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 I

Sammanfattning 
 

Narkotika problemet i Sverige har ökat markant på senare år. Problemet med 

narkotika medför inte bara själva missbruket utan även annan brottslighet för att 

finansiera missbruket. För att kunna missbruka narkotika måste personerna som 

missbrukar ha tag i narkotika. Den här rapporten handlar om hur narkotikan 

kommer in i landet och vart den kommer in. Sverige har ju år 2000 fått en ny väg 

in från kontinenten och nu mera sammankopplad med kontinenten i och med att 

Öresundsbron har öppnats. Vi har tittat på hur Öresundsbron har inverkat på 

narkotikainförseln och om den har ändrat smugglingen av narkotika in i landet. 

Rapporten handlar även om hur Tullverket och Polisen jobbar mot problemet med 

narkotika och vilka förändringen dom har sett när Öresundsbron har öppnat. Vi 

har pratat med Polis på Gatulangningsgruppen i Lund och Chefen på 

underrättelseverksamheten på Tullverket i Skåne för att få fram hur dom arbetar 

mot detta problem. 

 

Det vi har sett när vi arbetat med rapporten är att Öresundsbron troligtvis inte har 

ökat den totala mängden narkotika men den har ändrat vägarna in i landet för 

narkotikan. Fast det är mycket svårt att dra en rak slutsats av det hela för mörker 

talet av insmugglad narkotika är väldigt stort.      
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1  Inledning 
 

Eftersom narkotika problemet har ökat i Sverige under de senaste åren har vi valt 

att utreda om hur narkotika införseln ser ut in i landet och om Öresundsbron har 

gjort någon inverkan på området. Vi vill även se hur tull och polis arbetar mot 

problemet.  

1.1  Bakgrund 
 

Narkotika problemet i landet har på senare år ökat markant. Problemet med 

narkotikan är inte bara själva missbruket utan att det oftast också medför annan 

typ av brottslighet. Detta för att kunna finansiera ett missbruk. När Öresundsbron 

öppnades år 2000 öppnades en helt ny trafikled in i landet för narkotika och andra 

droger. Enligt många personer är det en nästan helt oövervakad smuggelled för 

narkotika. Den svenska narkotikakriminaliteten bygger nästan uteslutande på 

insmugglade preparat som produceras illegalt runt om i världen. 

 

Problemet med Öresundsbron är att det är en mycket trafikerad väg in i Sverige 

från kontinenten. Det går både biltrafik, yrkestrafik och tågtrafik över bron. Det 

kör ca 10000 fordon per dygn över bron1. Det innebär att det är mycket svårt för 

polis och tull att kontrollera smuggeltrafiken med narkotika. Det är en praktisk 

omöjlighet att stanna och kontrollera alla fordon som kör över bron, i och med 

detta är det relativt lätt för smugglare att ”smita” förbi kontrollerna.  

 

När Öresundsbron öppnade ökade beslagen av narkotika på ett år med ca 20 %2. 

Detta kan bero på flera orsaker antingen att det började smugglas mer eller att tull 

och polis satsade mer resurser på bekämpning av narkotikasmuggling i och med 

att Öresundsbrons öppnande bedömdes vara en riskfaktor. Efter år 2001 har 

                                                             
1 osb.oeresundsbron.dk 
2 Tullverket, www.tullverket.se 
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beslagen av narkotika minskat ner till nivåer som var innan brons öppnande och 

trenden över beslagen är nedåtgående3.  

 

Polisarbetet mot narkotikan idag är mycket tidsödande och personalkrävande. 

Mycket tid går åt till spaningsarbete för att säkra bevis för att kunna ingripa mot 

misstänkta smugglare. Detta samtidigt som personalresurserna inom tull och polis 

minskas. Man måste kanske börja fundera på nytt arbetssätt för polis och tull som 

är mindre personalkrävande, exempel på detta kan vara att tillåta svensk polis att 

använda brottsprovokation för att komma åt stora smugglare och de huvudmän 

som leder smuggelverksamheten.  

 

I dagsläget räcker det med att en tulltjänsteman har ”anledning att anta” att 

smuggelvaror finns med i lasten för att kunna göra kontroll av fordonet4. Idag har 

tullverket befogenhet att stoppa fordon med låg misstanke grad, men det är kanske 

inte det som är det avgörande utan på vilket sätt man ska lyckas stoppa de ”rätta” 

fordonen och personerna. Eftersom tullverket, liksom många andra myndigheter, 

har dragit ner mycket på personal som jobbar på fältet mot narkotika blir det 

mycket svårt att ha en heltäckande kontroll av narkotika införseln.  

 

Vid Öresundbron beslagtog tullen 31 % av Sveriges totala narkotika och 

dopingbeslag år 20035. Detta innebär att 1/3 av alla beslag som tas i Sverige av 

tullen sker på en och samma plats. Hur stort kan då mörkertalet vara på den  

narkotikasmuggling som kommer in över Öresundsbron?  

 

Liknande blir det när vi tittar på skånska tullens beslag av narkotika och 

dopningsbeslag år 2003. Där blir siffran 56 %6. Det betyder att över hälften av alla 

beslagen i Skåne sker vid Öresundsbron.   

 

                                                             
3 Tullverket, www.tullverket.se 
4 Lag (1996:701) om tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. 
5 Kraft Claes, Chef Skånetullens underrättelsesektion 
6 Kraft Claes, Chef Skånetullens underrättelsesektion 
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Tullverket gjorde totalt 2714 beslag år 2003 av narkotika och dopingmedel7 i 

Sverige. Av dessa var 1476 i Skåne och hela 828st beslag vid Öresundsbron8. 

Detta betyder att tullen tar 2,3 beslag av narkotika- och dopingsklassade medel 

varje dygn år 2003 vid Öresundsbron. Då kan man ställa sig frågan igen att hur 

mycket narkotika som kommer in utan att upptäckas via Öresundsbron? 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att titta på hur narkotikaflödet in i Sverige via 

Öresundsbron ser ut. Dessutom ska vi titta på hur narkotikainförseln har ändrats 

sen Öresundsbron öppnats. I och med att Öresundsbron öppnade finns det en ”fri 

väg” in i Sverige från kontinenten som är öppet 24 timmar om dygnet året runt. 

Det innebär att det blir väldigt svårt att kontrollera trafiken in i landet. Vi tror att 

det kommer stora mängder narkotika över bron. Vår tanke med arbetet blir att titta 

om det stämmer. Vi tänkte även titta på vad tull och polis kan göra för att 

begränsa trafiken med narkotika över Öresundsbron.  

 
 

1.3  Frågeställningar 
 

Hur ser narkotika införseln in i Sverige ut via Öresundsbron? 

Vad har Öresundsbron inverkat på narkotika införseln i landet? 

Vad kan man göra för att begränsa den? 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Vi har inriktat arbetet mot Skåne regionen och i synnerhet då vad Öresundsbron 

har inverkat. Vi ansåg att tiden var för knapp för att göra en rapport om 

                                                             
7 Kraft Claes, Chef Skånetullens underrättelsesektion 
8 Kraft Claes, Chef Skånetullens underrättelsesektion 
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narkotikasmugglingen i hela landet. Vi har inte heller tittat hur narkotikan förs 

vidare från Skåne till övriga Sverige.     

2  Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Utredning om arbete mot narkotikabekämpning 

 

Insatser mot narkotika styrs av en nationell strategi som utformad av en utredning 

gjord av Rikskriminalpolisen, Kriminalunderrättelsetjänsten, Narkotikaroteln och 

Tullverkets analysenhet. En viktig faktor är regeringens målsättning om ett 

narkotika fritt samhälle. Därför kommer tullens och polisen målsättning att 

begränsa tillgången på narkotika finnas kvar. Till detta kommer att polisens och 

tullverkets resurser troligtvis inte kommer att öka under de närmaste åren. Detta 

innebär att polisen och tullverket måste effektivisera arbete mot narkotika inom 

ramen av dagens medelsramar.  

 

Efterfrågan på narkotika och antalet missbrukare ser ut att öka inom Sverige. 

Ökningen gäller såväl tungt missbruk som s.k. experimentellt missbruk. Av 

utredningen har det framkommit att polisens och tullens åtgärder för att bekämpa 

narkotikan inte har lyckats hindra en ökning av missbruket. I och med det måste 

de brottsbekämpande myndigheterna prioritera och ändra inriktning inom den 

operativa verksamheten. I dags läget är det så att prioriteringarna och 

inriktningarna inte återspeglas i uppföljningssystemet. 

 

2.2 Länskriminalpolisen 
 

Länskriminalpolisen handlägger ärenden av svårare art, svårutredda brott och 

grova brott inom sitt eget län. Det finns flera olika rotlar som arbetar under 

länskriminalpolisen, bl a narkotikaroteln, tekniskaroteln och spaningsroteln etc. 
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2.3 Narkotikaroteln 
 
 

Narkotika roteln jobbar under länskriminalpolisen. Narkotikaroteln arbetar med 

grövre narkotikaärenden. Roteln biträder vid nationella och internationella 

narkotikaärenden och utvecklar den nationella och internationella samverkan. 

Narkotikaroteln tillhandahåller experter inom narkotikaområdet till olika 

arbetsgrupper inom EU. 

 

2.4 Gatulangningsgruppen 

 

Gatulangningsgrupperna arbetar under den operativa enheten inom polisen. 

Huvudsyftet som gatulangningsgrupperna har är att arbeta mot narkotika på ”gatu 

nivå”. Grupperna ska hindra att nyrekrytering sker och arbeta mot langare som 

säljer narkotika ute på stan. 
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3  Metod 
 

Vi har till den största delen använt oss av muntliga källor. Vi har pratat med 

tullverket i region Skåne och med polis från Lunds gatulangningsgrupp. Vi har 

även studerat rapporter som skrivits om problemet med smugglingstrafiken in i 

Sverige. Vi också läst i litteratur som berör polis och tullverksamhet. Vi valde att 

använda oss mest av muntliga källor för att vi skulle kunna få en känsla av 

problematiken runt att hindra narkotikasmuggling, vilket är svårt genom att bara 

läsa rapporter och litteratur.  
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4  Resultat 

4.1 Tullverkets kartläggning över smuggelvägar in i landet 

 

Tullverket i Sverige har gjort en kartläggning av hur narkotikan och övriga droger 

kommer in i landet. Tullen har även gjort en kartläggning vilka olika 

smuggelstråk som finns för införsel till Sverige. Införseln kommer olika vägar 

beroende på vilket narkotiskt preparat som smugglas. 

Kat: Odlingen av Kat sker i länderna på den södra delen av arabiska halvön, i 

länderna på Afrikas horn samt i Kenya och Tanzania. Sedan kommer Kat med 

flygtransporter in i Europa där det lastas om för vidare transport till olika länder. 

Av detta kommer stora mängder av Kat till Sverige via Öresundsbron och 

Helsingborg. Från dessa platser transporteras det på olika sätt ut i landet. 

Amfetaminet som kommer till Sverige via den reguljära färjetrafiken från 

Baltikum och Polen och via fordonstrafiken från Tyskland, Nederländerna och 

Danmark över Öresundsbron.  

Cannabis smugglingen kommer för det mesta från Marocko in i Europa. Sedan 

transporteras det vidare mot norra Europa via Spanien, Nederländerna, Tyskland 

och Danmark. Därifrån går det vidare in mot Sverige via fordonstrafiken in i 

Skåne för vidare transport upp i landet. Många av de större beslag som tas i landet 

är i fordonstrafiken i väst Sverige. Cannabis smugglas också i den dagliga 

”myrtrafiken” av småskalig cannabissmuggling från Danmark. I den sortens 

smuggling kommer det många fordon med små mängder. De är mycket svåra att 

komma åt eftersom de ofta kan vara vanliga ”Svenssons” som i princip är 

ostraffade tidigare.  
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4.1.1 Öresundsbrons inverkan på införseln 

 

Det är svårt att säga om Öresundsbron har inverkat något på den totala införseln 

av narkotiska preparat. Det som kan sägas är att det blivit lättare för den 

”oinvigde” att smuggla narkotika. Det finns även en risk att narkotika 

smugglingen ökar bland den vanliga ”svensson” eftersom man känner sig mer 

trygg i sin egen bil än i en färja.  

 

Tullverket tror inte Öresundsbron har alltför stor inverkan på den totala införseln 

av narkotika. Den totala införseln av narkotika är inte enbart beroende av 

Öresundsbron men den inverkar på smugglingen. Öresundsbron har däremot gjort 

att smugglingsförsöken sannolikt minskat i antal på vissa andra införselorter i 

Sverige9. Det har dock ej upphört att smugglas narkotika via andra orter och 

vägar. Dock ska det påpekas att Öresundsbron är en viktig smuggelväg både för 

den storskaliga smugglingen och för den småskaliga smugglingen. Tullen i 

Skåneregionen tar var tredje narkotikabeslag vid Öresundsbron. 

 

                                                             
9 Kraft Claes, Chef Skånetullens underrättelsesektion 
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4.2 Tullverkets arbete mot narkotikasmuggling 

 

Det är svårt att säga hur mycket narkotika som kommer in i landet. Men en 

uppskattning är att tullverket tar ungefär 10-15 % i beslag av den totala 

narkotikainförseln10. Detta betyder att 85- 90% av alla smugglingsförsök kommer 

igenom och in i Sverige. Det är svårt att säga hur stor den totala mängden 

narkotika som kommer in i landet. Vem vet om det är de största 

smuggeltransporterna som stoppas i tullens och polisens kontroller?  

 

Tullen i dag försöker utveckla analys- och underrättelsearbetet till stöd för 

kontrollverksamheten ute på fältet. Detta för att kunna få en bättre kontroll och 

öka möjligheten till att hindra smugglingen in i landet. Tullen satsar också de 

största resurserna på målinriktad verksamhet mot den storskaliga smugglingen. 

Detta för att det är den smugglingen som för in den stora mängden av narkotika 

som kommer in i landet för kommersiella syften. Den småskaliga smugglingen 

och ”myrtrafiken” in landet är också mycket svår att komma åt och få in tips om.  

 

Idag jobbar tullen med att stärka den internationella samverkan mot narkotika 

smugglingen. Tullen jobbar även med att stärka samverkan med polis och 

kustbevakningen. Tullen har också gjort en omorganisation för att passa in i ett 

utvidgat EU.  

 

Det som ligger i det primära målet med utvecklingen att bekämpa 

narkotikasmugglingen är att få en hög träffprocent vid kontrolluttag inför 

visitationer. Samt att stärka samarbetet mellan underrättelse- kontroll- och 

utredningsverksamheten.  

 

                                                             
10 östbergska utredningen 1998, SOU 1998:18 En gräns – en myndighet 
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Idag jobbar tullen efter Lag (1996:701) om tullverkets befogenheter vid Sveriges 

gräns mot ett annat land inom EU. Lagen styr vilka befogenheter tullen har för att 

arbeta mot narkotikasmugglingen. 

 

Idag jobbar tullen genom selektiva kontrollurval av fordon. Detta urval görs med 

hjälp av en ”hotbild” av fordon och smugglare. Denna ”hotbild” tas fram av 

tullens underrättelsetjänst. Även vissa stickprovskontroller görs vid brofästet på 

Lernacken. Kontrollurval och visitationer av fordon sker på med hjälp av olika 

tekniska hjälpmedel och narkotika hundar. Visitationer av tåg sker på Malmö 

centralstation och på Svågertorps tågstation, detta för att tåget inte stannar vid 

Lernacken. 

 

Det som är avgörande vilka resurser som läggs och på vad, beror på vad den 

aktuella hotbilden är. Tullen planlägger sina kontrollinsatser utefter den aktuella 

hotbildsbedömningen. 

 

Arbetet med underrättelser om narkotikabrott sker med samarbete med danska 

polisen. Svenska tullsambandsmän åker minst två gånger i veckan över till 

Köpenhamn. Vid dessa möten utväxlas tips och andra brottsbekämpande 

informationer. Tullverket samarbetar även mycket med länskriminalpolisen i 

Skåne, vilka också utväxlar tips och arbetar gemensamt mot narkotika 

smugglingen. 

 

4.3 Polisens arbete mot narkotika 
 

Sedan Öresundsbron stod klar år 2000 fick man drastiska ökningar då det gällde 

narkotikahantering i Lund, framför allt i de lägre åldrarna. För den som ville bruka 

eller införskaffa narkotika så öppnade sig helt nya vägar. Helt plötsligt fick 

polisens narkotikagrupper känslan av att de tappade greppet. Nyrekryteringen var 
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klart märkbart på uppgång samt priset på narkotika sjönk. Man fick plötsligt en 

mycket större mängd nya människor som langade ut narkotikan på gatan i 

jämförelse med en handfull tidigare. Många av de ”nya” langarna var också oftast 

okända av polisen, vilket i sin tur gjorde arbetet med att stoppa försäljning på 

gatan mycket mer resurskrävande.   

 

Främst handlade det om ungdomar som satte sig på tåget i Lund och tog sig direkt 

via Öresundsbron in till centrala Köpenhamn och Christiania för en billig peng. 

Detta gjorde man inte innan i samma utsträckning då endast båtarna gick från 

Limhamn i Malmö till Dragör i Danmark. Dels kostade det mer samt var det mer 

tidsödande. Risken för upptäckt var också betydligt större då man var tvungen att 

passera Tullen till fots vid gränsen.    

 

För att undvika upptäckt då de smugglar narkotika på tåget mellan Sverige och 

Danmark så lägger de det i papperskorgarna och intar en position där de har 

uppsikt. Skulle Tullen dyka upp med narkotikahund så är det såklart ingen som 

känns vid narkotikan. Skulle det vara att tullen inte dyker upp så tar man 

narkotikan med sig då tåget stannar i Lund. 

 

I stort sett varje gång Gatulangningsgruppen följt med samma tåg som de personer 

man misstänker ska köpa på Christiania så har det slutat med ett polisingripande 

och beslag av narkotika. Detta är dock en mycket tids och personalkrävande 

metod. All annan verksamhet stannar i stort sett upp. Mörkertalet är givetvis stort 

gällande införsel via Öresundsbron och man har i stort sett ingen riktig kontroll på 

vem som handlar eller inte. 

 

Under våren 2004 fick man ännu en drastisk vändning. Danska myndigheter 

bestämde sig för att stänga eller åtminstone begränsa åtkomsten av narkotika på 

Christiania. Polisens narkotikagrupper märker ännu en gång hur det svänger i 

hanteringen av narkotika. Man får nästan uppfattningen av att det råder förvirring 

bland dem som använder narkotika, främst Hasch och Amfetamin. De som är 
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yngre och tidigare försåg med lätthet sig själv med narkotika via tåg och 

Öresundsbron får nu ge sig ut på stan och köpa av de etablerade langarna. De har 

inte riktigt de kontakterna som krävs och brukandet blir betydligt jobbigare och 

omständligare. Eftersom de rör sig på stan i större utsträckning och försöker 

inhandla narkotikan så kommer det in mer tips till polisen och de blir därmed 

lättare att kartlägga. Därmed kan man arbeta mer åt att förebygga nyrekrytering 

till missbrukarleden. 
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5  Diskussion 
 

Det vi kan se när vi har skrivit om detta problem med Öresundsbron och 

narkotikasmuggling in i Sverige är att det är mycket svårt att se hur mycket 

narkotika som kommer in i landet. Mörkertalet är troligtvis väldigt stort och 

endast ca 10-15 % av narkotikan som kommer in tas i beslag 11. Det man kan se är 

att troligtvis har inte Öresundsbrons uppkomst haft någon större inverkan på den 

totala mängden narkotika som transporteras in i landet. Det som den däremot har 

gjort är att smugglingsförsöken har flyttats bort från andra tidigare stora 

smuggelstråk till Öresundsbron. Det ska dock påpekas att smugglingen inte har 

upphört på de andra platserna.  

 

Öresundsbron har troligtvis ökat den lägesbetingade brottsligheten. Med det 

menar vi att det har blivit lättare för en icke vaneförbrytare att hämta narkotika 

från kontinenten eller falla i fällan om att göra snabba pengar med att hämta 

narkotika åt en langare. Detta beror på att i allmänhetens tal om Öresundsbron så 

finns det ingen bevakning eller kontroll över vad och vem som åker över bron. 

Man ser det som en fri och oövervakad väg in i Sverige vilket leder till att man 

”chansar” och tar ett narkotikaparti. 

 

Eftersom Christiania har funnits i Danmark har det varit lätt för en icke 

vaneförbrytare att veta vart man kan hitta narkotika, kanske inte i stora partier, 

men för eget bruk och eventuellt lite för försäljning. Detta har gjort att det varit 

lätt att hämta narkotika. Under våren 2004 har Christianias ”fristad” för narkotika 

brutits upp och ska skingra den missbrukande gruppen av människor som bott där. 

Vad detta kommer att betyda för införseln av narkotika i Sverige är svårt att 

förutspå. Men det kommer troligtvis att bli svårare för den oinvigde att få tag på 

narkotika. Det kan ju tyckas att det är onödigt och slöseri med resurser att offra tid 

och kraft på små smugglarna istället för de stora smugglarna. Men det är ändå 
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viktigt att hindra nyrekryteringen bland missbrukarna, för det är ju så att alla 

missbrukare har en gång börjat med små doser och i liten skala. Att hindra 

nyrekryteringen är viktigt och man ska sätta resurser på det, men att hindra de 

stora smugglarna att föra in narkotika i landet är ännu viktigare då det de som i 

princip förser restan av landet med narkotika. För att förhindra att nyrekryteringen 

sker inom Sveriges gränser är det av stor vikt att hindra att det kommer in 

narkotika i stora partier från kontinenten. Så de största resurserna, anser vi, ska 

läggas på att stoppa de största partierna som kommer i olika färdmedel, men för 

den skull måste man ju fortfarande satsa på att ha kontroller och övervakningar på 

de små smugglarna. Polisen har intensifierat sitt arbete mer mot att förhindra 

nyrekryteringen till missbruk och då framförallt arbetar man mot att förhindra att 

ungdomar dras in i missbruk.  

 

Tullverket idag jobbar mot narkotikasmugglingen utifrån underrättelsearbete och 

ett samarbete med Danska polisen och länskriminalpolisen i Skåne. Utifrån det 

gör man en hotbildsbedömning och gör sina kontrollurval av det. Det svåra med 

det arbetet är att är att det är resurskrävande och att smugglingen sker dygnet runt. 

Bron är öppen dygnet runt för trafik och trafikströmningen är ojämn. Det har gjort 

det svårt att bemästra situationen efter öppnandet av bron. Annars anser sig 

tullverket ha en god strategi hur man ska lösa smugglingssituationen men det som 

behövs för tillfället är mer resurser att arbeta med, både på fältet och på 

underrättelsearbetet. För det är så att framtidens sätt att hindra smuggling bygger 

mycket på ett bra underrättelsearbete och jobba på att få fram tips och kontroll av 

olika kända smugglare. Det kanske till och med är så att man måste tillåta en viss 

del av brottsprovokation i Sverige för att vi sak kunna hindra att stora mängder 

narkotika kommer in i landet. 

 
 

     

 

                                                                                                                                                                                              
11 östbergska utredningen 1998, SOU 1998:18 En gräns – en myndighet 
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