästhamn nedanför hans bostad på sena 
eftermiddagen den 10 januari. En man 
gick fram till båten och personer om-
bord överlämnade två väskor till honom. 
Mottag aren försvann ur sikte och strax 
därefter hördes en bil köra förbi. Den 
mindre båten, en ribbåt, lämnade ham-
nen och försvann norrut. Samtidigt såg 
vittnet att en av Kustbevakningens bå-
tar passerade i Öresund riktning söderut 
och han bestämde sig för att larma om 
sina iakttagelser,

Kustbevakningens övervakningsfar-
tyg 314 fick snart in ett radarmål strax 
norr om Ven och kunde stoppa ribbåten. 
Ombord fanns två män, som enligt dem 
själva varit ute på ”sjön” under dagen 
i en lånad båt. De hade överraskats av 
mörkret och kunde inte navigera, då de 
saknade både sjökort och telefoner.

Registerslagningar visade att båda var 
kända för narkotikarelaterade brott se-
dan tidigare. Nu vidtogs en serie snabba 
åtgärder och bl.a. bemannades färjeter-
minalen i Landskrona med personal från 
tullen, kustbevakningen och polisen för 
att ta emot färjan från Ven. En ung man 
i en hyrbil stoppades när han körde av 
färjan. Narkotikahund markerade på ett 
par väskor som visade sig innehålla 38 
kilo amfetamin, MDMA och kokain. Den 
unge mannen erkände att han hämtat 
väskorna i en liten hamn på ön. Utred-

ningen visade att totalt fem person er 
varit inblandade i den organiserade nar-
kotikasmugglingen via Ven.

Rattnykterhetskontroller
Tullverket möter allt fler bilförare vid 
gränsen som är påverkade av alkohol 
eller andra droger. Sedan 2008 har tull-
personal befogenhet att göra utandnings-
prov för att undersöka alkoholpåverkan 
och sådana tester görs regelmässigt i 
samband med att fordon tas ut för tull-
kontroll. I region Syd rapporterade tullen 
under förra året 122 brottsmisstankar 
avseende rattfylleri, varav 14 fall betrak-
tades som grova. Motsvarande siffra till 
och med september i år är 234 rattfylle-
riärenden, där 24 fall ses som grova brott.

Tullen gör även ögonundersökning 
och andra iakttagelser beträffande bilför-
ares påverkan av narkotika. Under 2021 
misstänktes 115 bilförare för drograttfyl-
leri och fem av fallen ansågs vara grova 
brott. Under de första nio månaderna i 
år är 93 förare misstänkta för drogratt-
fylleri.

Oscar Lindvall säger att tullens perso-
nal är väl medvetna om att en del utländ-
ska lastbilsförare tar centralstimuleran-
de narkotiska preparat för att orka med 
långa körtider.

Lagstiftningen ger normalt sett inte 
stöd för att betrakta drograttfylleri som 
ett grovt brott och det är därför inte möj-
ligt för tullpersonalen att kunna frihets-
beröva narkotikapåverkade långtradar-
chaufförer på plats, utan de får fortsätta 
sin färd genom Sverige med sitt tunga 
fordon. Men ibland känns det inte för-
svarbart att tillåta vidare färd som t.ex. 
i fallet med den 33-årige polske last-
bilschaufför som natten till den 21 april 
2021 körde av färjan från Swinoujscie 
i Trelleborgs hamn. Hans plan var att 
fortsätta färden till Stockholm med sitt 
tunga fordon och han hade förberett sig 
genom att portionera ut sex linor med 
amfetamin på en spegel i förarhytten. 
Men innan han lämnade hamnområdet 
stoppades han av tullen som tittade in i 
hytten. Man upptäckte då linorna med 
vitt pulver på mittkonsolen.

Den nervöse föraren togs med för prov-
tagning som visade att han hade mindre 
mängder amfetamin i blodet. Han an-
hölls och åtalades tre veckor senare för 
grovt rattfylleri och narkotikasmuggling 
av 5,6 gram amfetamin som fanns i hyt-

ten. Förarens drogpåverkan uppgick inte 
till grovt brott, men åklagaren menade 
att körningen skulle innebära en stor 
fara för trafiksäkerheten genom att det 
var ett tungt ekipage som skulle färdas en 
längre sträcka och att föraren dukat upp 
amfetamin för att kunna behålla narko-
tikaruset och inte behöva stanna.

Tingsrätten i Ystad valde att gå den 
mjuka linjen och konstaterade att kör-
ningen i hamnområdet varit mycket kort-
varig och att föraren inte varit märkbart 
påverkad eller fört fordonet på ett trafik-
farligt sätt. Därför kunde inte rattfylleri-
brottet rubriceras som grovt.

Den polske lastbilschauffören dömdes 
för rattfylleri och narkotikasmuggling.

Dubbelt så många tullare
på önskelistan
Södra Sverige är den stora inkörsporten 
till Skandinavien från Europa. De allra 
flesta och största beslagen av framför allt 
narkotika görs här.

– Jag önskar att kontrollavdelningen 
hade dubbelt så många tulltjänstemän 
för att täcka behovet, säger Oscar Lind-
vall. Vi skulle då kunna beslagta betydligt 
mer narkotika och andra smuggelvaror, 
stoppa mer illegal utförsel och förhindra 
fler berusade förare att ge sig ut i trafik-
en.

Gunnar Hermansson

Tema: Tullens kontrollenhet i södra regionen

En polsk långtradarchaufför hade lagt upp strängar 
med amfetamin på mittkonsolen när han stoppades 
av tullen vid en kontroll i Trelleborgs hamn.
 Foto: Tullverket
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En polsk trailer stoppades i Verköhamnen i Karlskrona. I lasten 
fanns närmare 100 kilo narkotika i form av cannabispreparat 
som gömts i kyl- och frysboxar. Blekinge tingsrätt dömde last-
bilschauffören för grov narkotikasmuggling.

Den 40-årige polske lastbilschauffören Dariusz ankom till 
färjehamnen i Verkö söndagen den 24 januari 2021 i en polsk-
registrerad dragbil med tillkopplad trailer. Han var ensam i 
dragbilen och togs ut för kontroll. Tullinspektören bad att få se 
frakthandlingar. I trailern fanns runda stålkonstruktioner som 
överensstämde med fraktdokumenten. Men där fanns även tre 
pallar med inplastade kartonger. Tullinspektören tillfrågade 
Dariusz vad dessa innehöll och först då hämtade han ytter-
ligare en frakthandling som var skriven för hand. Ekipaget 
plockades därför ut för närmare kontroll.

I garaget öppnades kartongerna upp. Det visade sig att kar-
tongerna innehöll sammanlagt sex stycken nya frysar och 
kylskåp som alla var fyllda med cannabis och cannabisharts. 
Sammanlagt fanns det 100 kilo cannabis i trailern. Halten THC 
i cannabismaterialet varierade mellan 12–38 procent. Gatuvär-
det av narkotikan uppgår, lågt räknat, till minst 10 miljoner 
kronor. I en av frysarna anträffades också en gps-sändare. Det 
anträffades inte några fingeravtryck eller dna på narkotikan, 
kylarna/frysarna eller emballaget som kan kopplas till Dariusz.

Fiffel med fraktsedlar
Dariusz är gift och bor tillsammans med fru och ett barn i en 
liten stad i Polen. Han är egen företagare och sedan mars 2013 
kör han bara till Sverige. Numera kör han mest väggar och stål-
konstruktioner.

Några dagar innan den nu aktuella resan till Sverige lastade 
han stålkonstruktioner. Tanken var att han samma dag skulle 
åka med färjan från Gdynia till Karlskrona, men speditören 
ringde och meddelade att datum var ändrat. Han uppmanades 
åka hem och ta rast till lördag.

Under väntetiden blev Dariusz tillfrågad av en chaufförs-
kollega om han kunde ta med tre pallar lastade med kartonger. 
Det skulle inte vara något skumt med detta och Dariusz ac-
cepterade. På lördagseftermiddagen innan han åkte till färjan 
mötte Dariusz en vit buss och tillsammans med bussens föra-
re lastade de på de tre pallarna i trailern. Den andre mannen 
frågade vilken väg han skulle åka. Dariusz meddelade att han 
skulle ta en paus på en plats på E6:an utanför Halmstad, Suse-
dalen, vid 12–13-tiden och fick beskedet att någon skulle möta 
honom där. Han lämnade sitt telefonnummer om de skulle be-
höva komma i kontakt med honom. Han frågade aldrig om den 

andre mannens namn eller telefonnummer. Inte heller frågade 
han något om lasten som såg ut som nya kylar och frysar.

Därefter körde han till Gdynia, köpte biljetter och körde på 
färjan. Fraktsedeln för de tre pallarna fyllde han i för hand 
vid hamnen.

Avancerad kurirverksamhet
Tullinspektören som den aktuella dagen arbetade vid lastbils-
selekteringen berättade senare i tingsrätten att när Dariusz 
kom med sin lastbil bad han denne stänga av motorn och visa 
sina fraktsedlar. Han tittade i trailern och kunde konstatera att 
fraktsedlarna för stålkonstruktionerna var helt i sin ordning. 
Han kunde dock se att det fanns ytterligare tre kollin. Han frå-
gade efter fraktsedlarna på dessa. Dariusz verkade nervös och 
blev extra skärrad när han tillfrågades om de tre kollina. Han 
hämtade en handskriven fraktsedel ur hytten och berättade att 
kollina hade lastats på i hamnen i Gdynia strax före avgång. Då 
bestämdes att lastbilen skulle tas ut för extra kontroll. Kollina 
röntgades och undersöktes med hjälp av narkotikahund och 
cannabisen upptäcktes.

I Dariusz telefon hittades ett antal bilder bl.a. på en större 
mängd kontanter och material som verkade vara förpackad 
narkotika.

Enligt Blekinge tingsrätt råder det inte något tvivel om att 
Dariusz varit medveten om att han transporterade 100 kilo 
cannabis över gränsen till Sverige. Han dömdes därför för grov 
narkotikasmuggling. Eftersom det var fråga om en ganska avan-
cerad kurirverksamhet bestämdes straffvärdet till fem års fäng-
else samt utvisning som bestämdes till 15 år.

Gunnar Hermansson

Tema: Tullens kontrollenhet i södra regionen

Smugglade 100 kilo cannabis
i kylskåp

I sex kylskåp och frysboxar smugglades omkring 70 kilo marijuana och 30 kilo hasch.
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En 37-årig man dömdes i oktober av Mal-
mö tingsrätt till fängelse i fem år och sex 
månader för att ha smugglat in 1,4 kilo 
heroin genom att svälja 90 kapslar med 
narkotika.

På morgonen den 15 juli 2022 ankom en 
Flixbus från Tyskland via Öresundsbron 
till Lernacken i Malmö. Bussen togs in i 
garaget för tullkontroll. Vid passkontroll 
pratade polisen med en passagerare som 
identifierades som den nigerianske med-
borgaren Andrew N. Han uppgav att han 
skulle till Stockholm i några dagar där 
han hade en bokning mellan den 15–17 
juli på ett hotell. Sedan skulle han resa 
vidare till Oslo för att hälsa på sin flick-
vän i 14 dagar. Eftersom Andrew hade 
väldigt lite bagage med sig i förhållan-
de till vad han uppgett om resans längd 
togs han ut för fördjupad kontroll. Man 
började snart misstänka att Andrew svalt 
narkotika och han togs till sjukhus et där 
kroppsbesiktningen genomfördes. Ge-
nom röntgenundersökning konstater-
ades att Andrew hade ett stort antal ovala 
kapslar i sin mage och tarm.

Det misstänkta smugglingsärendet 
utreddes av Tullkrim i Malmö och An-
drew häktades. Efter några dagar i häkte 
och sedan naturen haft sin gång, kunde 
utred arna konstatera att Andrew haft 
sammanlagt 90 kapslar i kroppen. La-
boratoriets analys visade att kapslarna 
innehöll totalt 1 430 gram heroin. Ga-
tuvärdet för det aktuella partiet beräk-
nades motsvara drygt 1,1 miljon kronor.

Under utredningen konstaterades att 
Andrew gjort ett stort antal resor mellan 
olika städer i Afrika och Europa, åtmin-
stone under mars till juli 2022. Han hade 
också haft många kontakter med ett par 
personer via Whatsapp före den aktuel-
la bussresan till Sverige och diskussio-
nerna handlade uppenbart om narkoti-
kasmuggling.

Underordnad roll som kurir
Andrew åtalades i mitten av september 
vid Malmö tingsrätt för grov narkoti-
kasmuggling. Under rättegången förkla-
rade han att han inte visste att det var 
kapslar med heroin som en okänd man, 
som han träffat i Holland, tvingat ho-
nom svälja. Han hade blivit körd i bil till 

Hamburg och därifrån fortsatt resan med 
buss till Stockholm. Där skulle en annan 
okänd person ta emot honom. Personen 
skulle känna igen Andrew enbart utifrån 
klädseln och utseendet.

Tingsrätten konstaterade att hans be-
rättelse om vad som föregått hans resa 
var en uppenbar efterhandskonstruktion 
som kan lämnas helt utan avseende.

Han har därför enligt tingsrättens me-
ning haft full insikt i att han smugglat 
heroin in i Sverige det aktuella tillfället. 
Vad gäller mängden har han varit i di-
rekt kontakt med narkotikan varför han 
har förstått exakt hur mycket narkotikan 
han svalt. Han har därför handlat med 
uppsåt och ska således dömas för nar-
kotikasmuggling, som med hänsyn till 
mängden är att anse som grovt brott.

Bedömningen när det gäller straff-
värdet för narkotikabrott och narkoti-
kasmuggling utgår från sort och mängd 
narkotika. Därutöver ska alltid hänsyn 
tas till omständigheterna i det särskilda 
fallet. Det finns inget som tyder på att 
Andrew haft en mer ledande roll i narko-
tikahanteringen och själv fått stora vinst-
er från smugglingen i det här fallet. Den 
omständigheten att han genomfört själva 
smugglingen på det oerhört farliga sättet, 
som det innebär att svälja narkotikan, ta-
lar enligt tingsrätten entydigt för att han 
haft en förhållandevis underordnad roll 
som ren kurir. Straffvärdet bestämdes 
därför enbart utifrån sort och mängd, vil-
ket i det här fallet motsvarar ett straffvär-
de på fängelse i fem år och sex månader.

Det allvarliga brottet med så högt 
straffvärde gör att Andrew enligt tings-
rättens bedömning inte bör få vistas i 
riket efter avtjänat straff. Han dömdes 
därför, i linje med åklagaren yrkande, till 
utvisning till sitt hemland Nigeria med 
förbud att återvända inom 15 år.

Gunnar Hermansson

Bussresenär hade
1,4 kilo heroin i magen

Tema: Tullens kontrollenhet i södra regionen

Alla de 90 heroinkapslarna som Andrew svalt ner innan han klev på bussen i Hamburg för att resa till Stockholm.
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V i förstår alla att det är nödvän-
digt att den som framför ett for-
don på vägarna ska ha körkort, 
vara tillräckligt frisk och utvi-

lad för att köra, inte ägna sig åt distra-
herande göromål under pågående färd 
såsom t.ex. surfa eller sms:a på mobil-
telefonen samt givetvis vara nykter. Det 
handlar om allas våra liv och hälsa. Det 
är lätt att inse vilken skada en kollision 
för med sig. Det är därför vi har lagar 
och regler kring vem som är behörig att 
framföra ett fordon, hur man får göra 
det respektive när man inte får göra 
det. Den som bryter mot lagarna och 
reglerna är vårdslös, oaktsam eller lik-
giltig för sin egen eller andras hälsa. En 
trafikolycka går tyvärr inte sällan hand i 
hand med allvarliga personskador eller 
i värsta fall döden. Således har den som 
framför ett fordon ett ansvar att förhålla 
sig till.

Påverkan av alkohol
respektive narkotika
När det gäller alkohol finns det tydliga 
gränser för vilken promillehalt av alko-
hol som maximalt får finnas i kroppen. 
Alla människor har naturligt (d.v.s. även 
de som aldrig druckit en droppe alko-
hol) en låg halt av etanol i kroppen och 
vi påverkas olika av alkoholintag samt 
förbränner etanol i olika hög takt. Det 
beror på ett flertal parametrar; såsom 
längd, vikt, hur mycket man ätit, sovit, fy-
siskt skick etcetera. Vid mätningen görs 
därtill ett säkerhetsavdrag så att det är 
ställt utom allt tvivel att den person som 

är föremål för mätningen följt/brutit mot 
lagen. För att avgöra huruvida det är ett 
grovt brott är det framför allt promille-
halten som styr det. Detta oavsett om den 
ifrågavarande rattfulla personen genom 
sin körning orsakat en trafikolycka eller 
kört dokumenterat trafikfarligt.

När det gäller framförande av fordon 
under påverkan av narkotika är detta 
jämväl något det finns ett förbud mot 
i lagstiftningen. Det finns dock ingen 
särskild gräns som definierar brott och/
eller grovt brott. Det är med andra ord 
digitalt; den förare som har narkotika 
i blodet under färd gör sig skyldig till 
rattfylleri, nota bene (det vi i talspråk 
kallar för drograttfylleri är tekniskt sett 
rattfylleri). Det innebär alltså att det, för 

att man ska ha gjort sig skyldig till brott 
i detta avseende, saknar betydelse hur 
pass påverkad man är eller eventuellt 
hur hög halt narkotika som kan konsta-
teras i blodprovet. Det finns inte heller 
något gränsvärde avseende halt av nar-
kotika i blodet som definierar huruvida 
det är frågan om ett grovt brott eller ej. 
Det som avgör om det är ett grovt brott 
är istället om körningen är dokumenterat 
trafikfarlig eller om föraren genom sin 
körning orsakat en trafikolycka. Det som 
således avgör huruvida det är ett grovt 
brott när det gäller s.k. drograttfylleri 
är själva riskens förverkligande, medan 
när det gäller rattfylleri avseende alko-
holpåverkan räcker med en viss halt av 
promille för att det ska vara grovt brott. 
Riskens förverkligande erfordras alltså 
inte. Det innebär lite tillspetsat att den 
som under påverkan av 1,0 promille eller 
därutöver framför sin personbil utan att 
vara märkbart påverkad, (alkoholisera-
de personer kan ha mycket hög halt av 
promille i kroppen utan att vara märk-
bart påverkade) gör sig skyldig till grovt 
rattfylleri och frihetsberövas, medan den 
som är synbart mycket påverkad av nar-
kotika och kör t.ex. en lastbil av från en 
färja i hamnområdet i 10 km/h, utan att 
färden av en tullinspektör kan dokumen-
teras såsom trafikfarlig i en promemoria, 
klarar sig undan med ett normalgradigt 
brott vilket i praktiken innebär dagsböter 
och icke frihetsberövande.

Flera olika orsaker
Tullverkets arbete mot rattfylleri, en be-

Drograttfylleri
– ett växande problem

Under de tio första månaderna 2022 har Tullverket stoppat drygt 33 procent fler rattonyktra förare än under hela 2021.

Brottsrubricering 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (tom 26/10)

Grov rattfylla alkohol  18  27  25  25  22  33 45

Grov rattfylla narkotika   4 5

Rattfylla alkohol 285 347 331 377 119 234 375

Rattfylla narkotika  31  66  73  59  86 155 144

Totalsumma 334 440 429 461 227 426 569

Det innebär alltså att det, 
för att man ska ha g jort 
sig skyldig till brott i detta 
avseende, saknar betydelse 
hur pass påverkad man är 
eller eventuellt hur hög 
halt narkotika som kan 
konstateras i blodprovet.
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fogenhet och uppgift som tillkom 2008, 
kan inte beskrivas på annat sätt än en av 
de mest lyckade lagstiftningsförändring-
arna på området i modern tid. Tullverket 
slår rekord i antalet uppdagade rattfyl-
leriärenden och en kategori som ökat 
kraftigt genom åren är drograttfylleri. 
Det är svårt att peka på en enda orsak 
till det, men det finns ett antal plausibla 
förklaringsfaktorer som måste hållas för 
troliga:
• Tullverkets personal, tullinspektörer 

i yttre kontrolltjänst, har genom sin 
erfarenhet och kunskap utvecklat en 
särskilt god förmåga att kunna upp-
täcka drograttfulla förare.

• Det har de senaste åren, avseende i 
synnerhet innehav och bruk av canna-
bis, svept vindar av legaliserings- och 
avkriminaliseringskampanjer i Europa 
och världen. Oavsett om, eller i hur hög 
grad, detta omsatts i lagändringar så 
har det i vart fall resulterat i betydande 
normförskjutningar i så måtto att det 
resulterat i attitydförändringar; fler är 
av åsikten att det är förenligt att köra 
ett fordon efter det att man rökt canna-
bis eller intagit annat slags narkotika.

• Som en effekt av nyssnämnda punkt 
2 har antalet personer som använder 
framför allt cannabis ökat. Om samhäl-
let sänder signaler (lagar och regler är 
ju normativa i sin tillblivelse) att det 
är acceptabelt och legalt att inneha 
och bruka cannabis, innebär det att de 
avhållande effekterna suddas ut vilket 
leder till normupplösning och därmed 
en högre prevalens i befolkningen av 
cannabisbrukare. Detta spiller själv-
klart över i trafiken och blir således 
även en ”export” av problemen till Sve-
rige, eftersom ett visst antal av de som 
kör fordon under påverkan av narkoti-
ka kör in i Sverige via gränsövergång-
arna i framför allt södra Sverige. Det 
finns gott om vetenskapliga studier 
som visar på sambandet mellan lega-
lisering och/eller avkriminalisering 
och antalet brukare. Det finns gott om 
eftertänksamma straffmyndiga ung-
domar som väger risken att lagföras 
mot nyfikenheten att prova att köpa 
och röka cannabis. Många landar i att 
det inte är värt risken att lagföras och 
därmed kanske få en del framtidspla-
ner grusade såsom t.ex. yrkesval och 
körkortslämplighet.

• Yrkeschaufförer som kör under slavlik-
nande förhållanden för oseriösa åke-
rier ser sig som nödd och tvungna att 
konsumera amfetamin före och under 
pågående färd med lastbil. Detta för att 

hålla sig vakna under de långa körti-
der som måste till. Nästan samtliga av 
dessa har sin hemvist i Östeuropa, men 
de verkar på vägarna i Sverige efter att 
de inkommit med färja eller över Öre-
sundsbron.

Ett ytterligare stort problem för de som 
missbrukar narkotika, men som vill lägga 
sig vinn om att köra ett fordon i nyktert 
tillstånd, är att de inte kan veta när de 
faktiskt är nyktra. Den som druckit al-
kohol vet med visshet att det i vart fall 
efter 24 timmar är helt ute ur kroppen 
i form av promillehalt. Den som använt 
amfetamin eller cannabis kan knappast 
veta hur lång tid som måste gå innan 
man är nykter så att man kan framföra 
ett fordon på vägarna utan att ens egen 
eller andras säkerhet åsidosätts. Vad hän-
der med en lastbilschaufför som dragit 
några linor amfetamin 20 timmar innan 
färdens begynnelse; slår abstinensbesvär 
och avtändningshallucinationer till mitt 
under färden? Hur påverkar det körför-
mågan och omdömet? Etcetera.

Förslag på förebyggande åtgärder
En trafikolycka som orsakas av en rattfull 
person är givetvis detsamma oavsett om 
föraren är alkohol- eller narkotikapåver-
kad. Vad kan då göras för att förebygga 
och få ned antalet drograttfulla personer 
i trafiken? Jag föreslår följande:
• Se över lagstiftningen så att det au-

tomatiskt räknas som ett grovt brott 
att vara narkotikapåverkad i trafiken. 
Detta oavsett om riskens förverkli-
gande inträffat (trafikolycka och/eller 

dokumenterat trafikfarlig färd). Det 
skulle träffa framför allt de drogpåver-
kade lastbilschaufförer som Tullverket 
stoppar varje år. Det bör också räknas 
som ett grovt brott om man framför 
en lastbil oavsett promillehalt mellan 
0,2 till 1,0. Det skulle ovedersägligen 
ha en mycket avskräckande effekt för 
de åkerier som inte är så noga med 
vilka chaufförer man anlitar eller, för 
den delen, vilka körningar man tving-
ar chaufförerna att ta. Om en chaufför 
blir frihetsberövad blir det garanterat 
ingen fortsatt färd den dagen och las-
ten blir stående. Det får omedelbara 
kommersiella negativa effekter för den 
åkeriägare och/eller lastbilschaufför 
som inte är seriös och det kommer leda 
till en självsanering i branschen.

• Eget bruk och/eller innehav av can-
nabis eller annan narkotika (som inte 
förskrivits av läkare) ska fortsatt vara 
kriminaliserat. Denna modell har tjänat 
oss väl när det gäller att hålla nere anta-
let personer som testat och/eller brukat 
framför allt cannabis. Jämfört med an-
dra västeuropeiska länder har Sverige 
en relativt liten andel av befolkningen 
som testat cannabis. Ju färre brukare 
av cannabis, desto färre cannabispåver-
kade i trafiken. De delstater i USA som 
legaliserat/avkriminaliserat eget bruk 
och innehav av cannabis har också fått 
se en fördubbling (i vissa fall mer än så) 
av trafikolyckor där den vållande parten 
har varit påverkad av cannabis.

Oscar Lindvall

De flesta rattonyktra har stoppats av tullen i södra Sverige och en tredjedel av dem är yrkeschaufförer.



Svenska Narkotikapolisföreningen   |   5-202222

Du skall icke snacka
Mekaniskt våld och penningtvättscirkus
på den norrländska narkotikamarknaden

Märken efter borrningen i Stoffes fot.Den revolver som hittades vid husrannsakan i Ö-vik.

Skräcknatten
När patrull 13-5110 anländer möter de 
en skärrad Erik, han skakar, har synliga 
skador i ansiktet och säger att han inte 
kunnat äta på hela dagen, han säger att 
han vill ha polisskydd och att han inte 
vågar bo kvar i sin lägenhet. Erik berät-
tar för poliserna om hur fyra män sent 
föregående kväll sökt upp Erik och Stoffe 
hemma hos Erik. Männen är hotfulla och 
det budskap de kommit för att förmedla 
är att Erik och Stoffe gjort ett misstag när 
de pratat med ”aina”. Båda får en bot på 
75 000 kronor vardera. Innan männen 
lämnade fick Erik veta att hans skuld 
skulle vara löst inom två timmar.

Medan Stoffe försökte lösa snabblån 
via Eriks mobiltelefon gick en utmat-
tad Erik och lade sig för att sova. Mitt 
i natten rycks Erik ur sängen, männen 
är tillbaka. Då de 75 000 kronorna inte 
betalats har skulden nu vuxit till 200 000 
kronor. Erik tvingas under knivhot ut i 
köket där hot om att ”klippa fingrar” och 
”borras i ögonen” riktas mot Erik innan 
han till slut misshandlas så att ögonbry-
net spricker och revbenen värker av slag.

Erik beskriver i flera förhör hur män-
nen tar över Eriks mobiltelefon, hur de 
tar lån och hur de hela tiden upprepar 
att ”pengarna ska in”. Erik beskriver hur 
gärningsmännen misshandlade Stoffe 
och hur de någon gång under natten tar 
en borrmaskin med ett stjärnbits och 
borrar i Stoffes fot och lår. Stoffe finns 
inte kvar i lägenheten när patrullen kom-
mer dit. Det kommer dröja länge innan 
polisen i Örnsköldsvik får möjlighet att 
hålla ett målsägandeförhör med honom.

Utredningen
Utredningsledaren Tony Östman berät-
tar om utredningen och dess olika faser.

Erik vet inte vilka männen är, bara att 
de inte kommer från Örnsköldsvik. Nu 
börjar en omfattande insamling av mate-
rial av Östmans utredare. Det första och 
i sammanhanget enklaste spåret att följa 

är de pengar som lånats från Eriks mo-
biltelefon och som sedan swishats vidare. 
Ganska snart finns en handfull personer 
som är misstänkta för penningtvätt och 
där bevisläget är gott då varenda krona 
går att följa eftersom de swishats i flera 
led innan de tagits ut.

Nästa steg blir att tömma de master 
som täcker in Eriks bostad med fokus 
på de tidpunkter då man via aktiviteter-
na på Eriks mobiltelefon kan se att gär-
ningsmännen varit på plats. En analys av 
teletrafiken visar snart på ett intressant 
mönster. Man kan se en liten samling 
mobiltelefoner som kommit in i områ-
det som täcker brottsplatsen, befunnit 
sig där under den estimerade tiden för 
det första besöket och som sedan följts 
åt söderut mot Härnösand. En nästan 
identisk uppsättning mobiltelefoner 
återvänder till brottsplatsen senare på 
natten, lagom i tid när det andra besö-
ket sker enligt vad Erik angett. Bara en 
av mobiltelefonerna är registrerad på en 
person, men den telefonen är dessvärre 
inte med vid det andra tillfället. De andra 
är oregistrerade kontantkort. Utredare 

I slutet av mars 2022 åker patrull 13-5110 
till en adress i utkanten av Örnsköldsvik. 
På platsen möter de upp en av målsägar-
na i den här historien, en historia som 
innefattar grov utpressning, framtving-
ade snabblån och där en borrmaskin an-
vänds för att gärningsmännen skall få sin 
vilja fram.

Det hela började redan några dagar in-
nan då två killar, vi kallar dem Erik och 
Stoffe, grips i samband med en husrann-
sakan till följd av att två unga tjejer blivit 
ertappade med några påsar kokain efter 
att ha besökt Eriks lägenhet. Vid hus-
rannsakan hittas mer kokain, cannabis 
och en revolver. I de förhör som hålls un-
der tiden Erik och Stoffe sitter anhållna 
lämnar de olika historier, men båda två 
pratar i förhör, något de med tanke på 
vad som senare kommer att hända för-
modligen ångrar.
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andre mannen vars mobiltelefon befun-
nit sig på brottsplatsen och flera andra 
grovt kriminella i Sverige. Problemet vi-
sar sig dock vara att han inte verkar ha 
befunnit sig i Sverige vid tidpunkten för 
brottet.

Analytisk ekvilibrism
och svensk sommar
Medan Pierre Sandin tålmodigt gnetar 
på med att göra brukar analyser på de 
mobiltelefoner som är aktuella, för att 
identifiera en eller flera gärningsmän 
som kan göra mannen från Östersund 
sällskap som skäligen misstänkt, närmar 
sig obönhörligt den svenska sommaren 
och med den polisiär personalbrist. Man 
bestämmer sig för att göra klart alla 
ärenden med penningtvätt så snart som 
möjligt för att hinna hämta in de huvud-
misstänkta innan sommaren kommer. 
En efter en plockas de personer som 
hjälpt till att förvandla drygt 260 000 
snabblånskronor till kontanta medel in 
till polishuset. Medan dessa delges, hörs 
och infogas i den växande statistiken av 
penningtvättande ungdomar i brottslig-
hetens tjänst, så har Sandin pusslat klart 
gällande en ny misstänkt.

Analysen ger vid handen att det är en 
av polisen känd Härnösandsbos mobilte-
lefon som varit aktiv den aktuella natten. 
Det är en annan person än den utpekade, 
men även det här en vän till Östersunds-
bon. Stoffe kommer ändå att hänga kvar 
vid sina uppgifter och det är inte förrän 
i utredningens absoluta slutskede som 

han vid en fotokonfrontation pekar ut 
just den man som Pierre Sandins brukar-
analys placerar på brottsplats en. Saken 
är bara den att Stoffe fortfarande är säker 
på att han heter något annat och det är 
därför han så envist hängt kvar vid upp-
giften och skapat osäkerhet och huvud-
bry i utredningsgruppen.

Tillslag och rättegångar
I början av juni samlar Tony Östman sin 
utredningsgrupp med handläggaren Su-
sanne Hellstrand i spetsen då det blivit 
dags att försöka knyta ihop säcken kring 
ärendet. Åklagaren anser sig nu ha nått 
vägs ände och tycker att hon har de två 
mest drivande aktörerna, från den där 
natten i mars, identifierade. Mannen 
från Östersund, hans flickvän och man-
nen från Härnösand hämtas in, delges 
och förhörs. Man hittar Härnösands-
bons mobiltelefon i samband med till-
slaget, vilket kompletterar Sandins bru-
karanalys. De båda männen häktas och 
döms under hösten 2022 i såväl tings-
rätt som hovrätt till två års fängelse för 
grov utpressning och grovt olaga tvång. 
I ärendet döms även fem personer för 
penningtvätt medan en frias.

När jag frågar Tony Östman kring den 
narkotikabrottslighet som låg till grund 
för hela händelsen så svarar han att åkla-
garen valde att inte gå vidare med just de 
uppgifterna i förhållande till Östersunds-
bon och hans kamrat från Härnösand. 
Östman menar att kopplingen mellan 
aktörer i Östersund, Härnösand och även 
Sundsvall förvisso är känd sedan innan 
och att sådana som Stoffe nog finns i fler 
städer i regionen eftersom entreprenörs-
andan bland narkotikabrottslingarna 
verkar ha tagit sig till nästa nivå.

Under kartläggningen av de misstänk-
ta har man kunnat se att de och andra i 
samma bransch rör sig frekvent mellan 
städerna, att det finns uppgifter om hur 
man hjälper varandra, inte minst genom 
att borga för våldskapital och kontakt-
ytor mot andra kriminella nätverk runt 
om i Sverige. Narkotikaproblematiken i 
Norrland är inte längre lokala problem 
och det finns mycket som tyder på att 
man samverkar i hög grad mellan olika 
grupperingar. Nu gäller det för polisen 
att lära sig dessa nya mönster, för att kun-
na arbeta förebyggande och undvika att 
fler dras med i den malström av hot våld 
och misär, som färdas i narkotikahan-
delns skugga.

Emil Lundberg, Sundsvall

och analytikern Pierre Sandin har nu en 
personkrets att rikta in sig på, ägaren av 
den identifierade mobiltelefonen har 
nämligen en hel del intressanta vänner 
där det inte saknas våldskapital.

Samtidigt ger penningtvättsspåret ett 
intressant utfall. En av alla de som mot-
tagit delar av de pengar som swishats 
från Erik är en kvinna hemmahörande 
i Östersund. När man granskar hennes 
konton har hon i närtid tagit ut stora 
kontantbelopp i Stockholm. Man hämtar 
in övervakningsfilm från uttagsautoma-
terna och där ser utredarna hur kvinnan 
sätter i kortet och knappar koden och se-
dan hur en man bakom henne är den som 
tar emot kontanterna. Mannen i fråga är 
inte vem som helst, han är en flerfaldigt 
dömd grov narkotikabrottsling från Öst-
ersund. Vid en kontroll i de polisiära sys-
temen hittar utred arna, glatt överraska-
de, en notis om att kvinnan och mannen 
kontrollerats av polis i anslutning till sin 
Stockholmsvistelse och att bilen då va-
rit full med nyinköpta märkeskläder från 
Stockholms mer luxuösa butiker.

Med en tydlig riktning lyckas utredare 
och analytiker i samma skede med något 
som kommer bli en avgörande pusselbit 
i utredningen. Det visar sig att en av de 
oregistrerade mobiltelefonerna, som är 
aktuella, har fyllt på sitt kontantkort i en 
butik med övervakningskamera i Skär-
holmen och den som fångats på bild är 
ingen mindre än mannen från Östersund.

Stoffe dyker upp
Efter tre veckor har man fortfarande inte 
hört av Stoffe, men så en dag dyker han 
plötsligt upp på polisstationen i Sollefteå, 
villig att medverka i förhör och han säger 
sig också vara beredd att namnge några 
av gärningsmännen.

Stoffe berättar att allt det här har sin 
början i att han har fått ett uppdrag, 
en order om att sätta upp en bas i Örn-
sköldsvik och börja sälja narkotika. Syftet 
med det ska vara att hans uppdragsgivare 
vill få in en fot på narkotikamarknaden 
på orten.

Stoffe säger att han efter det första 
bakslaget med husrannsak an hemma 
hos Erik, där han blev av med narkotika, 
väntade på en ny laddning, men att man 
istället fick det ovälkomna besöket den 
där natten. Stoffe namnger två av gär-
ningsmännen. Det ena utpekandet är 
okomplicerat, det är nämligen mannen 
från Östersund, men med den andre blir 
det lite grus i maskineriet. Stoffe pekar ut 
en man från Härnösand, förvisso kopplad 
både till mannen från Östersund och den 

Under kartläggningen av 
de misstänkta har man 
kunnat se att de och andra 
i samma bransch rör sig 
frekvent mellan städerna, 
att det finns uppgifter om 
hur man hjälper varan-
dra, inte minst genom att 
borga för våldskapital och 
kontaktytor mot andra 
kriminella nätverk runt om 
i Sverige. 



Svenska Narkotikapolisföreningen   |   5-202224

Framgångsrikt gatulangningsarbete 
från kontorsstolen

Kristianstads tingsrätt ansåg bevisningen övertygande och dömde Filip enligt åklagarens yrkande på nästan alla punkter.

egen brottslighet, vilket är fullt förståe-
ligt med tanke på allt fler rapporter om 
knäckta krypterade tjänster. Samtidigt 
var en del väldigt frikostiga med att dela 
med sig av information till andra. En sak 
har de dock gemensamt, de kommunice-
rade på något sätt.

Det finns de som gör tillräckligt och 
de finns de som gör lite till. Sofie till-
hör den senare skaran och ger sig sällan 
förrän hon gett 110 procent. Nu när hon 
satt på denna guldgruva av information 
i form av tusentals av gigabyte data från 
olika chattjänster, anteckningar, bilder 
och filmer, kände hon att det var lika 
bra att försöka gå till botten med infor-
mationen och förstå de slangord och 
smeknamn som används av många. 
Genom att lägga pussel och kartlägga 
insåg Sofie snart att ett ord eller talesätt 
som ingen på kontoret eller i operativa 
grupper hade hört innan, kunde få en 
mening om man bara försökte förstå 
och gav det tid.

17-åring greps med kokain
Så en morgon när Sofie startade upp 
DurTvå fanns en ny telefon i beslag och 
den tillhörde en gammal bekant. 17-årige 
Filip hade många gånger tidigare figu-
rerat i narkotikasammanhang, trots sin 
unga ålder. Redan som 14-åring förvar-
ade han narkotika i sin bostad åt andra 
äldre aktörer och sedan fortsatte det vi-
dare till narkotikaförsäljning och distri-
bution. Just vid detta tillfälle grundade 
sig ärendet i att Filip slängt portionsför-
packat kokain mitt framför ögonen på 
en civilklädd polis. Bevisläget var gott 
redan från början vad gäller hans egna 
innehav, men med tanke på hur narkoti-
kan var förpackad kände både ingripande 
polis och Sofie att där fanns anledning att 
sikta högre upp i skalan. Inte så mycket 
på grund av att det skulle rendera något 
längre fängelsestraff, utan för att aktu-
alisera problemen för Socialtjänst och 
andra instanser, med tanke på Filips 
unga ålder.

Att jobba mot narkotika på gatunivå i nå-
gon form är givande och roligt, det kan 
nog de flesta som provat skriva under på. 
Varför då sluta och börja jobba med an-
nat? Utredaren Sofie hade under några 
år jobbat mot narkotika på olika nivåer, 
allt ifrån gatunivå till distributionsleden, 
och uppskattade verkligen arbetet. När 
hon en dag fick erbjudandet att gå in som 
utredare med inriktning mot bland annat 
narkotika tog hon det, men kände också 
att hon inte ville släppa gatan helt och 
hållet.

Telefonen som ovärderlig
informationskälla
I allt fler utredningar spelar teknisk be-
visning stor roll, inte minst när det gäller 
brott mot narkotikastrafflagen. Sofie in-
såg omgående att de misstänktas telefon-
er var en komplex historia. Många var 
otroligt försiktiga kring att prata om sin 
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beslut et att inte hålla vittnesförhör med 
några av köparna, just för att hon ville 
göra förundersökningen så effektiv som 
möjlig.

En begäran till Swish skickades och 
vid kontroll stämde det mycket riktigt. 
I fyra av fallen där Swish hade nämnts 
fanns betalningar från en motpart med 
just den summa de kommit överens om. 
Även tidsaspekten var nära inpå exakt 
som då konversationerna utspelade sig. 
Sofie hade nu alltså tid, plats, typ av pre-
parat och förmögenhetsöverföring. Det 
som nu skiljde en vanlig gatuöverlåtel-
se var att inget fysiskt beslag gjordes. 
Skulle tingsrätten ändå anse det som 
styrkt bortom allt rimligt tvivel att Filip 
faktiskt sålt narkotika? Efter diskussion 
med åklagare valde man att prova lyckan. 
I sista stund plockades även en bild av ett 
massutskick innehållande prislista över 
en stor mängd olika preparat samt kon-
taktuppgifter om man var intresserad av 
att inhandla narkotika.

Tingsrätten gick på åklagarens linje
De fyra fall där det gick att styrka att 
pengar bytt ägare via Swish rubricera des 
som fullbordade narkotikaöverlåtelser 
och sex fall lades på försöksstadiet. Se-
nare i domen resonerar tingsrätten pre-
cis som åklagaren och Sofie också gjort. 
I de fall där pengar bytt ägare tycker 
tingsrätten att gärningsbeskrivningen är 
uppfylld. Åklagaren hade lyckats visa att 
en namngiven person träffat Filip på en 
bestämt plats vid ett specifikt tillfälle och 
där fått narkotika av honom i utbyte mot 
pengar. I de fall som rubricerades som 
försök blev Filip dömd enligt gärningsbe-
skrivningen i fem av sex fall. Även om det 
inte krävs att pengar byter ägare för att 
det kan anses som en överlåtelse, stod det 
ändå och föll på det i dessa fallen, just för 
att beslaget fysiskt inte fanns. Tingsrät-
ten tyckte trots detta att bevisningen för 
att Filip försökt överlåta narkotika var 
tillräcklig och man efterfrågade till ex-
empel ingenstans i domen att förhör med 
vittnen borde åberopats. Det enda fallet 
där Filip blev frikänd berodde på att So-
fie inte kunde redogöra för ett slangord 
som användes i den konversationen. I 
övrigt var konversationen uppbyggd på 
samma sätt som de andra, men det var 
inte helt klarlagt vilken typ av narkotika 
som menades.

Dömdes för massutskick med prislista
Kontentan av det hela blev alltså, förut-
om grundärendet där Filip slängt koka-
in, att han även blev dömd för fyra fall 

av överlåtelse och fem fall av försök till 
överlåtelse. Filip dömdes även för nar-
kotikabrott (bjuder ut till försäljning) 
för två massutskick med prislista han 
skickat.

Här följer ett exempel på tingsrättens 
resonemang i en av åtalspunkterna:
”Åtalspunkten 1.2 – bjudit ut narkotika 
den 26 mars 2021
Av den skriftliga bevisningen framgår att 
det på appen Snapchat den 26 mars 2021 
till ett antal personer skickat ut ett med-
delande med följande innehåll:

Tjena allihopa hoppas ni har det bra!!

Hasch lemon haze 200kr/2g

Grönt super lemon haze 200kr/2g

TRAMADOL 200MG 200kr/4st, 12st/500kr

BLÅBÄR KSALOL 1MG 12st/200kr

ECSTASY ORANGE PHILIPP PLEIN 240MG 1st/200 kr

LYRICA 300MG 6st/200kr

❄DUNDER KOKAIN TOP KVALITE❄ 800kr/g

TJACK BLOMSTER TOP NOTCH 200kr/g

Pris för större män

Annat gott kan lösas vid behov, med vänliga hälsningar

Av uppgifter från utredaren Sofie framgår 
att det, förutom de vedertagna benäm-
ningarna ”hasch”, ”tramadol”, ”ecstasy” 
”lyrica”, ”tjack” och ”kokain”, även rör 
sig om ytterligare narkotika (”blåbär” är 
bensodiazepiner, och ”grönt” är cannabis i 
form av marijuana). Filip har således bju-
dit ut narkotika på sätt som är angivet i 
gärningsbeskrivningen. Åtalet är därmed 
styrkt och ska rubriceras som åklagaren 
har gjort gällande.”

Spaning vid skrivbordet effektiv 
metod
På grund av Filips låga ålder, 17 år, be-
stämdes påföljden till ungdomsvård. 
Om Filip vid tillfället hade kunnat dö-
mas fullt ut hade påföljden landat i åtta 
månaders fängelse, varav fem hade varit 
för de fall när han bjuder ut narkotika till 
försäljning. Sammantaget hade straffet 
mer än dubblats och detta med en ar-
betsinsats som Sofie såhär i efterhand 
anser som ringa. Målet har nummer 
B1160-21 i Kristianstads tingsrätt och 
domen överklagades aldrig till högre 
instans.

Sofie har provat metodiken i flera and-
ra fall, där tingsrätten har resonerat och 
dömt på samma sätt.

Henric Plantin
Fokusgruppen Kristianstad

Just denna telefon hade en hel del 
att bjuda på rent informationsmässigt. 
Sofie gjorde en enklare brukaranalys av 
telefonen, då Filip i ett tidigt skede men-
ade på att han endast lånat den tillfäl-
ligt av en kompis han inte visste namnet 
på. Tidigt stod det klart att alla appli-
kationer var inloggade med namn som 
antingen var direkt kopplade till Filip 
eller hans kända smeknamn. Detta var 
även något som Kristianstads tingsrätt 
la vikt vid senare i huvudförhandlingen, 
just att hans namn förekom på så många 
ställen och att bilder och filmer fanns 
på honom i nära anslutning till brotts-
datumen.

Även om det fanns gott om informa-
tion i telefonen, räckte det inte endast att 
kopiera in i en förundersökning rakt av. 
Sittande ting brukar sällan godta ord som 
”gröning”, ”tram” och ”E” utan närmare 
förklaring. Sagt och gjort skapades i van-
lig ordning en promemoria med förkla-
ringar kring de ord som användes i oli-
ka chattprogram. Företrädesvis skedde 
kommunikationen via applikationerna 
Wickr och Snapchat.

Mobilen avslöjade ytterligare ett tio-
tal misstänkta narkotikabrott
Utöver det kokaininnehav som Filip 
redan var misstänkt för initialt, lycka-
des Sofie identifiera tio konversationer 
som för den invigde tydligt handlade om 
narkotikaförsäljning. I konversationerna 
gick det att utläsa att Filip fått frågor om 
till exempel ”en 2a gröning” fanns inne. 
När beställningen var fastställd bestäm-
des en plats, ofta i nära anslutning till 
Filips bostad. I flera av fallen diskute-
rades även betalningssätt och Filip god-
tog Swishbetalningar. Tidigt tog Sofie 

Genom att lägga pussel och 
kartlägga insåg Sofie snart 
att ett ord eller talesätt 
som ingen på kontoret eller 
i operativa grupper hade 
hört innan, kunde få en 
mening om man bara för-
sökte förstå och gav det tid.
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V id tiden för millennieskiftet skickades jag som sam-
bandsman till det S:t Petersburg som då gick under 
benämningen ”Rysslands kriminella huvudstad”. Det 
var också då som en viss Vladimir Putin tog steget 

upp till den yttersta makten, något som avsevärt påverkade 
arbetet. En av de saker jag hade med mig därifrån var att sam-
bandsmannajobbet är det bästa jobb man kan ha om man vill 
jobba internationellt i annorlunda miljöer utan att lämna den 
brottsbekämpande verksamheten.

2017 var det dags för ny utpostering, denna gång till Bogotá i 
Colombia. Landet var inte helt obekant. På 80-talet bodde jag 
där halvtannat år och hann bl.a. med att bli gripen i ökenpro-
vinsen La Guajira av den ökända hemliga polisen F2. De för-
modade att en ung blond gringo som befann sig där var en del 
av den då spirande marijuanasmugglingen och såg ett möjligt 
utpressningsoffer.

En vänligare sida visades av de colombianska poliser jag job-
bade med under FN-missionen i inbördeskrigets El Salvador. 
Jag hade också återsett landet i samband med ett långdraget 
kidnappningsärende 2007–2008 och som del i förhandlingsde-
legation för avtal mellan länderna om brottsbekämpning 2016.

Land med många påfrestningar
Colombia är ett land rikt varierat i natur och traditioner. Allt 
från vita karibiska stränder till de höga Anderna, vidsträckta 
slätter och Amazonas djungler. Bogotá har officiellt 8 miljoner 
invånare men man säger att den verkliga siffran ligger närmre 
10 miljoner.

Staden ligger på 2 600 meters höjd. Det kunde märkas på 
mejl och samtal hemifrån att man såg framför sig sambands-
mannen i Colombia under en svalkande palm. En sådan tillvaro 
var rätt långt från sanningen, då den höga höjden leder till att 
det kan vara rätt rått och kallt.

Tillsammans med en trafik som klassats som den värsta i 
världen gör det här att livet i staden kan upplevas som an-
strängande. Våldet skall inte heller underskattas. Latinamerika 
intar en särställning vad gäller dödligt kriminellt våld. Med 
vanlig försiktighet klarar man sig från det mesta och bostaden 
låg i ett tryggt område med allt man kan behöva inom bekvämt 
gångavstånd. Icke desto mindre kröp våldet ibland nära. Även 
nära intill bostaden sköts poliser ner på öppen gata och flera 
i den närmsta bekantskapskretsen drabbades av väpnade hot 
och rån.

Colombia var ett av de länder som valde hårdast och längst 
nedstängning till följd av pandemin. Ytterligare en påfrestning 
är över en miljon flyktingar från Venezuela. Följden är ännu 
mer utbredd fattigdom och det kunde kännas ganska påtagligt 
ute på gatorna.

Kokainsmuggling i fokus
Dessvärre är det inte bara kaffe, bananer och annat nyttigt gods 
som skeppas ut från Colombias hamnar. Colombia är världens 
utan jämförelse största producent av kokain. Produktionen har 

dessutom ökat explosionsartat de senaste åren. Uppskattnings-
vis 70 procent av världens kokain produceras här och man har 
inga problem att skicka iväg hur mycket som helst till vilket 
som helst av världens hörn.

Det är också den största förklaringen till att det finns ett 
sambandskontor i landet sedan 2011. Kontoret bemannas av 
en svensk polis och en lokalanställd assistent. Det är inrymt 
i den svenska ambassaden i Bogotá och är det enda nordiska 
sambandskontoret på västra halvklotet.

Självklart har kontoret mycket fokus på kokainet. Statistik 
kan vara vanskligt men nog kändes den ökande produktionen 
och utskeppningen av i informationsflödet. Under våren 2020 
skrev jag hem om hur sammanlagt 2,5 ton kokain tagits i beslag 
på olika ställen där narkotikan, eller åtminstone den lagliga 
lasten, hade Norden som destination. Reflektionen då var att 
det var helt oöverträffade siffror. Men i juni i år skrev jag min 
sista rapport och redan då var motsvarande siffra för några 
veckor under våren 2022 nära tio ton. Mycket tid gick åt till att 

Fem år i Colombia
En polissambandsmans berättelse

Här sker avlastning av ett ton beslagtaget kokain.
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försöka hitta information om de nordiska medborgare som är 
inblandade i kokainsmuggling och andra länders medborgare 
med en roll i transporterna till Norden.

Andra prioriterade områden där samarbete bedrivs är or-
ganiserade stöldligor från Sydamerika och människohandel.

Vanliga uppdrag för sambandsmannen
För att ge ett axplock av ärenden kan jag börja med den man 
som, istället för att inställa sig vid Svea hovrätt för att ställas till 
svars för att ha orsakat åtta personers död genom försäljning av 
fentanyl, drog med bil från Sverige. Han häktades i sin utevaro 
men hade ju redan lämnat landet och förmodades vara på väg 
till Colombia för att hålla sig undan. En internationell efterlys-
ning tog lite tid att få fram men under tiden tog man reda på 
att han flugit till Mexiko och hans svenska pass blev indraget.

Som så ofta sker, hände detta när jag var på ledighet så samta-
let fick jag ta emot på Times Square i New York. Men tack vare 
att kontoret har en sådan kompetent sekreterare gick det att 
sköta ärendet via instruktioner på distans. Mannen dök mycket 
riktigt upp i Colombia på ett flyg från Mexiko. Då colombianska 
myndigheter hade försetts med informationen att hans svenska 
pass inte längre ansågs giltigt, släpptes han inte in i landet utan 
sattes på vändande plan till Mexiko. I Mexiko var man inte in-
tresserade av att släppa in någon som vägrats inresa i Colombia 
och skickade honom i retur. I Colombia hade han nu en historia 
av att ha försökt ta sig in i landet utan giltigt resedokument 
varför de ånyo vägrade honom inresa. I detta fortsatta ping-
pong-resande hamnade han i Amsterdam där han kunde gripas.

Åt andra hållet bad colombiansk polis och åklagare om hjälp 
med kontakter i Mexiko. En stöld- och utpressarliga stod under 
utredning. Man hade planerat för tillslag och gripanden men 
fick veta att huvudmannen skulle resa till Mexiko strax innan 
tillslaget, vars tidpunkt inte kunde ändras. Skulle man gripa 
honom vid utresa riskerade man att förstöra hela utredningen 
och om han kunde resa in i Mexiko skulle han hålla sig undan 
lagföring där. Kontoret hade god kontakt med mexikansk un-
derrättelsetjänst som höll med om att Mexiko inte hade nå-
got större intresse av att ha denne person i sitt land. Medan 
huvudmannen i godan ro satt i sin flygplansstol och tittade 
ut över Centralamerika greps hans kumpaner i Colombia. I 
Mexiko hade gränsbevakningen informerats och satte honom 
på vändande plan till Bogotá där han kunde gripas vid ankomst.

Ett tredje exempel 
är då finsk tull ring-
de och berättade att 
de samarbetade med 
Estland och att hu-
vudpersonen i deras 
ärende var interna-
tionellt efterlyst och 
på väg till Panama. 
Kontoret kontaktade 
narkotikapolisen i 
Panama som lovade 
att hjälpa till och åt-
minstone se till att få 
korn på estländaren. 
Nu visade det sig att 

esterna även hade vänt sig för hjälp till annat håll i Panama, 
så när den panamanska narkotikapolisen ringde sade de att 
de såg mystiska rörelser runt esten. Kontoret kunde hitta rätt 
på vilken annan enhet som var inblandad och sätta de två pa-

namanska grupperna i kontakt med varandra. Så kunde en 
blue-on-blue-konfrontation undvikas och den efterlyste gripas.

Borta bra men hemma bäst
Lyckade exempel är det man tar med sig och kommer ihåg 
mest. Men arbetet var ofta frustrerande också. Korruption, 
hierarkiska byråkratier, långa svarstider och ofta otillgänglig 
information gjorde det svårjobbat. Lite hårdraget kan det sägas 
att colombiansk polis är mästare på att ställa till fina parader 
men att det är svårare att hitta kollegor med vad vi ser som 
riktigt polistänk. Mycket värdefullt i det sammanhanget var 
närvaron av andra sambandsmän från så många länder. USA 
är där i stor styrka, förstås, men också flera europeiska länder 
samt Kanada, Australien och Israel. Med dessa kunde man jäm-
föra erfarenheter och försöka hitta gemensamma vägar framåt.

Fem år i Colombia bjuder många rika minnen att ta med 
hem tillsammans med insikten om hur relativt lätt livet är här 
och vikten av att bevara det vi har. Nästan samtidigt med att 
jag avslutade min tid där tillträdde en ny president, den första 
vänsterorienterade president som valts i Colombia. Bland hans 
löften finns att stoppa ”kriget mot narkotikan”. Så blandat med 
minnena finns även en undran över hur det skall gå med landet 
i framtiden.

Gunnar Wärnberg
NOA

Utsikt över Bogotá från sambandsmannens bostad.

Även nära intill bostaden 
sköts poliser ner på öppen 
gata och flera i den närms-
ta bekantskapskretsen 
drabbades av väpnade hot 
och rån.
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I september tidigare i år tågar jag och 
ytterligare cirka 20 organisationsfö-
reträdare in i gamla Centralposthuset i 
centrala Stockholm. Även Lennart Karls-
son från SNPF är där. Vi är inbjudna av 
regeringens nya narkotikautredning med 
det formella namnet ”En svensk narkoti-
kapolitik anpassad till nutidens och fram-
tidens utmaningar.” Där inne ska vi under 
en eftermiddag få lyssna till utredningens 
upplägg och tankar, men framför allt få 
framföra våra viktigaste medskick inför 
utredningens fortsatta arbete. Vi inbjuds 
också att skriftligen inkomma med ytter-
ligare tankar i efterhand.

Hur hamnade vi egentligen här; såväl 
narkotikapolitiskt som fysiskt? Sverige 
har under flera år kämpat med ett antal 
narkotikapolitiska utmaningar. Framför 
allt har den höga narkotikadödligheten 
lyfts fram, men det går också att konsta-
tera att konsumtionen inte har gått ner 
till skillnad från till exempel tobak och 
alkohol. Samtidigt vore det en överdrift 
att påstå att narkotikafrågan legat högt 
upp på dåvarande regeringens agenda. 
Tvärtom tycktes de främst vilja hantera 
frågan genom några regeringsinitiativ 
de presenterade 2019 om att införa en 
skärpt postlag där narkotikaförsändel-
ser smidigare skulle kunna hanteras, be 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kartläg-
ga narkotikamarknaden, uppdra åt po-
lismyndigheten att agera mera och i öv-
rigt hänsköt de tankarna till kommande 
revidering av regeringens ANDTS-stra-
tegi. (ANDTS är en förkortning för alko-
hol, narkotika, dopning, tobak och lik-
nande produkter samt spel om pengar.)

Mot detta kom omfattande kritik om 
att det inte kommer att räcka och ett 
enigt socialutskott i riksdagen ville se 
en utvärdering av den svenska narkoti-
kapolitiken. En utvärdering i olika sam-
manhang har även eftersökts av flera 
andra instanser som till exempel Folk-
hälsomyndigheten, Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) och även av oss inom 
Narkotikapolitiskt Center (NPC). När 

regeringens förslag till ANDTS-strategi 
sedan föll i riksdagen fortsatte trycket 
om en utredning. Det är troligen i det 
ljuset den nuvarande narkotikautred-
ningen ska ses. Samtidigt ska sägas att 
många initiativ tagits på senare tid med 
bland annat socialtjänstutredningen och 
samsjuklighetsutredningen som levere-
rats samt flera rapporter som gett ökad 
kunskap om läget. Frågan är bara när det 
blir verkstad?

Utvärdering av narkotikalag-
stiftningen het fråga
Medialt kom diskussionen i allmänhet 
att handla om huruvida en utvärdering 
av narkotikalagstiftningen ska göras eller 
ej och i synnerhet om en utredning om 
avkriminalisering ska göras eller ej. Och 
ganska ofta blandades de två begreppen 
ihop där det förstås är fullt möjligt att 
utvärdera narkotikalagstiftningen utan 
att samtidigt automatiskt avkriminalise-
ra narkotika. Problemet här tycks vara att 
den komplicerade och komplexa materia 
som narkotikapolitiken består av inte kan 
förklaras på ett enkelt sätt. I de samtal vi 
ständigt för med berörda inom området 
och utvärderingar vi ständigt läser fram-
kommer allt som oftast att vi har glapp 
i systemen och brister i samverkan, men 
också att vi borde gasa inom områden vi 
vet ger resultat. Att förmedla det är både 
komplext och inte så kommunikativt. Då 

är det enklare att säga att vi borde (våga?) 
utreda en avkriminalisering.

Den mediala besvikelsen var därmed 
påtaglig när utredningen presenterades 
av ansvariga ministrar och frågan om av-
kriminalisering saknades. Detta då reger-
ingen menade att en sådan riskerade att 
öka narkotikakonsumtionen. Risken för 
det är viktig att lyfta upp då även norska 
Folkhälsoinstitutet, Läkarförbundet och 
förstås Polisen lyft upp samma risk i den 
norska debatten där frågan om avkrimi-
nalisering tidigare utreddes, men sedan 
avslogs i stortinget. Nu blandades kor-
ten friskt och kommentarer kom många 
gånger att handla om att regeringen sät-
ter tankeförbud på utredningen och att 
de inte ens får utvärdera kriminalisering-
ens effekter. Men stämmer det verkligen?

I mina kontakter med utredningen, så-
väl som olika experter involverade i den-
na, frågar jag om detta med tankeförbud 
och får samfällt svar att något sådant inte 
föreligger. Däremot får de inte specifikt 
föreslå någon avkriminalisering. Och när 
vi väl sitter på plats för hearingen går ut-
redare Thomas Lindén och huvudsekre-
teraren Lina Pastorek igenom direktiven. 
Vidare berättar de också att de vill hålla 
i tre workshoppar med deltagare med 
erfarenhet av det rättsvårdande syste-
met samt göra en så kallad användarre-
sa genom det rättsvårdande systemet om 
man haft kontakt med polis eller dömts 
för ringa narkotikabrott. Så utvärderan-
de inslag av kriminaliseringens effekter 
finns med, något vi från NPC välkomnar. 
Ett upplägg där kriminaliseringens effek-
ter på olika sätt utvärderas för att skruva 
i det som inte fungerar optimalt, men där 
avkriminalisering inte utreds då det ris-
kerar ökad konsumtion.

Ambitiöst utredningsdirektiv
Över lag är det en mycket omfattande 
utredning med 33 olika punkter i di-
rektivet. Det handlar i stora drag om 
förebyggande, vård och behandling in-
klusive skadelindrande åtgärder. Att täta 
till glappen i systemen och bristerna i 
samverkan löper som en röd tråd. Och 
det som inte ryms inom de 33 punkter-

Tiden talar emot regeringens nya utredning

om den svenska narkotikapolitiken

Den mediala besvikelsen 
var därmed påtaglig när 
utredningen presenterades 
av ansvariga ministrar och 
frågan om avkriminalise-
ring saknades.
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na kan förmodligen passa in i punkten 
om att föreslå ett särskilt program för att 
förebygga barns och ungas användning 
av narkotika bland unga eller den om 
att föreslå ett nationellt program för att 
minska antalet dödsfall till följd av läke-
medels- och narkotikaförgiftningar. Som 
direktiv betraktat är det ambitiöst med 
en tydlig restriktiv prägel som samtidigt 
på olika sätt försöker ta sig an hur död-
ligheten ska minska ytterligare än den 
minskning som skett sedan 2015.

Utredningen hämtar in kunskap un-
der hösten för att lägga pussel och göra 
vägval under våren. Slutresultatet ska 
sedan lämnas in senast den 29 septem-
ber 2023, det vill säga redan om ett år. 
Det gör att vi i dagsläget inte vet vad de 
kommer att föreslå. Ett delbetänkande är 
lagt gällande om Naloxon ska utvidgas 
till fler yrkesgrupper, men inte heller där 
landade de i ett skarpt förslag. Däremot 
ser de principiellt att det borde utvidgas 
och kommer att återkomma när hela ut-
redningen ska lämnas in. Delbetänkan-
det spär dock på den oro jag känner över 
om de kommer hinna nå ända fram? Ett 
omfattande direktiv och höga ambitio-
ner möter en verklighet med begränsade 
utredningsresurser och endast ett år på 
sig att göra jobbet. Till sin hjälp har de en 
expertgrupp och en vetenskaplig grupp 
med företrädare från åtta högskolor/ 
universitet. Och förstås hearingen för 
civilsamhällesorganisationerna som jag 
befinner mig på.

Finns då några stridsfrågor? Än är det 
för tidigt att uttala sig om det skulle jag 
säga. Förlängd tid skulle krasst sett kun-
na vara en sådan fråga för att komma i 
godtagbart mål. En annan är om den nya 
regeringen vill ge något tilläggsdirektiv, 
till exempel gällande avkriminalisering 
eller för den delen förutsättningar för 
en god samaritlag eller ej. Den senare är 
något vi är ett antal organisationer som 
fört fram och som går ut på att polis inte 

anmäler personer inblandade vid speci-
fikt överdos och ambulansutryckning-
ar. Ett förslag som räddar liv men inte 
hind rar kriminaliseringens främsta syf-
te med att hålla nere konsumtionen och 
bidra till tidig upptäckt. Intresse för en 
sådan finns, men direktivet om att inte 
ändra strafflagstiftningen kan sätta käp-
par i hjulet för detta. Detsamma gäller 
om utredningen inte kommer fram med 
tillräckligt smartare påföljder för att ge 
vård istället för böter till personer med 
beroende då allt fler ser brister med nu-
varande system. Om utredningen före-
slår drogkonsumtionsrum eller heroin-
assisterad behandling lär olika åsikter 
och synsätt också höras i debatten.

Några bubblare att hålla koll på är att 
utredningen även ska analysera drogfri-
hetens roll inom vård- och stödområdet 
samt åter titta på detta med så kallad fa-
miljeklassning av droger. Var de analys-
erna landar kan engagera en del av oss.

Slutbetänkande redan hösten 2023
Sammanfattningsvis kan sägas att när 
jag lämnade hearingen för att gå hem 
och skicka in våra medskick även digitalt 
hade jag en god känsla i magen men ändå 

lite gnagande. God därför att detta är en 
utredning som har stora möjligheter att 
lägga förslag som väsentligt stärker det 
förebyggande arbetet så konsumtionen 
äntligen går ner, samt att få till en vård-
kedja som täpper till glapp i systemen 
och brister i samverkan och får ner död-
ligheten ytterligare. Det är också en ut-
redning som har möjlighet att beröra kri-
minaliseringens negativa effekter utan 
att riskera en konsumtionsökning genom 
en generell avkriminalisering. Gnagande 
känsla därför att tiden talar mot utred-
ningen. Den borde ha kommit igång för 
några år sedan, men har nu endast ett år 
på sig. Risken är att vissa saker inte hinns 
med överhuvudtaget eller föreslås utre-
das ytterligare. Tillsammans med social-
tjänstutredningen och samsjuklighets-
utredningen kan även denna utredning 
komma att ligga för beredning utan att 
ännu verkställas. Jag hoppas dock utred-
ningen leder till sitt namn, ”En svensk 
narkotikapolitik anpassad till nutidens 
och framtidens utmaningar.”

Peter Moilanen
Chef för Narkotikapolitiskt Center

Peter Moilanen är sedan början av 2019 chef för Narkotikapolitiskt Center. Foto: Pierre Andersson

Att täta till glappen i 
systemen och bristerna i 
samverkan löper som en 
röd tråd.

www.narkotikapolitisktcenter.se
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Rättsrutan

I skrivande stund har hösten gjort sitt intåg i naturen 
och dagarna blir kortare men arbetslivet och krimi-
naliteten rullar på med full kraft. Sverige har fått en 
ny regering som utlovar en rad olika reformer inom 

vårt område och det ska bli intressant att följa den 
utvecklingen och om det blir den största offensiven i 
svensk historia mot organiserad brottslighet som de 
utlovat. Tullen ska få nya verktyg för att bekämpa den 
gränsöverskridande brottsligheten, kriminalvården 
ska byggas ut och våra hemliga tvångsmedel ska ut-
vecklas. Ni som läser detta vet hur viktigt detta är och 
vi får hoppas att det skapas bättre förutsättningar för 
våra olika myndigheter inom rättsväsendet.

För att kunna genomföra förundersökningar effektivt 
och rättssäkert och uppnå en hög lagföring är det vik-
tigt att säkra bevisningen så tidigt som möjligt efter att 
brottet ägt rum. En faktor som kan påverka förutsätt-
ningarna är de nya bestämmelserna som infördes den 1 
januari 2022 om utvidgade möjligheter att redan under 
en förundersökning ta upp muntlig bevisning som kan 
användas inför domstolen, och även utvidgade möjlig-
heter att åberopa vittnesattester.

De nya bestämmelserna är till någon del ett avsteg 
från omedelbarhetsprincipen som har tillämpats i 
svenska domstolar under lång tid och som innebär att 
domstolen enbart ska döma på det som förs fram vid 
rättegången.

Vi hittar de nya reglerna i kapitel 23, 35 och 36 i Rät-
tegångsbalken. Tanken är att de ska bidra till att en 
dom blir mer materiellt riktig och samtidigt minskad 
påfrestning för förhörspersoner. Vittnen och målsägare 
riskerar i ärenden med grov kriminalitet att utsättas för 
påtryckningar eller hot i syfte att påverka dem inför 
kommande rättegång. Ett sådant vittne kan vara mer 
villigt att avge sin berättelse i ett tidigt skede under för-
undersökningen och då säkras den typen av bevisning 
om man spelar in den.

Den nya möjligheten att kunna använda videoinspe-
lade polisförhör, som bevis i rättegången, tror jag kan 
komma att få stor betydelse. Det kan röra sig om vitt-
nesförhör och målsägarförhör men även förhör med 
misstänkt. De inspelade förhören behöver inte åbe-
ropas i sin helhet utan åklagaren kan ange vilka delar 
som åberopas och sedan komplettera med eventuellt 
tilläggsförhör i rättegången. Inspelade förhör kan även 
göras efter att åtal väckts men innan rättegången, om 
det finns skäl till det.

Ett tidigt förhör kan också tas upp inför domstolen 
om det bedöms vara av vikt för att kunna bedöma t.ex. 
häktningsfrågan och få det dokumenterat av domstol-

en. Lagstiftaren bedömer att möjligheten att spela in en 
misstänkts förhör kommer att påverka våra häktnings-
tider så de blir kortare och att åklagaren inte alltid 
måste ha restriktioner när förhöret finns dokumente-
rat. Eftersom det alltid finns en möjlighet för den miss-
tänkte att begära tilläggsförhör inför rätten och att hans 
uppgifter i förhör därigenom kan ändras, kommer nog 
denna del ha begränsad betydelse. Det har diskuterats 
om en misstänkts förhörsutsaga skulle ”låsas fast ”un-
der förundersökningen, men så har det inte blivit.

Om en tidig förhörsutsaga som är dokumenterad ge-
nom bild och ljud ska få användas, ska domstolen alltid 
avgöra om det i det enskilda fallet är lämpligt. I den be-
dömningen ska rättssäkerhetsaspekten och även vikten 
av att huvudförhandlingen blir sammanhållen beaktas. 
Den misstänktes försvarare ska alltid ha rätten till ett 
motförhör och om det är möjligt med hänsyn till ut-
redningen får det hållas i anslutning till förhöret under 
förundersökningen. Om det inte lämpligen kan ske får 
motförhör hållas i samband med det tilläggsförhör som 
kan hållas under huvudförhandlingen.

I utredningar om narkotikabrott har vi oftast med fle-
ra promemorior med iakttagelser från spaningen. Jag 
upplever att dessa promemorior skulle kunna vara tyd-
ligare och mer beskrivande, och det bör också framgå 
tydligare vilken funktion den polis har som upprättat 
promemorian. Om en sådan promemoria är tydlig kom-
mer det att bli lättare och mer accepterat att vi åberopar 
den som en ”vittnesattest” inför domstolen och då kan 
rättegången bli mer effektiv. Med de nya reglerna skulle 
man också kunna tänka sig att tidigt under förunder-
sökningen göra en videoinspelning med den polis som 
gjort iakttagelsen och då få en tydligare berättelse när 
händelsen fortfarande är i färskt minne hos polisen.

Jag tror att vi i framtiden kan se fler typer av vitt-
nesattester, t.ex. PM med uppgifter om hur beslag har 
hanterats, PM med uppgifter om 
hur mycket pengar som syns på ett 
foto och andra PM med sakuppgif-
ter som inte ifrågasätts.

Innan året är slut – passa gärna 
på att testa de nya möjligheterna 
och återkoppla till mig med goda 
exempel!

Lena Medelius
Riksenheten mot internationell

och organiserad brottslighet, Göteborg

Tidiga förhör
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T idigare under hösten var läkares felaktiga förskrivning 
av narkotikaklassade mediciner uppe till diskussion i 
bland annat Sveriges Television. SVT gjorde en analys 
av vad som hänt med de cirka 200 anmälningar som 

apoteken här i landet gör varje år om läkare som skriver ut far-
liga mängder narkotika till patienter som ofta har kända miss-
bruksproblem. Reportrarna gick igenom de 401 anmälningar 
som gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 
2020 och 2021. Vad hände med de läkare som anmälts för att 
ha skrivit ut ibland stora mängder narkotika till missbrukare?

Läkare utredd sedan 2002 – fortsätter skriva ut narkotika
En av läkarna som anmäldes till IVO förra året har kritiserats 
och varnats i 20 år. Ändå har han kvar sin legitimation och 
rätten att skriva ut beroendeframkallande narkotikaklassade 
mediciner.

En av reportrarna på SVT kontaktade den nu 70-årige läka-
ren som har sin klinik i centrala Stockholm. Besöket skedde 
med dold kamera och reportern klagade på sömnproblem och 
ont i ryggen. Läkaren ställde en mängd ovidkommande frågor, 
bl.a. om reporterns sexliv, men han gjorde ingen fysisk eller 
närmare medicinsk undersökning. Reportern lämnade kliniken 
med två månaders förbrukning av det narkotikaklassade läke-
medlet Zopiklon. Läkaren hade sagt att man inte blir beroende 
av detta sömnmedel, även om många andra läkare tror det.

Den 70-årige Stockholmsläkaren blev alltså varnad redan 
2002 och ålagd tre års prövotid på grund av sina farliga för-
skrivningar av Rohypnol och andra narkotiska mediciner.

Anmälningarna fortsatte och nio år senare gjordes en ny 
granskning då läkaren fick kritik för omfattande förskrivning 
av testosteron till 70 män utan att det gjordes fysiska under-
sökningar.

Mellan 2019 och 2021 anmäldes läkaren 15 gånger för över-
förskrivning av narkotiska mediciner som skapat drogberoende 
för flera patienter.

I december 2021 begärde IVO att läkarens legitimation skulle 
dras in och den utredningen pågår fortfarande hos HSAN.

Orimligt långa handläggningstider
Det visade sig att i ytterst få fall ledde anmälningarna till känn-
bara konsekvenser. 76 anmälningar ledde till kritik från IVO, 
vilket sällan har någon inverkan på en notorisk överförskri-
vande läkare. Bara 21 fall, 5 procent, överlämnades till Hälso- 
och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som bland annat kan 
besluta om att dra in en läkares rätt att förskriva narkotikaklas-
sade läkemedel eller återkalla läkarens legitimation.

Ett annat problem är att handläggningstiderna hos såväl IVO 
som HSAN är orimligt långa, i genomsnitt knappt ett år per an-
mälan och ibland betydligt längre. Detta är undermåligt anser 
Sveriges Apoteksförening. Till SVT säger Fredrik Boström, som 
är chefsfarmaceut vid Sveriges Apoteksförening, att de länge 

har tyckt att det tar alldeles för lång tid för anmälningarna att 
utredas av IVO och att de i slutändan leder till för få konse-
kvenser för läkarna.

Marie Åberg, enhetschef på IVO, säger i en intervju till SVT 
att utredningarna tar lång tid eftersom det är komplicerade 
bedömningar och utredningarna måste vara rättssäkra.

Tidigare utredare inte förvånad
Från början av 1990-talet och drygt två decennier framåt arbeta-
de avdelningsdirektör Nils René inom Socialstyrelsens regionala 
tillsynsorganisation och senare som inspektör inom IVO. Han är 
inte förvånad över den oföretagsamhet som sedan länge råder 
inom IVO när det gäller utredning av överförskriv ande läkare. De 
långa handläggningstiderna och att läkare kan fortsätta överför-
skrivning även efter upptäckt beror enligt Nils René på en attityd 
inom IVO som präglas av ängslan, uppgivenhet, hämmande my-
ter och byråkrati samt avsaknad av frejdigt myndighetsarbete.

När tillsynsarbetet av personal inom hälso- och sjukvården 
effektiviserades i början av 1990-talet gjordes många besök och 
inspektioner på verksamheter inom vården. Tillsynspersonal en, 
som ofta själva varit verksamma inom hälso- och sjukvården, 
kunde tidigt spåra och ingripa mot överförskrivare. Kontrollen 
av en misstänkt läkares receptförskrivningar skedde tidigare 
med manuellt insamlande av recept, men detta sker numera 
digitalt vilket spar mycket tid. Nils René berättar att man byggde 
upp nätverk med andra myndigheter, inklusive polisen, för sam-
arbete när det gällde missbruk och narkotikalangning på recept.

Med åren har dock centralstyrningen blivit allt större och 
IVO ägnar mer kraft åt att byråkratisera. Juristernas inflytande 
har växt till att nu vara helt dominerande, något som leder till 
hämning av tillsynsarbetet. Att se regelverket som en natur-
lagsreglerad hämsko är enligt Nils René direkt felaktigt och 
kontraproduktivt. Han menar att man istället ska se lagstift-
ningen som ett instrument och en möjlighet att förverkliga de 
mål som satts upp för tillsynen.

Nils René är alltså inte särskilt förvånad över att utredning-
arna än idag tar alltför lång tid, men han är förvånad över att 
tillsynen får fortsätta sin dvala.

Gunnar Hermansson

Langning via recept
– utan påföljder
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SVERIGE:
Tre gånger fler cannabispsykoser i Sverige

JÖNKÖPING:
SNPF på Drogfokus i Jönköping

SVERIGE:
Prioriterat att återta kriminellas brottsvinster

Enligt en artikel i tid-
skriften Psychological 
Medicine har utveck-
lingen i Sverige, Norge 
och Danmark av psyko-
ser orsakade av cannabis 
ökat i alla tre länderna.

Flera studier pekar 
på att mer potent can-
nabis lättare utlöser 
psykotiska symtom och 
psykoser. Både hasch 
och marijuana har bli-
vit starkare de senaste 
åren, det vill säga med 

ett högre innehåll av den psykoaktiva komponenten THC.
I Sverige har det skett en ökning från 0,8 fall per 100 000 

invånare år 2000 till 2,7 fall år 2016. Det har alltså blivit tre 
gånger så vanligt att någon drabbas av cannabispsykos. Även 
i Danmark har man noterat en kraftig ökning, från 2,6 fall per 
100 000 invånare år 2000 till 5,6 fall år 2016. I Norge redovisas 
bara data från 2010 till 2015. Ökningen är ändå tydlig, från 1,8 
fall till 3,0 fall per 100 000 invånare.

Undersökningen sträcker sig för Sveriges del fram till år 
2016. Till Dagens Nyheter säger Johan Franck, verksamhets-
chef på beroendecentrum i Stockholm, att ökningen av antalet 
cannabispsykoser fortsatt även efter det.

Gemensamt för alla länderna vara att fallen av drogutlöst 
psykos var högst bland dem som använde flera typer av droger 
samtidigt.

Källa: drugnews.nu

Drogfokus, som är den största nationella konferensen inom 
ANDTS-området, hölls i år den 26–27 oktober på Elmia i Jön-
köping. Konferensen arrangeras sedan 2010 vartannat år och 
syftet är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte om arbetet 
kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 
(ANDTS). I tre parallella salar pågick under de två dagarna ett 
25-tal föreläsningar inom ANDTS-området som deltagarna 
kunde välja mellan.

Omkring 600 deltagare, yrkesverksamma inom hälsofräm-
jande och förebyggande arbete, vård och behandling samt inom 
rättsväsendet, fanns på plats i Jönköping och ytterligare ett 
hundratal deltog digitalt på distans. Från dessa målgrupper 
fanns även ett 30-tal utställare samlade i en hall på Elmia. Här 
hade SNPF en monter där Petra Bullarsjö och Johan Ekström 
förevisade SNPF:s verksamhet och produkter, t.ex. den nya 
kunskapsportalen och diverse litteratur.

Nästa gång Drogfokus arrangeras är alltså 2024 och då blir 
för första gången Karlstad värdstad för konferensen. Tidiga-
re har Drogfokus även genomförts i Örebro, Norrköping och 
Uppsala.

Gunnar Hermansson

En rapport från in-
ternrevisionen vi-
sar att Polismyndig-
heten behöver bli 
bättre på att spåra 
pengarna i brottsut-
redningar och återta 
brottsvinster. Flera 
åtgärder har där-
för beslutats för att 
skapa en tydligare 
inriktning och upp-
följning av arbetet, 
bygga upp mer kompetens kring kriminell ekonomi, fokusera 
mer på pengarna och få in detta i det dagliga arbetet.

– Internrevisionens arbete är viktigt för myndigheten, för att 
vi ska utvecklas och höja vår förmåga i vårt brottsbekämpande 
uppdrag, säger Johan Olsson, chef för NOA.

Arbetet med att reducera brottsvinsterna för de kriminella 
kan delas in i två delar. Den första delen handlar om att göra 
det svårare att generera brottsvinster genom det brottsföre-
byggande arbetet, det vill säga att gå före pengarna. Den andra 
delen handlar om att ta tillbaka brottsvinster som inte kunnat 
förebyggas, det vill säga gå efter pengarna. Den övergripande 
strategin är därmed att både gå före och att gå efter pengarna 
för att nå maximal operativ nytta.

Under 2023 väntas ny lagstiftning träda i kraft som innebär 
att pengar som beslagtas inte måste härledas till ett specifikt 
brott, utan det räcker med att de kan härledas till kriminell 
verksamhet.

Källa: polisen.se

Det finns ett samband mellan de ökade fallen 
av cannabisutlösta psykoser och allt högre hal-
ter av THC i hasch och marijuana.

Petra Bullarsjö be-
mannade SNPF:s 
monter under Drog-
fokus-dagarna till-
sammans med Johan 
Ekström, som här ses 
i samspråk med en av 
många intresserade 
besökare.

Polisen ska bli bättre på att återta brottsvinster från 
kriminell verksamhet.
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SÖDRA OCH MELLERSTA SVERIGE:
220 ton miljöfarligt avfall stoppades av Tullverket

BORÅS:
Stipendiet ur Antes minnesfond 2022 tilldelades FMN

Tullverket genomförde tillsammans med länsstyrelserna under 
en vecka i september riktade kontroller av gränsöverskridande 
avfallstransporter. Sammanlagt gjordes 472 kontroller i ham-
nar i södra och mellersta Sverige. Drygt 220 ton miljöfarligt 
avfall stoppades.

Det handlade om containrar som var på väg till Pakistan, In-
dien, Förenade Arabemiraten, Kamerun och Guinea. Bland det 
avfall som stoppades fanns det bland annat plastavfall, bildelar, 
kylkompressorer och möbler.

Fram till oktober i år har Tullverket stoppat 732 ton farligt 
avfall fördelat på 50 sändningar.

EU har infört ett förbud för export av farligt avfall till länder 
utanför EU, eftersom det finns många länder som har stora 
problem med att hantera avfall som olagligt har transporterats 
dit från andra länder.

Tullverket har i uppgift att tillsammans med länsstyrelserna 
och andra svenska myndigheter se till att förbudet efterlevs. 
Kontrolloperationen i september var en del av det samverkan-
de arbetet.

Det finns olika skäl till att mindre nogräknade företag och 
privatpersoner väljer att exportera miljöfarligt avfall:
• Slippa kostnader för att ta hand om avfallet.
• Ekonomiskt värde i avfallet, exempelvis värdefulla metaller 

som koppar och guld.
• Möjlighet att reparera delar av sändningarna, till exempel 

bilar och vitvaror.
Källa: Tullverket

Med motiveringen ”För sitt stora och 
brinnande engagemang till stöd för för-
äldrar, anhöriga och närstående till de 
som drabbats av missbruksproblematik” 
blev Föräldraföreningen Mot Narkotika 
i Göteborg årets mottagare av stipendiet 
ur Antes Minnesfond.

Föreningen FMN, som funnits sedan 
1984, startades av oroliga föräldrar som 
av en slump mötte varandra när de var 
ute på stan för att leta efter sina barn. 
De fann stöd i att möta andra med lik-
nande erfarenheter och få prata om 
sin situation. Detta väckte ett behov av 
att fortsätta träffas eftersom det fanns 
många frågor om varför just deras barn 
hamnat i drogmissbruk och vilken hjälp 
det fanns att få och vart man skulle vända 
sig. Idag erbjuder föreningen möjlighet 

till rådgivning, stödsamtal, självhjälps-
träffar, motivationssamtal, föreläsningar 
och drogtester.

Stipendiet delas ut till minne av Andre-
as ”Ante” Olsson vars liv togs av nätdro-
gen metedron.

På grund av Antes och hans familjs 
stora intresse och engagemang för hund-
kapplöpningssporten beslöt Svenska 
Hundkapplöpningsförbundet att anord-
na ett årligt minneslopp vars avkastning 
från final- och uttagningslopp går till 
minnesfonden som delar ut stipendiet. 
Årets vinnare av det prestigefyllda lop-
pet på Greyhound Park utanför Borås 
blev Ardrahan Justice med sina ägare 
 Therese och Peter Lindström.

Källa: Björn Ekström, SNPF

Det mest omfattande smugglingsförsöket gällde sex containrar med sammanlagt 
167 ton uttjänta kylkompressorer på väg till Pakistan.

Årets mottagare av Antes stipendium blev Föräldra-
föreningen Mot Narkotika i Göteborg.
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TYSKLAND:
Cannabisodling i tysk potatisåker

NORGE:
Soldater ur Kongens Garde avskedade efter 
narkotikabruk

FRANKRIKE:
Falska och stulna recept försåg
internationell liga med Pregabalin

En stor utomhusodling av cannabis i en ensligt belägen jord-
bruksbygd norr om Frankfurt i Tyskland, upptäcktes av en 
förbipasserande. Detta rapporterades till polisen som ryckte 
ut för att ta hand om odlingen. Enligt den tyska tidningen Bild 
visade det sig vara en stor odling med omkring 2 500 plantor 
som till största delen växte i en potatisåker.

”Gerillaodling” av cannabis på någon annans mark eller i 
naturen är en känd företeelse i Tyskland. Även om klimatet 
inte är det mest perfekta, finns det under sommartid många 
grönområden som lämpar sig för cannabisodling och som är 
ganska väl skyddade från upptäckt.

Den tyska regeringen har aviserat en mildare syn på innehav 
och användning av cannabis, men polisens insatser mot canna-
bis har ännu inte minskat, utan tvärtom ses ökade åtgärder mot 
den rekreationella användningen av drogen och försäljningen 
av CBD-produkter. Med ett pågående krig i Europa, rekordhög 
inflation och energikris att ta hand om är det inte troligt att 
cannabis kommer att hamna högt på den politiska agendan i 
Tyskland under den närmaste tiden.

Källa: www.bild.de

I Norge har 30 värnpliktiga soldater ur Hans Majestet Kongens 
Garde, den norska högvakten, avskedats sedan de erkänt att de 
använt narkotika på fritiden.

Försvarsmakten informerades under sommaren av polisen 
om att fem soldater hade deltagit i en privat fest där illegala 
droger förekommit. De fem personerna erkände att de använt 
narkotika på festen och därefter har ytterligare 25 värnplikti-
ga från Kongens Garde trätt fram och erkänt bruk av olagliga 
droger under permissioner.

Gardeschefen Trond Robert Forbregd säger att han inte har 
något förtroende för de 30 som erkänt bruk av narkotika. Han 
menar att man avslöjat det som i folkmun kallas partyknarkan-
de och att det rör sig om kokain, ecstasy och cannabis.

Brage Steinson Wiik-Hansen, som är talesman för det norska 
försvaret, säger att användande av olagliga droger i eller utan-
för tjänst inte är förenligt med tjänstgöring i försvarsmakten 
och att det är anledningen till att personerna har blivit upp-
sagda.

Kongens Garde har 1 600 värnpliktiga förutom de fast an-
ställda och man ansvarar bland annat för vakthållning vid 
slottet.

Källa: NRK

Den 20 september i år greps 20 personer i olika europeiska län-
der för inblandning i internationell drogsmuggling. Ligan hade 
specialiserat sig på att skaffa läkemedel som innehöll substan-
sen pregabalin genom att använda falska eller stulna recept i oli-

ka EU-länder. Ope-
rationen leddes av 
franska myndig-
heter, med stöd 
av Europol, och 
involverade även 
Österrike, Belgien, 
Tyskland, Italien, 
Luxemburg, Ne-
derländerna och 
Schweiz.

Den kriminella 
gruppen hade varit 

verksam sedan november 2020. Man skaffade sig falska och 
stulna recept från hela Frankrike och lyckades hämta ut de nar-
kotiska läkemedlen innehållande pregabalin från olika apotek i 
den franska alp regionen. När en apotekare larmat polisen inled-
des en utredning som kulminerade i tillslaget den 20 september.

Ligan hade sedan förra året utvidgat sin verksamhet till flera 
andra europeiska länder för att få tag i recept på pregabalin 
som därefter hämtades ut på apotek.

Källa: Europol

Många poliser 
fick rycka ut för 
att ta hand om 
plantorna i den 
omfattande can-
nabisodlingen.

30 värnpliktiga soldater ur Kongens Garde avskedades sedan de erkänt att de använt 
narkotika på fritiden.

Med hjälp av falska och stulna recept lyckades en 
europeisk kriminell gruppering hämta ut det narko-
tikaklassade läkemedlet pregabalin från olika apotek.
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I samarbete med narkotikabekämpande 
myndigheter i New York rapporterar 
DEA att man tagit en mycket stor mängd 
fentanyl i beslag. Två personer innehade 
omkring 300 000 regnbågsfärgade fen-
tanyltabletter och drygt 9 kilo fentanyl i 
form av vitt och blått pulver. Dessutom 
togs ett stort antal automatvapen och 
ammunition i beslag.

Den beslagtagna mängden fentanyl 
motsvarar mer än 850 000 dödliga doser, 
rapporterar DEA.

De kriminella kartellerna massprodu-
cerar falska tabletter som ska efterlikna 
OxyContin, Xanax eller andra läkeme-
del, något som vi tidigare rapporterat 
om. Fentanyl blandas också in i annan 
narkotika som kokain, metamfetamin 
och heroin.

Den senaste trenden är regnbågsfär-
gade fentanyltabletter som säljs i stora 
mängder med hjälp av aggressiv reklam.

Källa: dea.gov

KAMBODJA:
1 333 gripna i internationell operation mot illegal droghandel och tillverkning

En stor landsomfattande insats, koordi-
nerad av Interpol, resulterade i att 1 333 
personer av 25 olika nationaliteter greps 
och kemikalier och narkotika till ett vär-
de av 717 miljoner US dollar togs i beslag.

Insatsen var ett led i Interpols mång-
åriga operation Lionfish som riktar sig 
mot internationell droghandel. Den 
genomfördes från slutet av juni och 
pågick i fem veckor. 22 länder i Asien- 
Stillahavsregionen, Afrika, Mellanöstern 
samt Latinamerika deltog. Totalt beslag-
togs omkring 300 ton kemikalier, prekur-

sorer, som används för illegal tillverkning 
av droger. Dessutom 35 ton narkotiska 
preparat samt vapen och sprängämnen.

Konventionella droger som cannabis, 
kokain och heroin utgör fortfarande en 
stor del av den illegala drogmarknaden, 
men stora beslag av syntetiska droger 
som metamfetamin, ketamin och capta-
gon pekar på en ökning av såväl tillverk-
ning som handel med dessa preparat.

I Kambodja upptäcktes ett hemligt 
laboratorium där tonvis med ketamin 
tillverkades. Andra större beslag som 

nämns i pressmeddelandet är 75 kilo 
heroin i Mundra Port i Indien, samt va-
penbeslag i Irak och kokain i Brasilien.

Källa: occrp.org

Här tillverkades ketamin i stor skala i Kambodja.

I USA varnas för dessa olikfärgade fentanyltabletter 
som liknar godis.

USA:
Betydande fentanylbeslag i New York

I Omanbukten opererar kustbevakningsfartyg från USA och fle-
ra andra länder i jakten på fiskebåtar och andra mindre farkoster 
som transporterar narkotika. De brottsbekämpande fartygen 
ingår i olika styrkor, varav en leds av Royal Saudi Navy.

Här ingår bl.a. den amerikanska snabbgående kustbevak-
ningsbåten Glen Harris som den 10 oktober beslagtog 5 000 
kilo hasch och 800 kilo metamfetamin från en fiskebåt på in-
ternationellt vatten.

Den 30 augusti bordade besättningen på Glen Harris en an-
nan fiskebåt i Omanbukten som hade 2 980 kilo hasch och 320 
kilo amfetamintabletter ombord. I samma vatten hade Glen 
Harris tidigare under försommaren i år beslagtagit heroin, met-
amfetamin och amfetamintabletter i stora mängder.

Men även andra kustbevakningsfartyg är framgångsrika i 
Omanbukten. I slutet av september togs drygt 2 400 kilo he-
roin från en fiskebåt och dagen därpå lyckades ett annat be-
vakningsfartyg konfiskera 7 200 kilo hasch.

Dessa rapporter om mycket stora narkotikabeslag i samma 
område under en kort tid indikerar att produktionen av nar-
kotika är gigantisk även i denna del av världen.

Källor: www.navy.mil och www.stripes.com

Säckar med narkotika som smugglades på en fiskebåt.

OMAN:
Omfattande narkotikabeslag från fiskebåtar i Omanbukten
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Vid den lilla gränsövergången Högen i 
landskapet Dalsland står tullarna denna 
dag i oktober 2021 och kontrollerar pas-
serande som ska in i Norge. På grund av 
covid-19 är det inte så många som pas-
serar gränsen, men snart ska dagen för-
ändras totalt när en svenskregistrerad 
sportbil kommer farande.

Föregående dag
Stockholms län den 26 oktober 2021. 
Karl Svensson ska åka och fiska, men 
varför stanna i Stockholm för att fiska 
röding, när man kan åka och hälsa på en 
kompis man aldrig träffat på västkus-
ten och fiska röding där. Det finns ju så 
många fina sjöar på västkusten. Han har 
hyrt en sportbil dagen till ära. En riktigt 
fin en, en låg svart Audi, riktigt snabbt 
kan den köra, men kanske inte en bil 
man tänker sig att man får plats med fis-
keutrustning. Nej just det ja, fiskeutrust-
ningen har ju blivit stulen vid ett inbrott 
han hade i sin lägenhet för en tid sedan. 
Kompisen som han aldrig träffat kanske 
har ett fiskespö att låna honom? Så får 
det bli. Karl har inte riktigt koll på var 
kompisen bor, vilken tur att sportbilen 
har gps där han skriver in adressen. Till 
Strömstad ska färden gå.

Pistolbeväpnad ung man i sportbil
Vid den lilla gränsövergången Högen kan 
man se ganska långt när en bil kommer 
körandes. Det är en lång nedförsbacke 
fram till gränsövergången. Precis intill 
kontrollplatsen finns en grusparkering 
med kiosk. Över krönet kommer det dö-
nandes en sportbil, som när den närmar 
sig gränsövergången saktar ner betydligt 
och svänger av in på grusparkeringen. 
Det är inte ovanligt att folk kommer kö-
randes här och inser att de är på väg in i 
Norge. Då kör de in på grusparkeringen, 
vänder och kör tillbaka, men inte Karl. 
Karl står still. En av tullarna blir nyfiken 
på varför den svarta sportbilen bara står 
där. Han går fram till bilen och pekar på 
att Karl ska rulla ner rutan. Det gör Karl. 
Tullaren upplever Karl som nervös. Inte 
är han gammal heller, max 25 år. Tullaren 
frågar vad Karl gör här men det kan han 
inte riktigt svara på. Han verkar ha kört 
fel, trots att han bara har följt gps:en hela 
tiden. Han ska inte till Norge utan till en 
kompis och fiska. Tullaren ber Karl stiga 
ur bilen. Det gör Karl. Tullaren visiterar 
Karl och i linningen på Karls byxor sitter 
en skarpladdad pistol. Nu blir det allvar, 
nu är det inte längre en vanlig dag.

Nya beslag som leder till nya brott
Efter att tullarna har säkrat Karl kollar 

de in i bilen, där i mittkonsolen ligger det 
ytterligare en pistol. När de fortsätter ge-
nomsöka bilen påträffas 315 000 kr i två 
kuvert i handskfacket. När tullarna öpp-
nar bagageluckan, även om det är en liten 
bagagelucka, så står det två stycken svar-
ta sportbagar där. I sportbagarna finns 
10 kg amfetamin och 23,5 kg cannabis-
harts. Snabbt beslutas om husrannsakan 

Gps som gav tullen stora beslagGps som gav tullen stora beslag

Pistolen som Karl hade i byxlinningen.

Adobe Stock
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hemma hos Karl för att leta efter bevis. 
Vid husrannsakan påträffas ytterligare 
en pistol i en jacka som hänger i hallen. 
Karl uppger senare i förhör att det inte 
är hans jacka, men dna-analysen från 
NFC på jackan visar att Karls dna finns 
på flera ställen. Jackan bedöms tillhöra 
Karl och han är nu misstänkt för grovt 
narkotikabrott och grovt vapenbrott av-
seende tre pistoler.

I förhör säger inte Karl så mycket, 
han väljer för det mest att vara tyst. Det 
lilla han säger är att han skulle på en 
fisketur till en kompis, han inte känner, 
någonstans på västkusten. Eftersom han 
inte hittade dit satte han på gps:en. Han 
visste inte att gps:en tar den snabbaste 
vägen och att den snabbaste vägen ledde 
genom Norge. Han skull inte till Norge, 
det är han säker på. Sedan säger han att 
han inte visste att väskorna låg i bagage-
luckan, pistolerna vill han inte uttala sig 
om och pengarna, de 315 000 kronorna, 
säger han efter ett tag var pengar han 
tjänat på svartarbete och anledningen 
till att det låg i två kuvert var för att det 
ena kuvertet med pengar skulle han an-
vända till att betala in skatt med. Karl 
berättar också att han varit arbetslös 
de senaste månaderna och att han nu 
har tagit chansen att åka på roadtrips 
i Sverige. Han uppger att han bland 
annat varit på Öland och att han tyck-
er om att åka runt. Han säger också att 
han gärna använder sina sparade pengar 
till att hyra bilar för att kunna åka runt 
i Sverige mer bekvämt. I utrednings-
materialet syns det att Karl har gjort 
många resor i Sverige, men det är inga 

längre resor utan resorna går dagligen 
fram och tillbaka, bland annat ner till 
Skåne men även till Göteborgsområdet 
och Jönköping. Karl vill inte svara på 
frågor om det.

Ett sidospår som blir till ytterligare 
en misstänkt
Det hittas fingeravtryck på emballaget 
och de svarta sopsäckarna som narkoti-
kan låg i. Dessa skickas till NFC för re-
gistersökningar och där blir det träff på 
en kille, låt oss kalla honom Kim. Kim är 
efterlyst i ett annat ärende där han ock-
så går in på fingeravtryck. Kim har inte 
använt handskar. Kim delges misstanke 
i båda ärendena.

Bakgrunden till det andra ärendet 
med Kim utspelar sig några dagar innan 
händelsen vid gränsövergången i Hö-
gen, rättare sagt den 22 oktober 2021. 
Då kontrolleras en personbil utanför en 
matvaruaffär i norra Stockholm av po-
lis. De två polisassi stenterna har kunnat 
observera två personer i bilen och hur 
passageraren står och fixar med något 
i bagageutrymmet på bilen. Passage-
raren försvinner in i matvarubutiken 
medan föraren sitter kvar. De väljer 
att i detta läge stoppa föraren av bilen. 
Efter ett kort samtal uppstår misstan-
ke om drograttfylleri och man väljer 
att göra en husrannsakan i fordonet. I 
bilens bagage utrymme hittas över 12 
kilo cannabisharts och strax under 200 
gram kokain. Föraren grips och när man 
sedan försöker lokalisera passageraren 
kan man konstatera att denna försvunnit. 
Vid kontroll av butikens övervaknings-
film kan man se hur bilens passagerare 
lugnt går ut från matvarubutiken, pas-
serar förbi personbilen och polisen, och 
därefter promenerandes försvinner iväg. 
Passageraren identifieras som Kim. Även 
i det här ärendet finns det alltså fingerav-
tryck på både narkotikan och plast. Kims 
fingeravtryck.

Karl misstänks för flera grova brott
När utredarna i samarbete med polisen 
i Stockholm börjar kartlägga Karls liv 
upptäcks att han är misstänkt för flera 
olika grova brott med kopplingar till ett 
större kriminellt nätverk i Stockholm. 
Han går in med dna på en sten som kas-
tades in i en lägenhet tidigare under året. 
Efter att stenen kastats flyger en hand-
granat in i lägenheten. I lägenheten lig-
ger en familj, en vuxen och två små barn 
och sover. Den vuxne får stenen i huvu-
det. Handgranaten studsar på soffan och 
detonerar precis ovanför huvudet på bar-
nen. Ingen skadas allvarligt men barnen 
får bestående hörselskador. Eftersom 
Karl sitter häktad kan de åka och delge 
honom misstanke om försök till mord på 
dessa tre personer.

Bedömningar i domstol
Karl döms för grovt narkotikabrott, 
narkotikabrott och grovt vapenbrott 
till fängelse i åtta år för händelsen vid 
Norgegräns en. Tingsrätten upplever att 
hans berättelse och förklaringar som ut-
omordentligt krystade och ingen annan 
påföljd än fängelse kan bli aktuell. Under 
tiden mellan tingsrätten och hovrätten i 
detta ärende åtalas Karl för handgranat-
sincidenten. Han åtalas för medhjälp till 
försök till mord, medhjälp till allmänfar-
lig ödeläggelse och medhjälp till brott 
mot lagen om brandfarliga och explosiva 
varor, grovt brott och dömdes till fyra års 
fängelse av Attunda tingsrätt. I hovrätts-
förhandlingen, som gällde narkotikan och 
vapnen vid Norgegränsen, anser hovrät-
ten att eftersom Karl dömts för ytterligare 
brottslighet så ska hans straff sänkas. Det 
sänks från åtta år till sex år. De 315 000 
kronorna blir han av med också.

Föraren i ärendet från den 22 oktober 
2021 dömdes för grovt narkotikabrott 
och grovt vapenbrott till fängelse i fyra 
år och sex månader. Han var ostraffad 
sedan tidigare, men då mannen även vid 
huvudförhandling väljer att inte ge nå-
gon förklaring alls över omständighet-
erna kan ingen annan påföljd än denna 
bli aktuell.

Kim dömdes för grovt narkotikabrott 
till fängelse i totalt sex år och sex måna-
der. Han döms för sin inblandning i båda 
ärendena. Tingsrätten beskriver att hans 
berättelse framstår som tillrättalagd, de-
taljfattig och orimlig. Ingen annan på-
följd än fängelse kan bli aktuell.

Sophia Wallin och 
Stephanie Bengtsson WarmanVäskorna när de låg i bagageutrymmet.

I handskfacket på Karls Audi påträffades 315 000 
kronor i kontanter.
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Simon Häggström, Jale Poljarevius och 
nu senast romandebutanten Lennart 
Karlsson är alla tre poliser som skriver 
romaner. Vad som dessutom förenar de 
tre är att de alla har arbetat engagerat 
mot narkotika och prostitution i Klara-
kvarteren i centrala Stockholm. Är detta 
en tillfällighet? SNPF-tidningen ställde 
samma fråga till de tre. Läs vidare så får 
ni deras svar på den och andra intressanta 
frågor.

Hej Simon Häggström. Grattis till din se-
naste bok ”Systrarna och ensamheten”. 

Det här är din tredje bok i serien om män-
niskohandelsgruppen. Är det ytterligare 
böcker planerade i samma serie?

– Hej och tusen tack! Jag kämpar med 
mitt nästa manus som ska vara klart vid 
årsskiftet och när jag inte skriver jagar 
jag sexköpare och hallickar tillsammans 
med mina kollegor vid Norrmalmspolis-
en. Det är helt enkelt full fart vilket jag 
trivs med.

Eftersom jag har ett fembokskontrakt 
med mitt förlag blir det minst två böcker 
till i serien. Jag har sagt till min förlägga-
re att jag har material för totalt tio böcker 
i serien men vi får se om det blir så. Att 
skriva tar tid och det är väldigt mycket 
arbete som ligger bakom en bok. Men så 
länge inspirationen finns kommer jag att 
fortsätta.

Du har ju även skrivit två mer faktabeto-
nade böcker tidigare, ”Skuggans lag” och 
”Nattstad” som nu båda finns nyutgivna 
som ljudbok. Hur skulle du beskriva skill-
naden mellan att skriva fakta och roman?

– Det är en enormt stor skillnad! Att 
skriva en faktabok om ett ämne där man 
betraktas vara specialist jämfört med 
att skriva en 400 sidor lång samman-

hängande berättelse är som två helt 
olika världar. Det som lockar mig med 
romanskriv andet är möjligheten att 
kunna skapa sin egen värld med egna ka-
raktärer och händelser. I en faktabok är 
man hela tiden fastlåst vid verkligheten 
medan man i en roman kan blanda det 
fiktiva med det verkliga och styra berät-
telsens innehåll. Samtidigt tycker jag att 
romanskrivandet är betydligt svårare än 
att skriva fakta. När man skriver en se-
rie blir det också extra krångligt då man 
måste ha järnkoll på sina karaktärer. Var 
huvudkaraktärens ögon gröna eller blå i 
första boken? Har jag förmedlat de här 
tankarna någonstans i tidigare böcker? 
Ju fler böcker man skriver desto lättare 
blir det att röra till det.

Du, Jale Poljarevius och Lennart Karlsson 
har en sak gemensamt. Ni har alla arbetat 
många år i Klarakvarteren i Stockholms 
city. Är det något med miljöerna där som 
lockar fram författarskap?

– Jag tror ärligt talat inte att det hand-
lar så mycket om Klarakvarteren i sig 
utan att vi alla tre har alldeles för myck-
et energi för vårt eget bästa. Men en sak 
som jag alltid undrat över är varför inte 

Författarna som jobbat på

”Plattan”
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komma tillbaka om tre dagar för att hi-
storien ska synka kronologiskt. Så ibland 
måste man göra avsteg från verkligheten 
för att berättelsen ska flyta på, men jag 
försöker undvika det så gott det går.

Kan du tipsa om en bok eller några böcker 
som betytt något för dig, som du inspire-
rats av eller som du bara vill rekommen-
dera till läsaren?
– När det gäller böcker som jag rekom-
menderar så är mina absoluta favoriter 
de tio böckerna om Martin Beck skrivna 
av Per Wahlöö och Maj Sjöwall. Trots 
att böckerna är skrivna på sextio- och 
sjuttiotalet så håller de ännu och är i en 
klass för sig. Författarnas sätt att beskri-
va både karaktärer och samhällsutma-
ningar är en stor inspiration för mig och 
ibland blir man förbluffad över hur de 
knivskarpa analyserna av polisens orga-
nisation stämmer på pricken även såhär 
drygt femtio år senare. Jag vet inte om 
man ska skratta eller gråta vad gäller just 
den biten …

Är det något du vill hälsa till dina läsare?
– TACK! En författare är ingenting utan 
sina läsare. Och utan läsarna hade det 
inte blivit några böcker. Jag hoppas att 
vi som valt att börja skriva också kan in-
spirera andra inom polisorganisationen 
att våga ta steget. Även om författarskap 
innebär hårt arbete är det också fantas-
tiskt roligt och givande och smått bero-
endeframkallande.

Hej Jale Poljarevius och grattis till din se-
naste bok, "Ideologen". Det här är din och 
Karl Eidems fjärde bok i serien om Han-
nah Kaufman. Är det ytterligare böcker 
planerade i samma serie?

– Hej, tack så mycket. Ja, det stäm-

mer, Ideologen är den fjärde boken i 
serien om Hannah Kaufman. Den fem-
te boken är under upparbetning. Vi har 
precis avslutat synopsisen och en hel del 
bakgrundsresearch. I och med det har vi 
precis påbörjat skrivandet av femman. 
Sedan har vi en hel del idéer och linjer 
för ytterligare böcker i Kaufmanserien.

Den dag Hannah Kaufman känns klar för 
er, finns det då någon annan karaktär som 
väntar bakom hörnet?

– Det kan inte uteslutas att det skulle 
kunna vara på det viset på lång sikt. Men 
på kort och medellång sikt är det Hannah 
Kaufman som gäller. Hon är en kämpe 
och en ytterst bestämd polis. Jag tror nog 
att vi inte riktigt "vågar" avsluta henne 
hur som helst.

Du, Simon Häggström och Lennart Karls-
son har en sak gemensamt; ni har alla ar-
betet många år i Klarakvarteren i Stock-
holms city. Är det något med miljöerna där 
som lockar fram författarskap?

– Jag tror det faktiskt. Det finns så 
mycket i de kvarteren som inspirerar. 
Dessutom finns det en hel del orättvisor 
som inte blir uppdagade så att vi kanske 
revanscherar oss lite genom de narrativ 
vi skapar och för in i våra romaner. En 
slags säkerhetsventil som vi använder 
för att balansera och kompensera. Ett 
bra sätt att få "skriva av sig" i den bistra 
verkligheten.

Simon skriver själv medan du och Lennart 
båda har medförfattare (Karl Eidem och 
Benny Haag). Hur är det att jobba två? 
Blir det många kompromisser? Skulle det 
vara skönt att få bestämma helt själv nå-
gon gång?

– Att jobba två är en stor fördel, åt-
minstone för mig och min medförfattare 
Karl. Vi har båda jobb som kräver en hel 
del tid. Då blir det en styrka att vara två 
och kunna växeldra i skrivandet samt 
motivera varann när man tappar moti-
vationen i skrivandet, vilket händer lite 
då och då. Då stöttar vi och komplette-
rar varandra. Sen är det som att jobba 
i patrull. Vi utnyttjar varandras styrkor 
och kompletterar varandra får att få ett 
så bra resultat som möjligt. Kompromiss 
och tillit är två komponenter som är livs-
viktiga i vårt samarbete. Vi gör det här 
tillsammans och att kunna kompromissa 
är en grundprincip för att få till samar-
betet.

Just nu är det bra som det är. Men i 
en avlägsen framtid skulle det nog vara 
coolt att få testa på att skriva själv också.

fler poliser skriver böcker. Många fram-
gångsrika polisdeckare har skrivits av 
journalister. Jag tycker det är väldigt 
märkligt att polisanställda inte tar mer 
plats inom det litterära. Vi får se och vara 
med om så mycket och har så otroligt 
mycket att förmedla i aktuella samhälls-
frågor. Jag tror det finns väldigt många 
kollegor där ute som har viktiga berättel-
ser inom sig men som av olika anledning-
ar inte vågat ta steget att skriva.

Jale och Lennart har båda medförfattare 
medan du skriver själv. Har du något boll-
plank eller bollar du med dig själv?

– Förutom min förläggare har jag någ-
ra vänner som jag bollar en hel del med 
men då handlar det oftast om juridiska 
spörsmål. Vad gäller själva handlingen så 
har jag nästan 15 års erfarenhet av arbete 
i prostitutionsmiljöer så än så länge har 
jag inte drabbats av skrivkramp. Men den 
dagen kommer säkert och då står man där 
alldeles ensam med ett blankt papper …

Hur viktigt är det för dig att de ”polisiära 
detaljerna” blir rätt i det du skriver?

– Jätteviktigt! Eftersom jag vet att det 
är många personer inom rättsväsendet 
som läser mina böcker så känner jag att 
man har ögonen på sig på ett helt annat 
sätt. Polisanställda har oftast väldigt 
höga krav på både böcker och serier. 
Är man skrivande polis tänker jag att 
läsarna har högre krav på trovärdighet 
och just polisiära detaljer. Jag har alltid 
tänkt att mina kollegor ska kunna läsa 
mina böcker och känna att berättelserna 
ligger nära verkligheten. Men ibland blir 
det krockar där man måste ta genvägar 
som författare. Ett exempel är att en töm-
ning av en mobiltelefon inte kan ta tre 
månader i ett manus utan kanske måste 
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Det som lockar mig med 
romanskriv andet är möjlig-
heten att kunna skapa sin 
egen värld med egna karak-
tärer och händelser. I en 
faktabok är man hela tiden 
fastlåst 
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Hur viktigt är det för dig att de polisiära 
detaljerna blir rätt i det som du skriver?

– För mig är detta oerhört viktigt. Men 
det är nog inte relevant i sammanhang-
et. Den viktigaste frågan är ändå om den 
som läser tycker det. Här måste man för-
söka finna en balans och försöka ta på sig 
läsarnas glasögon. Annars kan det bli lätt 
att man seglar iväg för mycket i polisiära 
detaljer som kanske inte är så intressanta 
för läsaren. Därför kan en sådan fråga bli 
en fälla, som man som polis lätt trillar in 
i, om man driver för hårt "hur det egent-
ligen är rent polisiärt".

Kan du tipsa om en eller några böcker som 
betytt något för dig, som du inspirerats av 
eller som du bara vill rekommendera till 
läsaren?

– Jag har tre böcker som har påverkat 
mig och mitt liv, både i verkligheten och 
i mitt författarskap:

Deanne Rauschers och Janne Matts-
sons, "Makten, männen mörkläggning-
en" från 2004. En mörk bok som visar 
på ett korrupt samhälle anno 1976, där 
de maktfullkomliga går framåt som en 
ångvält och kör över de svaga på sämsta 
tänk bara sätt. Som om det inte räckte 
ägnade de sig åt att tysta sanningen 
och spotta demokratin rakt i ansiktet 
och dessutom förnedra de som försök-
te berätta om sanningen genom att ta 
skadestånd från dem. 30 år senare seg-
rar sanningen och förövarna nämns vid 
namn av två modiga journalister. Demo-
kratin vann till slut över korruptionens 
fula tryne.

Per Anders Fogelströms "Mina dröm-
mars stad" från 1960. Ett mästerverk 
som är ett av Sveriges litterära kron-
verk.

Christiane F. "Gänget i tunnelbanan" 
från 1981. Efter en bandad intervju av 
Kai Hermann och Horst Rieck. En sann 
berättelse om Christiane F, narkoman. 
När hon var tolv gick hon på Valium, 
vid tretton på heroin. På förmiddagarna 
var hon i skolan och på eftermiddagar-
na prostituerade hon sig. När hon fyllde 
fjorton hade hon redan hela livet bakom 
sig. En beskrivning av hur det var att 
leva som missbrukare i Västberlin 1975.

Är det något du vill hälsa till dina läsare?
– Jag och Karl vill tacka alla våra läsa-

re för att de bidragit till att våra böcker 
går bra och dessutom att böckerna över-
satts till engelska, tyska, holländska och 
finska. Jag hoppas att de kommer även 
att gilla Hannah Kaufmans kommande 
äventyr.

Hej Lennart Karlsson och grattis till din 
och Benny Haags debutroman ”Det som 
inte syns” som ju är din debutroman. Är 
det tänkt att bli en serie?

– Tack så mycket för det. Ja, det är tan-
ken. Vi jobbar med vårt nuvarande förlag 
Ordfront och en undertitel ”Stockholm 
Nu” som indikerar att det kommer fler 
böcker. Vi har precis skrivit färdigt ett 
första manusutkast till bok nummer två 
och även börjat jobba med bok nummer 
tre. Frågar du mig och Benny så har vi 
uppslag till många böcker till. Men sen 
ska ju läsarna och förlaget vilja det också. 
Men det blir minst en bok till och för-
hoppningsvis ytterligare några.

Kommer samma karaktärer att återkom-
ma eller blir det helt nytt tema i bok två?

– Vi jobbar vidare med samma karak-
tärer. Tanken är att läsarna ska få följa 
poliserna Wollter och Bergström, åkla-
garen Dorte men även Zarin och Linnea. 
Sedan kommer nya karaktärer naturligt-
vis att vandra in och ut i berättelserna. 
Men dessa fem kommer att återkomma 
i olika grad. Sen är det klart att allt har 
en bortre gräns. Det är väl knappast så 
att någon tycker det är lika intressant att 
följa Wollter och Bergströms pensionärs-
liv när de sitter och matar duvor. Såvida 
de inte blir polisvolontärer och löser nya 
fall. Haha, nu fick jag precis ett uppslag 
till bok nummer elva.

Du, Simon Häggström och Jale Poljare-
vius har en sak gemensamt. Ni har alla 
arbetet många år i Klarakvarteren i Stock-
holms city. Är det något med miljöerna där 
som lockar fram författarskap?

– Intressant fråga. Kanske det kan vara 
så. Eller så kanske det är så att det är en 
viss typ av människa, eller rättare sagt en 
viss typ av polis, som trivs att jobba länge 
i den ganska krävande miljön. Det fodras 
att man har ett genuint engagemang och 
att man har ett stort hjärta. Det kanske 
är det engagemanget som också gör att 
man känner en angelägenhet att få be-
rätta saker. Men det är klart att det inte 
är en nackdel att ha jobbat i den miljön 
när man ska mejsla ut karaktärer. Det är 
en intensiv plats där man träffar väldigt 
många människor i olika situationer.

Simon skriver själv medan du och Jale 
båda har medförfattare (Benny Haag och 
Karl Eidem). Hur är det att jobba två? 
Blir det många kompromisser? Skulle det 
vara skönt att få bestämma helt själv nå-
gon gång?

– Oj, jag har inte ens tänkt tanken att 
skriva helt själv. För mig är samarbetet 
med Benny nästan hela grejen. Vi har så 
fantastiskt roligt ihop. Det är så mycket 
mer än bara författandet. Det är vänskap, 
utbyte av tankar och idéer, småsnack om 
vardagsgrejer som fotboll, filmserier och 
musik. Dessutom är det Bennys förtjänst 
att det ens blev en bok. Som många andra 
poliser har jag en tendens att ”spela ner” 
mina egna upplevelser och berättelser. 
De allra flesta poliser har varit med om 
så många konstiga och spektakulära hän-
delser så att det ”onormala” nästan blir 
vardag. Det är väldigt lätt att tänka ”äh 
det där är väl inget speciellt att berätta 
om”.

Sedan har vi hittat en process som jag 
tycker fungerar väldigt bra. Vi träffar var-
andra. Pratar om händelser och handling 
och drar upp en grov skiss eller synop-
sis. Benny börjar skriva. Sedan studsar vi 
texten fram och tillbaka mellan varandra. 
Jag skriver till. Kommer med förslag på 
förändringar eller tydliggöranden. Och 
så håller vi på fram och tillbaka. Själv-
klart får vi kompromissa ibland. Sedan 
kommer vår redaktör in i matchen och 
då blir det ytterligare förändringar och 
kompromisser. Att skriva en bok är ett 
verkligt lagarbete som börjar med för-
fattarna men sen involverar redaktören, 
den som ritar omslaget, förlaget som 
stöttar och marknadsför, ljudboksinläs-
aren, tryckeriet och många fler.

De allra flesta poliser har varit med om så 
många konstiga och spektakulära händelser 
så att det ”onormala” nästan blir vardag.

Forts. fr. sid. 39
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Hej Gunnar Hermansson och grattis till 
din nya faktabok ”Anabola steroider – en 
drogkultur i skuggan av narkotika”.

Det här är din sjätte faktabok. Har du 
fler böcker på lut?

– Ja, jag har länge planerat att skriva 
en bok om mitt polisliv som innehållit, i 
mitt tycke, så många udda och även upp-
märksammade arbetsuppgifter, sådant 
som de flesta inte har en aning om, inte 
ens mina barn. Jag hade under mina 27 
år vid Rikskriminalen förmånen att få 
arbeta över hela Sverige och periodvis 
i flera intressanta länder.
Det är kanske inte många som vet att även 
du har jobbat i Klarakvarteren i Stock-
holm. Har även du påverkats av ditt ar-
bete där och inspirerat dig till att skriva?

– Citykvarteren har aldrig varit min 
fasta arbetsplats. Som nybliven polis i 
slutet av 1960-talet placerades jag i 12:e 
vaktdistriktet som innebar Farsta med 
omnejd. Jag och andra unga kollegor blev 
då ofta kommenderad in till innerstaden 
för att vakta någon ambassad eller bidra 
med ordningshållningen runt Sergels torg 
och särskilt på Plattan framåt midnatt 
när puben Träff stängde. Ungdomar och 
vissa kriminella element kunde samlas i 
hundratal vid puben och utanför tunnel-
baneentrén. Klientelet som kom ut från 
puben skulle skingras så att de inte stan-
nade kvar på Plattan och ställde till bråk.

Även senare under mina polisår har 
tjänsten vid olika tillfällen fört mig till 
Klarakvarteren, inte minst med tanke på 
att narkotikaklassade läkemedel före-
kommer flitigt i handeln på Plattan. Detta 
har funnits med i en del av det jag skrivit.

Du är ju ensam författare. Hur gör du när 
du skriver? Har du någon att bolla med?

– De två senaste böckerna om anabola 
steroider och narkotikaklassade läkeme-
del har jag skrivit på egen hand. Tidigare 
har jag tillsammans med Tommy Moberg, 
socionom från Göteborg, skrivit tre böck-
er som berör missbruk och illegal handel 
med anabola steroider. Det har också bli-
vit en bok om partydroger tillsammans 
med Stefan Sparring som då var överlä-
kare på Maria Ungdom i Stockholm. Båda 
sätten att skriva har fungerat bra för mig.

Eftersom du skriver faktaböcker är det 
viktigt att just faktainnehållet blir rätt. 
Var hämtar du din kunskap ifrån?

– Under mina år på Rikskriminalens 
narkotikarotel var anabola steroider och 
dopningsbrottsligheten ett av mina speci-
alområden liksom narkotikaklassade läke-
medel och även nya partydroger som dök 
upp på marknaden runt millennieskiftet.

I mitt nuvarande arbete som redak-
tör för denna tidning har jag fortsatt att 
noggrant följa utvecklingen och skriva 
artiklar om anabola steroider och nar-
kotiska läkemedel.

Är det något du vill hälsa till dina läsare?
– Anledningen till att jag skrivit de två 

senaste böckerna om anabola och läke-
medel är att de drogområdena fortfa-
rande känns nedprioriterade i samhället 
och det saknas aktuella faktaböcker på 
svenska. Därför tackar jag alla som läst 
böckerna och hoppas att de kunnat fylla 
några kunskapsluckor.

Redaktionen

Hur viktigt är det för dig att de ”polisiära 
detaljerna” blir rätt i det du skriver?

– Till en början så var det jätteviktigt. 
Det var nästan så att jag tog på mig rol-
len som faktagranskare mer än författare. 
Jag tror att det främst bottnar i en oro 
att jag inte ville att alla kollegor skulle 
småskratta och säga ”alltså hur tänkte ni 
där”. Det kanske kommer sig av att jag 
för mig själv har varit en högljudd kri-
tiker mot polisromaner och polis serier 
som inte förmedlat en i mitt tycke till-
räckligt verklig bild. Du vet sådär lite 
gubbgnälligt ”Bah … så där går det ju 
VERKLIGEN inte till i verkligheten”.

Men ganska snabbt tröttnade jag på 
den versionen av mig själv. Jag kom fram 
till att det var så mycket mer roligt att få 
slira lite med verkligheten och inte be-
höva vara så skitnödigt exakt hela tiden. 
Ambitionen är att det fortfarande ska 
vara så verkligt som möjligt. Men krävs 
det, för handlingens skull, så har jag inga 
problem med att det svävar iväg lite.

Kan du tipsa om några böcker som betytt 
något för dig, som du inspirerats av eller 
som du bara vill rekommendera till läsaren?

– Böcker som påverkat mig mycket är 
Leif GW:s tidiga böcker Grisfesten, Pro-
fitörerna och Samhällsbärarna. Och kan-
ske framför allt filmatiseringen av dessa 
böcker som direkt inspirerade mig till att 
bli polis en gång för länge sedan. Det är 
för övrigt något som jag delar med vår 
fiktive poliskaraktär Wollter. Inga övriga 
likheter, host host.

Sedan är jag ju lite av en historienörd. 
Jag tycker väldigt mycket om gamla 
svenska klassiker som utvandrarserien 
av Vilhelm Moberg och stadserien av Per 
Anders Fogelström.

Av de moderna deckarna tycker jag att 
Åsa Larsson med böckerna om Rebecka 
Martinsson står i en klass för sig. Jag 
bara älskar hennes karaktärer och sätt 
att skriva. Men framför allt är det miljö-
beskrivningarna som fångar mig.

Är det något du vill hälsa till dina läsare?
– Ja, både från mig och Benny Haag, 

tusen hjärtligen tack till alla er som har 
läst och lyssnat på ”Det som inte syns”. 
Vi har fått så många glada hejarop och 
så mycket kärlek och uppskattning. Både 
för boken och Fredde Granbergs uppläs-
ning. Det betyder oerhört mycket och ger 
oss energi att fortsätta. Tack än en gång 
och fortsätt gärna att följa våra karak-
tärer. Mer spänning utlovas.

Redaktionen

… de drogområdena fort-
farande känns nedpriori-
terade i samhället och det 
saknas aktuella faktaböcker 
på svenska.

Ännu en bokskrivare
med koppling till Plattan
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I Colombia och några andra länder i Latinamerika är produk-
tionen av koka för framställning av kokapasta en viktig del i 
den lokala epidemin. Nu har en snabb nedgång av efterfrågan 
på kokapasta på vissa håll skapat ekonomiska problem för bön-
derna, bl.a. arbetslöshet.

I ett reportage (oktober 2022) från Tibú-området i gränsområd-
et mot Venezuela redogör dagstidningen El Pais för den snabba 
scenförändringen de senaste sex månaderna. Tidigare kunde 
ett dussin arbetare vara sysselsatta på en odling med att skörda 
kokablad. Vid tidpunkten för reportaget arbetade endast en.

Kokaodlare har i stället lagrat upp kilogramvis i det egna 
huset. De har svårt att få avsättning. Den lokala ekonomin har 
stannat av, med problem för vanlig handel att få avsättning för 
sina varor.

Det är oklart exakt varför kokahandlarna slutat köpa koka-
pasta. En del bedömare tror att det kan bero på att Dario Anto-
nio Úsuga – alias Otoniel – ledare för den största klanen, greps 
år 2021 och lämnade allt. En annan förklaring skulle kunna 
vara att det stora antalet operationer som den venezuelanska 
regeringen gjort i gränsområdet skulle ha lett till att många 
transportleder hade förstörts. En annan möjlighet sägs vara 
att ELIN-gerillan i gränsområdet upphört med produktionen 
för att förbereda en fredsuppgörelse.

Vilken av förklaringarna som än är den verkliga orsaken, har 
resultatet blivit att många skördearbetare som plockar koka-
blad slutat arbeta.

Brist på inkomster
Bristen på inkomster för odlarna har gjort att många koka plockare 
fortfarande måste vänta på sin avlöning. En del har tvingats motta 
betalning i form av kokapasta. Några bönder har gått över till att 
odla andra växter bl.a. kassava. En del har gått till gruvindustrin.

Det finns ett starkt ekonomiskt och politiskt tryck att byta ut 
odlingen av koka mot andra grödor i systematiska ersättnings-
program. Lokala politiker har också väckt frågan om att den 
dramatiskt ändrade marknadsfrågan gjort det lämpligt att få 
bönderna att tänka i andra ekonomiska banor. Det finns också 
en gemensam uppfattning att den tidigare höger regeringen ald-
rig gjorde något för att genomföra de utlovade nya odlingarna.

Amerikanerna är en central aktör i Colombias narkotika-
politik. Utrikesministern Antony Blinken tvingade fram ett be-
sked att colombianerna skulle bekämpa odlingen i industriägda 
odlingar och som inte tillhör bönderna. I Tibú-området skulle 
odlingarna uttryckligen få fortsätta.

Lokala politiker har haft svårt att få fram klara besked om 
den nationella narkotikapolitiken. Ett möte vid månadsskiftet 
oktober–november skulle höra böndernas synpunkter. En cen-
tral fråga skulle bli om påtvingad utrotning av koka kommer 
att fortsätta, och i så fall endast på stora odlingar, eller om den 
skulle drabba även mindre odlingar.

Försök att använda militära styrkor för att påtvinga utrotning 
av narkotikagrödor har stoppats av bönderna.

Källa: EL Pais, 30 oktober 2022
Originalmanus: María Mónica Monsalve

Översättning och redigering: Jonas Hartelius

Brist på kunder
lämnar colombianska kokabönder med produktionsöverskott av kokapasta

Kommunen Tibú ligger i gränslandet mot Venezuela. Området har tidigare varit ett 
viktigt odlingsområde för koka och produktionssäte för kokapasta. Bild: Wikipedia

Kokapasta framställes ur kokablad genom fysisk sönderdelning och behandling med 
starka kemikalier, bl.a. saltsyra och bensin. Den torkade pastan kan senare renas 
till kokain, som är ett vitt pulver. Produktionen kan vara starkt miljöfarlig, genom 
att stora arealer skövlas genom svedjebränning, vilket kan leda till jordförstöring 
(erosion), och genom att farliga kemikalierester dumpas i vattendrag.

Venezuela

Colombia

Colombia

Tibú

DENNA SIDAN ÄR EN PLUGG I WEBBTIDNINGEN

Om innehållet

Den första delen av boken belyser användningen av 
anabola steroider under senare hälften av 1900-talet – från 
dopingmedel inom idrotten till ett missbruk av potenta 
droger och en växand illegal preparatmarknad.

Del två tar upp preparaten och brukarna i AAS-kulturen.
Vad är det man använder, hur används preparaten, vilka är
AAS-användarna och varför riskerar man att utsätta sig för
en mängd fysiska och psykiska skadeverkningar.

I den tredje delen beskrivs hur den illegala AAS-kulturen 
har utvecklats på 2000-talet med en dominerande inter-
nethandel och olaglig preparattillverkning, två bestående 
trender på en lukrativ drogmarknad som pågår i skuggan 
av den illegal narkotikamarknaden.

”Den snabba genvägen till önskade resultat är en 
av många förklaringar till att det illegala bruket av 
anabola steroider är mer omfattande än vad många 
föreställer sig. I denna ostörda subkultur frodas 
ohälsa och kriminalitet.”

”Dopning i samhället” har efterhand blivit ett mindre
prioriterat område på den politiska agendan och 
bland brottsbekämpande myndigheter, trots att 
problemet inte avtagit. 

Avsikten med denna bok är att förmedla saklig och 
bred information till dig som i vardagen berörs av 
frågor gällande dopning, eller mer korrekt uttryckt 
missbruk och illegal handel med anabola steroider 
och vissa andra preparat – en dold företeelse som be-
lastar olika funktioner i samhället.

En ny bok av Gunnar Hermansson

F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på 
anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala 
preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska 
Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om bl.a. AAS-proble-
matiken i samhället. Medförfattare tillsammans med Tommy Moberg 
till böckerna Mandom mod och morske män (2006), I huvet på en 
steroidanvändare (2014) samt skriften Anabola androgena steroider 
(2008, 2010 och 2014). Narkotikaklassade mediciner på den illegala
drogmarknaden av Gunnar Hermansson, kom ut 2019.
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DENNA SIDAN ÄR EN PLUGG I WEBBTIDNINGEN

Om innehållet

Den första delen av boken belyser användningen av 
anabola steroider under senare hälften av 1900-talet – från 
dopingmedel inom idrotten till ett missbruk av potenta 
droger och en växand illegal preparatmarknad.

Del två tar upp preparaten och brukarna i AAS-kulturen.
Vad är det man använder, hur används preparaten, vilka är
AAS-användarna och varför riskerar man att utsätta sig för
en mängd fysiska och psykiska skadeverkningar.

I den tredje delen beskrivs hur den illegala AAS-kulturen 
har utvecklats på 2000-talet med en dominerande inter-
nethandel och olaglig preparattillverkning, två bestående 
trender på en lukrativ drogmarknad som pågår i skuggan 
av den illegal narkotikamarknaden.

”Den snabba genvägen till önskade resultat är en 
av många förklaringar till att det illegala bruket av 
anabola steroider är mer omfattande än vad många 
föreställer sig. I denna ostörda subkultur frodas 
ohälsa och kriminalitet.”

”Dopning i samhället” har efterhand blivit ett mindre
prioriterat område på den politiska agendan och 
bland brottsbekämpande myndigheter, trots att 
problemet inte avtagit. 

Avsikten med denna bok är att förmedla saklig och 
bred information till dig som i vardagen berörs av 
frågor gällande dopning, eller mer korrekt uttryckt 
missbruk och illegal handel med anabola steroider 
och vissa andra preparat – en dold företeelse som be-
lastar olika funktioner i samhället.

En ny bok av Gunnar Hermansson

F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på 
anabola steroider och narkotikaklassade läkemedel på den illegala 
preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska 
Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om bl.a. AAS-proble-
matiken i samhället. Medförfattare tillsammans med Tommy Moberg 
till böckerna Mandom mod och morske män (2006), I huvet på en 
steroidanvändare (2014) samt skriften Anabola androgena steroider 
(2008, 2010 och 2014). Narkotikaklassade mediciner på den illegala
drogmarknaden av Gunnar Hermansson, kom ut 2019.

104 sidor. ISBN: 978-91-87514-51-7
Pris: 215 kr exkl. 6% moms (228:- inkl. moms).

Fraktkostnader tillkommer till utlandet.

ANABOLA STEROIDER
– en drogkultur i skuggan av narkotika

IS
BN

: 9
78

-9
1-

87
51

4-
51

-7

i Göteborg AB

ANABOLAANABOLA

– EN DROGKULTUR– EN DROGKULTUR
I SKUGGAN AV NARKOTIKAI SKUGGAN AV NARKOTIKA

STEROIDERSTEROIDER

Gunnar Hermansson

Pris 215 kr 
exkl. 6% moms

Beställning:
Vänligen maila eller posta din beställning enligt nedan:
Svenska Narkotikapolisföreningen
Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg
Tel 031-797 79 55
E-post: order@snpf.org 
Beställ på webben: www.snpf.org

SV
EN

SK
A N

ARKOTIKAPOLISFÖRENIN
G

EN

U
TBILDAR & INFORMERAR



Svenska Narkotikapolisföreningen   |   5-202244

V id utfrågning av vittnen synes det ofta finnas en men-
tal bild hos en del aktörer att det mänskliga minnet 
fungerar som en videokamera, vars upptagning kan 
spolas fram och tillbaka. Vittnet förväntas ha samma 

kontroll över och skärpa i materialet som en videoredigera-
re. Vid avvikelser görs motläsning mot polisprotokollet, som 
uppfattas vara helig skrift.

Under senare tid har det emellertid framkommit nya empi-
riska rön om hur vittnen kan ändra sin utsaga över tid utan att 
ha ont uppsåt. Redan detta att en person utfrågas flera gånger 
påverkar den lagrade informationen. Sedan finns det ett antal 
hjälphypoteser för att stödja slutsatsen att det som är viktigt 
lagras.

Nya forskningsrön
I boken Fantasi redovisar neurologen David Bäckström nya 
forskningsrön om hur ett minne fungerar på djupet. Ett av de 
viktigaste rönen är att när en person återberättar vad hon eller 
han sett, kommer endast tjugo procent från näthinnan (den 
del av ögat som tar emot och kodar ljusintryck). Åttio procent 

hämtas inifrån hjärnan. Så föreställningen om videolagrade 
exakta bilder håller inte hela vägen.

Boken innehåller mycket annat material från modern hjärn-
forskning, om än på kvalificerad nivå. En intresserad läsare 
kan ändå från sin genomläsning bära med sig några slutsatser 
att den mänskliga hjärnan är en fascinerande apparat som i 
flera avseenden är mer komplicerad än vad skolundervisning 
och populärvetenskap kan förmedla. En viktig observation för 
framtiden är att de vetenskapliga beskrivningarna av hjärnans 
funktion er kommer att bli allt mer detaljerade och begrepps-
mässigt förfinade. En sannolik konsekvens kan bli att omedel-
barhetsprincipen, som är en bärande doktrin i dagens Rätte-
gångsbalk, kommer att behöva modifieras. Det kan betyda nya 
krav på skärpa i utfrågning och forensisk tolkning av utsagor.

För misstänkta kan de nya rören och arbetsformerna betyda 
att deras hållning att tiga sig igenom förhör kommer att kunna 
vara en återkommande svarsstrategi.

För polisen kommer de nya neurologiska rönen att få vittgå-
ende konsekvenser. Traditionella vittnesförhör och metoder 
för att analysera och utvärdera sådana kommer ej att fungera.

Vittnesutsagor
mer komplicerade och svårhanterliga än man trott

Modern hjärnforskning har givit nya kun-
skaper om hjärnans funktioner och där-
med om det mänskliga sinnet. Båda har 
visat sig vara mycket mer komplicerade 
än man tidigare föreställt sig.
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Försvaret kommer att kunna få nya möjligheter att lirka med 
misstänkta och med vittnen.

I traditionell mening uppfattas idag ett vittne som en objek-
tiv iakttagare. Om en personlig vittnesberättelse huvudsakligen 
består av lagrat material kommer denna gamla modell att upp-
levas som föråldrad i förhållande till de nya rönen.

Enskilda vittnens personliga strategier kommer att bli före-
mål för närmare utredning. Idag råder vittnesplikt. Att ställa 
upp som vittne kan bli en stor prövning med ny identitet, nya 
sociala förhållanden m.m. Med en ändrad roll för vittnen från 
att vara objektiv iakttagare till att bli en aktör i ett spel med nya 
regler från neurologi, kan ett vittne bli en deltagare som besit-
ter ett intellektuellt kunskapskapital av intresse för någon part.

Ur systemvetenskapligt perspektiv är en individ ägare till sitt 
vittnesmål, eftersom individen kan få systemet att upphöra, 
alltså förstöra systemet.

Vad skall då en individ göra som ej vill medverka som vitt-
ne i ett uppmärksammat brottmål? Att vägra går ej, eftersom 
lagen föreskriver vittnesplikt. Att skjuta skallen av sig har den 
nackdelen – om man skall tro Magnus Uggla – att man inte 
får höra snacket efteråt. Då återstår minnesbearbetning med 
stöd av en fackmänniska. Kring millennieskiftet förekom en 
livlig och akademiskt polariserad debatt om förträngda eller 
planterade minnen i sexmål. Debatten ebbade ut.

Radera minnen
Eftersom minnesbilder kan påverkas i efterhand bör det ock-
så vara möjligt att radera eller släcka ut dem. Kompetens för 
sådant kan finnas hos bl.a. minnespsykologer. Men att anlita 
en sådan har för individen nackdelen att fackmänniskan måste 
föra kliniska journaler. Sådant material kan senare åberopas 
för att konfrontera individen.

Då återstår endast att anlita en person med religiöst ämbete. 
Sådana har absolut tystnadsplikt och torde ej kunna höras ens 
om att en viss individ anlitat dem för bikt eller själavård. För att 
individen skall kunna bevisa sig ha varit på minnesbearbetning 
utan att hamna i motsägelser om att han eller hon åtminstone 
minns det mötet och alltså har vissa basala funktioner kvar av sitt 
minne måste det finnas annan bevisning. Ett kvitto med uppgift 
om att individen anlitat en teologisk fackmänniska för ”själavård 
i samband med traumabearbetning av minne samt bikt” och dess-
utom innehåller ett specificerat belopp torde vara tillräckligt.

Mindre betydelse
För tolkar kommer de nya neurologiska rönen sannolikt att ha 
mindre betydelse än för andra grupper. Möjligen kan tolkar 
dras med i olika spel, men de bör då vara professionellt med-
vetna om vad som pågår mellan andra aktörer. De kommer även 
med ovanstående ändringar att vara skyldiga att översätta allt 
som sägs, så noggrant som det sägs. Betydelseglidningar i frågor 
och svar kommer tolkarna att behöva hantera alltefter som de 
uppkommer. Möjligen kan arbete under de nya formerna kräva 
särskild observans på skiftningar i nyanser. Men en professi-
onell tolk skall ha förmåga göra sådana tydliga. Hur detta till 
slut skrivs i protokollet är ej tolkens ansvar.

Jonas Hartelius
Ambulanshumor
Vad är en ambulans som kör utan blåljus?
Utryckslös!

Richard Ewald

Neurologen David Bäckström har i boken Fantasi 
(2022) redovisat en rad aktuella forskningsrön om 
hur hjärnan fungerar. I flera avseenden gör boken upp 
med gamla föreställningar. Så noterar författaren att 
när en människa upplever att hon ”ser” något kommer 
endast tjugo procent av informationen från näthinnan, 
resten är lagrat i hjärnan. På sikt kan detta göra att nya 
förhörs- och analysrutiner måste utvecklas hos polis 
och domstolar.

Referens:
Bäckström, David: Fantasi, Fri Tanke, 2022. 

Foto: V. Götalandsregionern (https://bit.ly/3sdhqg0)
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Lästips

Bok-
recensioner

Det brinner på boendet Ekorren i Gälli-
vare, en gruppbostad för ungdomar med 
fysiska funktionsnedsättningar.

Kriminalassistenten Markus Ljung-
gren, som tidigare även arbetat på bo-
endet, blir kall inombords när han inser 
vad det är för brådskande ärende han 
kal lats ut på. Det är något som inte stäm-
mer. Förutom brandkåren är det alldeles 
tyst och lugnt kring boendet. Var är alla 
människor? Har de allihop brunnit inne?

Det visar sig snart att alla som bor el-
ler arbetar på Ekorren är på teater. Alla 
utom Sebastian som hittas död. Varför 
lämnades han ensam kvar? Det kommer 
fram uppgifter om att en av tjejerna på 
boendet är gravid och man befarar att 
hon blivit våldtagen.

Som alltid i polisdeckare börjar det 
svaja i polisens Markus förhållande sam-
tidigt som hans kollega Sven får hjärtpro-
blem. En ersättare kallas in, men kom-
mer Gällivarepolisen kunna lösa fallet 
utan sin mest erfarne medarbetare?

Boken berör en mörk stämning som 
kan kopplas till Gällivare med självmord 
bland unga människor och en uppgiven-
het. Den berör även människors olika 
villkor i livet och de som berövas allt 
likväl de som fått allt till skänks.

Släckta liv är den andra delen i deckarse-
rien Gällivaremorden, en roman som läm-
par sig i duggregn med raggsockorna på!

Åsa Dahlberg

I prologen möter vi en uppriven kvinna, 
tvångsintagen på en psykiatrisk avdelning. 
Hon påstår att hon måste stoppa ett terror-
dåd men bedöms som psykotisk av läkaren.

Säkerhetspolisen i Stockholm har in-
formation om att ett allvarligt hot riktas 
mot landet men man vet inte vilka som 
ligger bakom hotet.

Bente Jensen, analytiker på Författ-
ningsskyddet vid Säkerhetspolisen och 
ensamstående tonårsförälder, gör en 
trovärdig roll i kartläggning av en höger-
extremistisk vit makt-miljö i Sverige. En 
miljö där personer med stora ekonomis-
ka resurser och hat mot regeringen pla-
nerar ett attentat i centrala Stockholm.

Bentes sök på Tinder blir en ingång till 
en otäckt farlig värld där hon, med stän-
dig risk att avslöjas, börjar infiltrera en vit 
makt-organisation. Jakten på att stoppa 
ett kommande terrordåd blir dramatisk 
och avslutningen är mycket våldsam.

En något långsam början accelererar 
snart till krypande spänningsladdad läs-
ning som gör att man bara måste sträck-
läsa boken.

Författarens bakgrund som diplomat 
och säkerhetsexpert bidrar till en verklig-
hetstrogen beskrivning av säkerhetsfrå-
gor. Boken är den tredje om Bente Jensen 
men kan läsas som fristående. Andreas 
Norman har tidigare arbetat omkring tio 
år vid Utrikesdepartementet.

Lars Norberg

Boken tar upp ett växande och spän-
nande fenomen, ”Crowdsolving”, dvs. 
privatpersoner som samarbetar över 
nätet för att utreda mord eller andra 
försvinnande. En sådan person är använ-
darnamnet Astria som helt plötsligt slu-
tat skriva i diskussionen kring ett mord 
på Ruby Thompson, en ung kvinna från 
Australien som rest runt som backpacker 
i Europa och hittats död på en strand i 
Spanien. Astria har uppgett att hon kom-
mer från Norge och att hon var väldigt 
nära en lösning.

När Astria försvunnit blir den färg-
starka poliskommissarien William Wis-
ting kontaktad av ledaren för gruppen 
människor som funnit varandra på nätet. 
Wisting, som är skeptisk, dras snabbt in 
i den okonventionella efterforskningen 
som gruppen håller på med och det visar 
sig vara vägen in i ett kriminalfall med 
många förgreningar. Snart väcks hans 
misstankar av ett flertal märkliga detal-
jer, bland annat att Astrias familj har ett 
semesterhus i samma kuststad som Ruby 
hittats mördad.

Flera händelser i Rubys liv förvånar 
Wisting. Vem var hon egentligen? Och 
vem är den mystiska Astria? Varför har 
det plötsligt blivit helt tyst från henne?

Deckaren utspelar sig mellan Norge, 
Australien och Spanien, och är en norsk 
true crime när den är som bäst!

Åsa Dahlberg

Titel:
Gränslös

Författare:
Jørn Lier Horst

Förlag:
Wahlström & 
Widstrand

Titel:
Släckta liv

Författare:
Karin Färnlöf 
Clarin

Förlag:
Ekström & Garay

Titel:
Svart sol

Författare:
Andreas Norman

Förlag:
Albert Bonniers 
förlag
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Böcker som kan beställas från
SNPF:s hemsida www.snpf.org

Boktips

Den här skriften vänder sig till dig som 
vill lära dig mer om narkotika och dess 
verkningar. Fokus ligger på ungdomar 
och unga vuxna som inte har hamnat så 
djupt i sitt narkotikaberoende.

Hur ser narkotika ut? Hur doftar det? 
Hur ser en påverkad person ut? Vad ska 
man tänka på som förälder? Texten är 
fylld med objektiv kunskap men även 
med värderingar.

Boken som är på 35 sidor kan läsas i sin 
helhet via SNPF:s kunskapsplattform.

Textförfattare: Lennart Karlsson
Utgivningsår: 2021 (digital utgåva)

Du som inte är SNPF-medlem: logga in på 
https://narkotikautbildning.snpf.org och 
köp Narkotikautbildning BAS där boken 
och mycket annat ingår.

Narkotikaklassade mediciner
— på den illegala drogmarknaden

En bok av Gunnar Hermansson
Läkemedelsdroger har sedan Rohyp-
nol-perioden i slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet tagit en allt större 
plats på den illegala drogmarknaden. 
Förutom bensodiazepiner har morfinlika 
opioider blivit alltmer eftertraktade och 
på senare år även amfetaminlika adhd- 
läkemedel.

Syftet med boken är att ge en bild av 
hur narkotikaklassade mediciner sedan 
mitten av 1900-talet på olika vägar har 
kommit in på den illegala narkotika-
marknaden i Sverige. Den aktuella situ-
ationen beskrivs utförligt, bland annat 
genom kortare referat av olika autentiska 
händelser och ibland med bilder.

Anabola steroider
– en drogkultur i skuggan av narkotika

I boken förmedlas saklig och bred infor-
mation till dig som i vardagen berörs av 
frågor gällande dopning – eller mer kor-
rekt uttryckt missbruk och illegal handel 
med anabola steroider och vissa andra 
preparat – en dold företeelse i samhället.

Den första delen belyser användningen 
av anabola steroider under senare hälf-
ten av 1900-talet – från dopingmedel 
inom idrotten till ett missbruk av potenta 
droger och en växande illegal preparat-
marknad.

Del två tar upp preparaten och bru-
karna i AAS-kulturen. Vad är det man 
använder, hur används preparaten, vilka 
är AAS-användarna och varför riskerar 
man att utsätta sig för en mängd fysiska 
och psykiska skadeverkningar?

I den tredje delen beskrivs hur den 
illegala AAS-kulturen har utvecklats 
på 2000-talet med en dominerande in-
ternet  handel och olaglig preparattill-
verkning. Ett flertal fallbeskrivningar 
tas upp.

Författare: Gunnar Hermansson

Utgivare:
Mediahuset i Göteborg AB och SNPF

Att upptäcka
narkotikaanvändande

Narkotika, dopningsmedel och
hälsofarliga varor Upplaga 14.1

Skriften Narkotika, dopningsmedel och 
hälsofarliga varor har sedan årtionden 
blivit en ofta anlitad referens för fakta 
i frågor om det aktuella svenska drog-
panoramat. Den används i undervisning, 
vardagsarbete och som faktainforma-
tion.

Här beskrivs ett hundratal droger med:
• sammansättning
• skadeverkningar
• vanliga missbruksmönster
• ruseffekt och
• russymptom

Ett hundratal foton visar preparat, miss-
bruksattiraljer, miljöer och skador.

Med denna sin fjortonde upplaga 
(2021) når skriften upp i över 400 000 
exemplar. Den har utgivits även på eng-
elska, estniska, isländska och ryska.

Narkotika, dopningsmedel och hälso- 
far li ga varor ges ut av Svenska Carne-
gie Institutet och Svenska Narkotika- 
polisföreningen i samarbete med Medi-
ahuset i Göteborg AB.

14.1

Narkotika
DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR

i Göteborg AB

ANABOLAANABOLA

– EN DROGKULTUR– EN DROGKULTUR
I SKUGGAN AV NARKOTIKAI SKUGGAN AV NARKOTIKA

STEROIDERSTEROIDER

Gunnar Hermansson

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden i slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden. 
Förutom bensodiazepiner blev morfinlika opioider alltmer eftertraktade. Men 
samhällets intresse av att förhindra denna utveckling av de ibland legala och 
ibland illegala preparaten har alltid varit av lägre prioritet än för traditionella 
illegala narkotika. När också amfetaminlika ADHD-läkemedel omkring 2008 
blev allt vanligare som missbruksdroger, började jag inse hotet från den legala 
narkotikamarknaden som erövrade en allt större andel av den illegala mark-
naden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång skriva en bok hur narkotika-
klassade mediciner och andra beroendeframkallande läkemedel i allt högre 
grad blivit ett komplement eller ersättningsmedel för illegal narkotika. Dessa 
tankar har nu blivit verklighet och jag hoppas att med denna bok få tillfälle att 
öka insikten om ett allvarligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en utveck-
ling som man under senare år sett i allt fler länder och inte minst i USA. 
 

Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola 
steroider och den illegala preparatmarknaden. Numera verksam som chef-
redaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om 
AAS-problematiken i samhället. Medförfattare till tre böcker om anabola
steroider och en bok om partydroger.

i Göteborg AB

www.mediahuset.se Gunnar Hermansson
i Göteborg AB

NARKOTIKAKLASSADE  M
EDICINER  –  PÅ  DEN  ILLEGALA  DROGM

ARKNADEN

NARKOTIKAKLASSADE

– PÅ DEN ILLEGALA DROGMARKNADEN

MEDICINER

Gunnar H
erm

ansson

i Göteborg AB

Att upptäcka
narkotikaanvändande

– En liten guide för föräldrar, lärare och
andra som jobbar med barn och ungdomar.

Ny bok
av Gunnar

Hermansson
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Utmärkelser, stipendier och bidrag

Mediahusets resestipendium
till CNOA:s årliga utbildnings-
konferens 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 Iakttagelse
Stipendiet tilldelas  SNPF -medlem 
alternativt medlemmar som genom 
en vaken iakttagelse bidragit till ett 
viktigt eller avgörande ingripande 
mot narkotikahantering. Stipendiet 
är på 5 000 kronor per person, max 
2 personer.

SNPF:s PTN-stipendium
Styrelsen utser varje år efter nomi-
nering en SNPF-medlem att medföl-

ja någon från styrelsen till studiebe-
sök hos nordisk PTN-sambandsman 
i Europa.

Övriga stipendier som delas ut
på SNPF:s utbildningskonferens
Tullverkets stipendium
Årets narkotikabekämpare 10 000 
kronor tilldelas tulltjänsteman för 
utmärkta insatser inom Tullverkets 
narkotikabekämpning.

Svenska Carnegie Institutets 
polisstipendium till Carl G.
Perssons minne
Stipendiet på 30 000 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 kandi-

dater till SCI polisstipendium. Vi tar 
gärna emot era förslag till kandidat.

Resebidrag
Styrelsen utger sex resebidrag för 
enskild eller grupp per verksam-
hetsår.

Medlemmar i SNPF har möjlig-
het att när som helst, efter ett års 
medlemskap, hos styrelsen ansöka 
om resebidrag för studieresa. Sty-
relsen beslutar om bidragen i sam-
band med ordinarie styrelsemöte i 
september och mars.

Se villkor på hemsidan
www.snpf.org.

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

Stipendierutan


