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  Sammanfattning 
 

Amfetaminsmugglingen in till Sverige har under senare år blivit allt mer 

omfattande samtidigt som missbruket har ökat. Poliser kommer, på ett eller annat 

sätt, att komma i kontakt med narkotika och problematiken runtomkring det 

samma i sitt dagliga arbete. Rapporten ska ge läsaren kunskap om hur 

smugglingen fungerar in till Sverige och hur stort missbruket är inom landets 

gränser. Resultatet i rapporten har vi kommit fram till genom att studera litteratur 

och genom en intervju. 

Amfetaminets historia börjar under andra världskriget. Soldater i de 

stridande förbanden fick amfetamin för att få bättre uthållighet. Under 1900-talets 

senare hälft har amfetamin narkotikaklassats och får endast användas i medicinskt 

syfte. Amfetamin hör till de centralstimulerande narkotikapreparaten det är 

syntetiskt framställt till skillnad från ex kokain. Amfetamin tillverkas i 

laboratorium med varierande storlek. Produktionen av amfetamin är störst i 

Holland, Polen och de baltiska länderna. Det är också från dessa länder som 

merparten av amfetaminet på den svenska marknaden kommer från. Smugglingen 

av amfetamin sker till största del över Öresundsbron men också genom 

färjetrafiken mellan ex Helsingör-Helsingborg. 

Rapporten visar att Polisen och Tullen är de två myndigheter i Sverige som 

arbetar mest mot smuggling av narkotika. Det har, i och med Sveriges EU inträde 

1995 och utvidgandet av EU 2004, blivit svårare för tullen att genomföra 

kontroller av fordonstrafiken in till Sverige. Samarbetet mellan myndigheter, både 

nationellt och internationellt har blivigt allt viktigare på senare år. Sverige har 

varit initiativtagare till ett flertal samarbeten mellan länderna i Europa. Alla med 

det gemensamma målet att stoppa narkotikasmugglingen. 
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1  Inledning 
 

Narkotika är ett växande problem i Sverige och världen. Vi har valt att inrikta 

oss på preparatet amfetamin. Det är numera ett ämne som berör alla 

samhällsgrupper och narkotikan vidrör de flesta människor på ett eller annat 

sätt. Genom familj, arbetskollegor eller vänner som råkat ut för dess 

skadeverkningar kommer vi i kontakt med drogerna. Om inte narkotikan i sig 

har berört oss närmare så kanske brottsligheten som kommer i dess spår gjort 

det. 

 

1.1 Bakgrund 

 

En stor del av polisens arbete i Sverige innefattar idag narkotika. Missbruket av 

olagliga preparat leder inte bara till narkotikabrott utan många andra följdbrott 

som kostar samhället enorma summor pengar. Enligt SOU 2000:126 kostar 

enbart de tunga missbrukarna samhället 5,1 miljoner om dagen. Ett missbruk av 

narkotika leder ofta till en jakt på snabba pengar för missbrukaren. Amfetamin 

är en vanlig drog som ofta kräver ett dagligt intag för missbrukaren för att stilla 

sin abstinens. Amfetamin är en syntetisk drog som i huvudsak framställs 

utomlands och smugglas in i Sverige. Hur stor industrin är kring amfetamin är 

idag inte känd. Dess omfattning kan vi bara spekulera i men det vi vet är att den 

är rikstäckande. Om vi som poliser kan lära oss mer om hur tillverkningen, 

smugglingen och distribution fungerar kan vi upptäcka och stoppa drogens 

spridning och bekämpa den grova brottsligheten runt omkring.  
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1.2 Syfte 

 
Vi vill med den här kartläggningen ge en klarare bild av hur 

amfetaminsmugglingen till Sverige fungerar. Vi vill också visa hur svenska 

myndigheter jobbar för att stoppa smugglingen. I slutändan vill vi att 

kartläggning ska öka våran kunskap om smuggling och bidra till att spridningen 

försvåras. 

1.3 Frågeställningar 

 
 

• Var framställs amfetamin? 

• Var och hur kommer amfetaminet in i Sverige? 

• Hur jobbar svenska myndigheter mot smugglingen? 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Vi har valt att bara inrikta oss mot amfetamin för att det är en av de vanligaste 

drogerna i Sverige. Några medicinska aspekter om amfetaminet kommer vi inte 

att beröra, inte heller dess skador och biverkningar. Vi berör inte amfetaminets 

tillverkningsprocess men däremot var tillverkningen sker.  

1.5 Tillvägagångssätt 

 
Vi har i första hand använt oss av litteratur för att hitta fakta. De litterära 

källorna har vi tagit från universitetsbiblioteket men vi har också använt oss av 

webbaserade källor såsom BRÅ och SCB. Vi kommer att beröra tullens och 

polisens arbete för att stoppa narkotika smugglingen och hur de arbetar. 

Slutligen har vi gjort en intervju med Mats Petersson på Rikskriminalpolisen. 

Intervjun i rapporten är en sammanfattning av vad Mats Petersson har sagt. 
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2 Teori 

2.1 Historia 

 

Amfetamin användes av krigförande länder under andra världskriget för att öka 

soldaternas uthållighet. Det militära användandet blev en viktig bakgrund till 

det moderna samhällets problem med drogen. Efter kriget hade många länder 

problem med amfetaminmissbruket. I slutet av 1930-talet blev amfetaminet 

snabbt populärt på grund av sina effekter och år 1939 infördes recepttvång. 

Men ändå ökade missbruket och skapade stora problem. År 1944 blev 

amfetaminet underkastat väsentligt samma bestämmelser som alla andra 

narkotikaklassade preparat. År 1958 uppfördes de formellt på narkotika- 

förteckningarna. År 1971 ställdes de under internationell narkotikakontroll 

genom Förenta Nationernas Psykotropkonvention. Förr användes amfetamin för 

att behandla depressioner, koncentrationssvårigheter, fetma, och även som 

uppiggande medel.1 

I Sverige är det numera avregistrerat som läkemedel. Man behandlar barn med 

så kallade ADHD med små mängder amfetamin utan rusningseffekt, behandling 

finns även vid narkolepsi (ovanlig neurologisk sjukdom).2 

 

2.1.1 Amfetamin 

 

Centralstimulerande medel omfattar syntetiska, konstgjorda ämnen som 

amfetamin, fenmetrazin och metamfetamin. Även narkotika från växtriket som 

kokain räknas till gruppen.  Ecstasy har vissa centralstimulerande effekter som 

räknas i vissa indelningar som hallucinogener eftersom de i större doser kan 

framkalla tydliga hallucinationer. Amfetamin har fått en stor utbredning i 

Sverige och används framförallt bland kriminella och tunga missbrukare. Men 

drogen sprids genom alla samhällsklasser allt ifrån socialt etablerande personer 

till familjer, nyfikna tonåringar och personer med högt uppsatta yrken. Några av 

                                                
1 Hartelius Jonas, Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor  
2 Liljesson Sven, Amfetamin, ett faktahäfte om kokain och andra centralstimulantia 
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dessa personer skapar ett beroende och riskerar att börja injicera drogen för ett 

snabbare och starkare rus och hamnar i missbrukarhjulet. Den mest 

dominerande drogen i Sverige är hasch, den näst vanligaste drogen är 

amfetamin. Amfetamin förekommer i vitt pulver, men även med svag färg åt 

gult, brunt eller grått. Pulvret luktar och har en bitter smak. Drogen säljs oftast i 

portions påsar som räcker till 4-5 doser beroende på kvalité. Detta kan man 

konsumera genom snusning, nedsväljning, injicering och rökning. 

Missbrukarna kallar amfetaminet för många olika namn som t ex ”Ante, kalk, 

klet-tjack, kycklingmjöl, speed, affe, tjack, vaket”. Man får en falsk självkänsla 

när man har tagit amfetamin. Trötthet, hunger och törst minskar hos personen. 

Missbrukaren blir oftast hyperaktiv och omdömet minskar många gånger leder 

det till konfrontationer med andra människor. Hjärtrytmen förändras och ökar i 

takt med att vakenheten ökar.3 

 

Några av effekterna är: 

• Minskad aptit  

• Minskat sömnbehov 

• Upplevelser av skärpt sinnesförmåga 

• Rastlöshet, uppspelthet och pratsamhet 

• Ökad ämnesomsättning 

• Minskade hämningar och avtrubbning av omdömet  

I början av ett missbruk ökar sexbegäret men vid fortsatt missbruk minskar 
sexualdriften4 

 

2.1.2 Vilka är personerna som missbrukar amfetaminet? 

 

De som började med amfetamin förr i tiden var oftast grava narkomaner. Men 

idag börjar oftast personer redan i ungdomen och använder amfetaminet som en 

festdrog, man blir beroende och börjar oftast begå brott för att finansiera sina 

behov.5 Ca en tredjedel av alla som sitter inne i fängelser är grava missbrukare 

                                                
3 Hartelius Jonas, Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor 
4 Hartelius Jonas, Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor 
5 Liljesson Sven, Amfetamin, ett faktahäfte om kokain och andra centralstimulantia 
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och många av dem försöker smuggla in narkotikan in i fängelset. Gruppen 

bland missbrukare som använder amfetamin blir allt bredare och sprids bland 

ungdomar, några av orsakerna är ökad tillgänglighet och sjunkande priser på 

marknaden. Många ungdomar använder amfetaminet som en partydrog 

tillsammans med cannabis, ecstasy och LSD. En mängd ungdomar som har 

testad drogen upplever den som något positivt, man får nya vänner, man 

snackar hela tiden, man kan dansa hur länge som helst. Många blandar ut 

drogen i öl eller läsk, några tar drogen i tablettform och anser sig själva som 

inte knarkare. Beroendet ökar successivt och blir allt tydligare eftersom många 

börjar injicera drogen för att få en snabbare berusningseffekt och då passerar de 

ytterligare en normgräns.6 

 

2.1.3 Beroendeutveckling 

 
På grund av sina euforiska ruseffekter är amfetamin ett starkt beroendefram -

kallande medel. Missbrukaren försöker uppnå de gamla önskvärda effekterna 

om och om igen. Det är mycket svårt att bryta ett amfetaminmissbruk. De 

fysiska besvären går över men det psykiska beroendet kan bli livslångt. Man 

brukar starkt längta till de euforiska upplevelserna från tidigare drogintag och 

det kan leda till ett starkt begär efter preparatet.7  

2.1.4 Illegal tillverkning 

 
I lagtexten (Narkotikastrafflag (1968:64) står följande, 
 
1 § Den som olovligen 

1. överlåter narkotika, 

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

                                                
6 Liljesson Sven, Amfetamin, ett faktahäfte om kokain och andra centralstimulantia 
7 Liljesson Sven, Amfetamin, ett faktahäfte om kokain och andra centralstimulantia 
9 Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik AB, 2001, Narkotikastrafflag (1968:64) 
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4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan 

befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för 

narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon 

annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre 

år. 

   Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och 

olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff 

för smuggling. Lag (2000:1228).8 

 

3 § Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för grovt 

narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år. 

 Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har 

utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller 

yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt 

farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning 

av omständigheterna i det särskilda fallet. Lag (2000:1228).9 

 
 

Amfetamin preparat tillverkas ofta illegalt i lönnlaboratorier i olika länder, 

främst i Östeuropa. Beslag som har gjorts visar att de stora 

tillverkningsländerna som exporterar amfetaminet till Sverige är Polen, Estland, 

Litauen, Holland och Belgien. Kontrollsystemet är bristfälligt efter 

kommunismens fall. Skickliga kemister som har förlorat jobbet lockas av goda 

förtjänster inom den illegala marknaden för att tillverka narkotika.10 

 

 

Under 2003 upptäcktes 

                                                
8 Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik AB, 2001, Narkotikastrafflag. (1968:64) 
9 Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik AB, 2001, Narkotikastrafflag. (1968:64) 
10 Liljesson Sven, Amfetamin, ett faktahäfte om kokain och andra centralstimulantia 
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• Ca 37 st. amfetamin- och ecstasy laboratorier i Nederländerna. 

• 10 st. amfetaminlaboratorier i Polen  

• 1 metamfetamin-, 1 amfetamin- och 1 ecstasy laboratorium i Litauen.  

• Ett amfetaminlaboratorium och två ecstasy laboratorier I Estland.11 

 

2.2 Aktuell situation i Sverige 2004 

 

Efterfrågan på amfetamin kommer inte att minska i Sverige då priset tenderar 

att sjunka, vilket tyder på ett ökat inflöde. Vid EU: s utvidgning i Östeuropa 

visar det sig att smugglingen inte döljs lika väl vid frakten då gränskontrollerna 

har minskat. Amfetamin som har en hög kvalité och en hög koncentration har 

alltid varit mycket efterfrågat i Sverige. Produktionen har ökat i våra 

grannländer de senaste åren och det innebär en förhöjd arbetsbelastning för 

såväl polis och tull. Produktionen i Sverige är mycket begränsad när det gäller 

syntetiska droger. Den bedöms som mycket liten, nästan obefintlig. Det var 

många år sedan polisen upptäckte ett större laboratorium i Sverige.12 

 

2.2.1 Fakta om Amfetaminpriser år 2004 

  

Prisbild kr/vikt: 

• 80-200 kr/g i storstäderna (missbrukarledet)  

• 150-400 kr/g i mindre orter (missbrukarledet)  

• 40 000-100 000 kr/kg i Sverige (grossistnivå)  

• 20 000-40 000 kr/kg i tillverkningsländerna  

* lokala avvikelser kan förekomma.13 

                                                
11 Narkotikasituationen i Sverige, Årsrapport 2004, RKP, KUT, Rapport 2005 
12 Narkotikasituationen i Sverige, Årsrapport 2004, RKP, KUT, Rapport 2005 
13 Narkotikasituationen i Sverige, Årsrapport 2004, RKP, KUT, Rapport 2005 
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2.2.2 Beslagstatistik 

 

Tillgången på amfetamin under 2004 låg på samma nivå som 2002 i mängden 

beslagtaget amfetamin. Svenska tullen och polisen hade tillsammans år 2003 

6657 beslagtillfällen (312,5 kg) och det visar att tillgången är god över hela 

landet. Det kan jämföras med år 2002 då det var 6660 beslagtillfällen (327,6 

kg). Personer som missbrukar amfetamin och metamfetamin har ökat både i 

antal och mängd. 
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Sannolikt ursprung för beslagtaget amfetamin 2004 (>0,5 kg)14 

 

Förkortningar: 

• PL, Polen 

• LT, Litauen 

• NL/BE, Nederländerna och Belgien 

 

Tabellen ovan är baserad på gjorda beslag av svensk polis och tull i antal kilo 

amfetamin 2004. Informationen är hämtad kring beslagen samt av SKL som 

gjort den kemiska analysen av amfetaminet. 

Den totala beslagsmängden i Sverige år 2004 var ca 437 kg amfetamin.15 

 

 

                                                
14 Egengjord bild av information från Narkotika Situationen i Sverige 2004, Rikskriminalpolisen och 
Tullverket 
15 Narkotika Situationen i Sverige 2004, Rikskriminalpolisen och Tullverket. 
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2.2.3 Amfetamin ett dominerande medel på marknaden 

 

De mest dominerande medel som finns på marknaden i Sverige är 

centralstimulerande preparat, opiater (främst heroin) och cannabis. Amfetamin 

används mest bland tunga missbrukare och är dominerande på marknaden enligt 

statistiska centralbyrån från en undersökning år 1998. De senaste 

undersökningarna är från 1979, 1992 och 1998 och det visar sig att Cannabis 

hade minskat något i 1998 års undersökning jämfört med opiater som hade 

blivit vanligare. 1998 års undersökning är den enda källan man kan utgå ifrån i 

dagsläget bland tunga missbrukare så mönstret kan ha ändrats sedan dess.16 

 

Dominerande medel bland tunga missbrukare är i %: 

 Preparat   Andel  
 

• Centralstimulantia   32.2 % 

• Opiater   27.5 % 

• Cannabis   8.1 % 

• Alkohol    7.9 % 

• Tabletter    3.0 % 

• Blandmissbruk  1.3 % 

• Uppgift saknas  20.1 % 

• Samtliga    100 % 

 

Centralstimulerande medel består främst av amfetamin, opiater till största delen 

av heroin och tablettmissbruket består av olika narkotiska läkemedel.17 

 

 
 

 
Antal tunga missbrukare år 2001 fördelade på huvudpreparat 

 

                                                
16 Statistiska Centralbyrån, NR-PM 2005:08, ES/NR 2004-03-31, Magnusson Birgitta, Björling Mattias, 
Pappila Mårten 
17 Statistiska Centralbyrån, NR-PM 2005:08, ES/NR 2004-03-31, Magnusson Birgitta, Björling Mattias, 
Pappila Mårten 
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Preparat  Missbrukare  Andel 

 

• Amfetamin  12 742  46 % 

• Heroin  10 891  39 % 

• Cannabis  3 195  11 % 

• Narkotiska läkemedel 1 172  4 % 

• Samtliga   28 000  100 % 

 

Bensodiazepiner är det vanligaste preparatet i gruppen narkotiska läkemedel. 

Det vanligaste läkemedlet på den illegala marknaden är Rohypnol.18 

2.2.4 Tillverkningen och produktionen av illegal narkotika i Sverige 

 

Merparten av narkotika som missbrukas i Sverige är tillverkad i utlandet.  

Tillverkning av Syntetiska droger kan förekomma i Sverige men det är en mer 

systematisk tillverkning. Kemikalier s.k. prekursorer som man använder när 

man framställer narkotika tillverkas i stort sätt över hela världen. Det är endast 

enklare kemikalier som tillverkas i Sverige. När det gäller narkotiska 

prekursorer är mörkertalet stort. Från Polen kommer uppskattningsvis mer än 

en fjärdedel av det totala amfetaminbehovet ute i Europa. Med stor sannolikhet 

tillverkar Litauiska laboratorier syntetiska droger för export och användning 

inom landet, där sker också tillverkning av kemikalier som kan användas i 

narkotikahanteringen. Men Litauen har inte några större produktioner av 

narkotika jämfört med exempelvis Polen. Litauen tillsammans med Estland och 

Lettland anses idag ligga på en mellannivå när det gäller narkotikamissbruk. 

Men utvecklingen av missbruket i dessa länder visar oroande tendenser. Idag 

har man ingen säker siffra på hur mycket pengar det kostar att motverka 

narkotikabrottsligheten i norden vad gällande pengar, personal m.m.19 

 

                                                
18 Statistiska Centralbyrån, NR-PM 2005:08, ES/NR 2004-03-31, Magnusson Birgitta, Björling Mattias, 
Pappila Mårten 
19 Effektivare arbete mot narkotika -vilka vägar leder till framgång? Strategisk rapport RKP, KUT, Rapport 
2002ORT 
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Bilden illustrerar ett amfetaminlaboratorium 20 

 
• I stort sett kan man säga att det finns relativt god kunskap om hur man ska 

komma åt narkotika smugglingen. Men den avgörande åtgärden för att komma 

åt den mer organiserade brottsligheten saknas eller används inte fullt ut. 

• Man har en relativt god kunskap om var detaljistförsäljningen sker, men i stor 

utsträckning saknas kunskap om hanteringen från insmugglingen till själva 

detaljistledet.21 

 

2.2.5 Smuggling 

 
Smugglingen som sker från Västeuropa, främst Holland/Belgien, går i första 

hand över Öresundsbron där personbilstrafiken är omfattande. Narkotikan göms 

i bränsletankar, reservdäck eller andra dolda utrymmen. Smugglingen 

organiseras i första hand av medborgare i Holland/Belgien men också av 

svenska narkotikasmugglare. Kurirerna kan komma från en rad olika länder t 

ex. Holland, Belgien, Tyskland, Estland, Lettland och även de nordiska 

länderna. Amfetaminet som produceras i Polen smugglas i direkttrafik via färja 

mellan Polen och Sverige, men smuggling sker också via Tyskland och 

Danmark. Metoderna som används är framförallt personbiltrafik och 

                                                
20 http://home1.gte.net/tcdtf/methlab.jpg  
21 Effektivare arbete mot narkotika -vilka vägar leder till framgång? Strategisk rapport RKP, KUT, Rapport    
2002ORT 
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lastbilstrafik men också genom persontrafik. Smugglingen från Polen 

genomförs av polska kriminella organisationer och använder polska 

medborgare som kurirer. De kontaktmän som tar emot narkotikan i Sverige 

ingår också i den polska kriminella organisationen. Dessa kontaktmän bor i 

vissa fall i Sverige medan andra reser in till Sverige vid det tillfälle som kuriren 

anländer, dock inte med samma anslutning. Merparten av det amfetamin som 

smugglas från Estland och Litauen kommer in via färjehamnarna i Stockholm 

och Kapellskär. Senare information tyder dock på att smugglingen mer och mer 

anländer via Polen-Tyskland-Danmark. Den största orsaken till att smugglarna 

väljer den längre vägen via Öresundsbron är en önskan att kunna gömma sig i 

det stora trafikflödet.22 

 
Bilden omgjord av rapportförfattaren för att illustrera varifrån amfetaminet kommer ifrån. 
 
 
 

                                                
22  Narkotikasituationen i Sverige, Årsrapport 2004, RKP, KUT, Rapport 2005 
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2.3 Narkotikabekämpning 

 

Ett narkotikafritt samhälle är idag den övergripande narkotikapolitiken för den 

svenska regeringen. För att försöka uppnå regeringens målsättningar är många 

myndigheter involverade i arbetet för att bekämpa narkotikan. Två av dessa 

myndigheter som är verksamma i narkotikabekämpningen är polisen och tullen. 

Myndigheterna har helt olika organisationsuppbyggnader och arbetssätt. 

Högst upp i polisens hierarki är Rikspolisstyrelsen med beslutanderätt om 

överskådliga direktiv om hur polisen skall arbeta i stora drag. Under 

Rikspolisstyrelsen är organisationen uppbyggd i 21 mer eller mindre 

självständiga polismyndigheter, medan Tullverket har sex regioner som ingår i 

en mer sammanhållen struktur. Till följd av detta är det svårt att jämföra arbetet 

mellan polisen och tullen i narkotikabekämpningen då det är skillnader i t.ex. 

beslutsmandat, organisationsstruktur och uppföljningssystem.23 

 

2.3.1 Fakta om Tullverket 

 

En av tullverkets uppgifter är att bekämpa narkotikans inflöde. Man vill komma 

åt den internationella smugglingen som är storskalig. Alla de stora ligorna som 

sysslar med narkotikasmuggling vill man inom tullverket slå ut. Det leder till att 

antal beslag minskar men värdet ökar istället på den narkotika som smugglas in.  

Den första maj år 2004 utökade EU med tio länder och det innebär att 

förtullningen av dessa varor upphör. Några av länderna som blivit medlemmar i 

EU år 2004 är, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien.  Ungefär vart 

tredje beslag tullen gjorde under 2003 var narkotika eller dopingmedel. Antalet 

beslagtaget amfetamin har ökat markant under året 2003. Tullverket har en 

rikssambandscentral som tar emot information om misstänkta smuggelbrott. 

Allmänheten kan ringa till sambandscentralen dygnet runt och ge anonyma tips 

om narkotikasmuggling. Antal samtal har fördubblats det senaste året till 2318 

varav 620 gick vidare till spaningsunderlag. Cirka 62 samtal resulterade i 

                                                
23 http://www.polisen.se/inter/mediacache//4347/3473/Mot_narkotika3x.pdf 
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slutändan i beslag. Under året har Tullverket deltagit i projektet ”Organiserad 

kriminalitet, grov narkotika brottslighet”. Det är ett delprojekt som kartlägger 

de problem som myndigheter ställs inför. Man ska försöka arbeta på ett mer 

effektivt sätt mot den organiserade brottsligheten och den olagliga 

narkotikahandeln. Man ska kunna lägga fram olika förslag på hur arbetet kan 

bedrivas på ett mer produktivt sätt. Tullverket har ett laboratorium som har till 

uppgift att utföra olika analyser av t ex narkotiska preparat. Laboratoriet har ett 

tätt samarbete med Stockolmspolisen när det gäller analyser av narkotikaprover. 

De har till uppgift att utreda ett antal snabbtester för narkotika beträffande 

egenskaper, användarvänligheten, tillförlitligheten och så vidare.24 

 

2.3.2 Översikt på tullens narkotikabekämpning 

 

Tullens generella arbetsuppgift är att kontrollera gods, trafik och människor 

som kommer in till Sverige. Detta kan vara allt från olika transportmedel, gods 

samt resande svenska eller utländska medborgare som passerar in i landet. År 

2001 kontrollerades 200 000 objekt av tullen som kom in i Sverige och dessa 

kontroller görs till största del i de stora resande- och varuströmmarna. Exempel 

på dessa är utrikesflygtrafiken som kommer till Sverige, färjetrafiken till 

Mälardals-, Östersjö-, Skåne och Västsvenska regionerna samt Svinesund och 

Öresundsbron.  

Tullverkets personal gjorde under år 2001 3545 stycken narkotikabeslag på 

olika platser i Sverige där största delen av beslagen gjordes i Skåneregionen.25 

 

2.3.3 Översikt på polisens narkotikabekämpning 

 

De 21 svenska polismyndigheterna har mer eller mindre självständighet att 

organisera och fördela sina resurser så länge de följer statsmakternas avsikter 

                                                
24 Tullverket 2003, ”En berättelse om året som har gått” s 20 

 
25 Effektivare arbete mot narkotika -vilka vägar leder till framgång? Strategisk rapport RKP, 
KUT, Rapport 2002ORT 
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om prioriteringar och rättssäkerheten. En följdeffekt på detta är att 

narkotikaarbetet har organiserats och prioriterats på olika sätt i 

polismyndigheterna. Rikskriminalpolisen arbetar oftast mot organiserad 

brottslighet och större narkotikahandel. Under rikskriminalen år 2001 återfanns 

bara 12 renodlade länsgemensamma narkotikaenheter och 8 länsgemensamma 

enheter som förutom narkotika har andra arbetsuppgifter som t.ex. spaning. Vid 

Gotlands polismyndighet som är det 21: a polislänet bedrivs narkotikaarbetet i 

ett närpolisområde. Vid vissa län finns det dock gatulangningsgrupper som 

arbetar inriktat mot den lokala narkotikahandeln och missbruket. I samtliga 

polismyndigheter bedrivs också arbetet mot narkotika av ordningspoliser, dock 

är det inte deras huvudsakliga arbetsuppgift.26 

2.3.4 Översikt på samarbetet mellan Tullen och Polisen 

 

Den svenska narkotikakriminaliteten är nästan uteslutande byggt på 

insmuggling av narkotiska preparat. En mycket viktig faktor för att begränsa 

åtkomsten av narkotika är ett gott och välfungerande samarbete mellan tullen 

och polisen. 

Internationellt är båda myndigheterna med i löpande samarbeten i t.ex. 

kommittéer, arbetsgrupper och operativa aktioner inriktade på 

narkotikabekämpningen. PTN (Polis- och Tullsamarbete i Norden) är ett 

samverkansexempel som de båda myndigheterna kan ta med sig till den större 

internationella spelplanen. På nationell nivå förekommer det fortfarande 

konkurrenstänkande mellan polisen och tullen, detta kan förebyggas med till 

exempel gemensamt ansvar och en gemensam resultatredovisning. Delaktighet i 

varandras operationer är ytterligare en förebyggande faktor för negativt 

konkurrenstänkande. I utvecklingsområden för polisen och tullen i bättre 

samverkan nämns tre aspekter: fördelning av arbetet, ansvarsfrågan och 

gemensamma insatser för att följa hela narkotikakedjan från insmugglingen till 

försäljningen på gatan. Med de rapporteringssystem som finns idag anser både 

polisen och tullen att utbytet av statistiken fungerar bra trots att det finns brister 

                                                
26 Effektivare arbete mot narkotika -vilka vägar leder till framgång? Strategisk rapport RKP, 
KUT, Rapport 2002ORT 
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i samordningen av underrättelseinformation då det ibland sker parallella 

inhämtningar. Ett steg i bättre samverkan uttrycks också av polis och tull är att 

den ömsesidiga registeråtkomsten ses över då t.ex. Tullverket inte har tillgång 

till polisens KUR (kriminalunderrättelseregister) samt att Tullens TDS 

(Tulldatasystemet) skulle kunna användas i den brottsbekämpande 

verksamheten. 

Ett utökat samarbete med Ekobrottsmyndigheten anses vara av stor vikt för 

både polisen och tullen då man kan göra uppföljningar av ekonomiska 

transaktioner i narkotikaärenden.27 

 

3 Resultat 

3.1 Intervju 

Mats Petersson, biträdande rotelchef rikskriminalens narkotikarotel  
 

Hur fungerar rikskriminalens narkotikarotel? 

Rikskriminalpolisen som har sitt säte i Stockholm har en egen narkotikarotel. 

Roteln arbetar i första hand med informationsinhämtning som sedan bearbetas 

och analyseras. Syftet med är att kunna kartlägga aktiviteter och modus (modus 

operandi = tillvägagångssätt) hos kriminella gäng och individer. RKP 

(Rikskriminalpolisen) inriktar sig mestadels mot den grova brottsligheten. 

Narkotika arbetet i de olika länen i Sverige bedrivs på mycket olika sätt. 

Storstadslänen Stockholm, Göteborg och Malmö har större möjligheter att 

arbeta mot narkotika pga. mer resurser. Länskriminalpolisen i dessa län arbetar 

mot grövre brottslighet medan mindre rotlar såsom gatulangningsgrupper 

ansvarar för ärenden av mindre art. Mindre län har inte resurser att dela upp 

ärendena. En spanings/utrednings rotel måste därför ta alla ärenden. 

Narkotikaroteln skall fungera som en förstärkningsgrupp för dessa län i 

Sverige. 

                                                
27 Effektivare arbete mot narkotika -vilka vägar leder till framgång? Strategisk rapport RKP, 

KUT, Rapport 2002ORT 
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Det har även bildats en ny enhet som heter NSK (Nationella 

Sambandskontoret). NSK sköter all kontakt och informationsbyte med utlandet.  

Vid underrättelseavdelningen arbetas ett ärende fram som roteln sedan 

försöker ”sälja” till länet som det berör. Alternativt får rikskriminalens egna 

operativa avdelning jobba med ärendet. RKP skall användas som förstärkning 

till de län som behöver det samt vid större ärenden som täcker flera län. RKP:s 

roll blir då främst expert rådgivning och spaningsstöd. 

 

Hur bra underrättelser har RKP om amfetamintillverkningen i Europa? 

Inom EU finns ett projekt som heter CASE (Comprehensive Action against 

Synthetic Drugs in Europé). Initiativtagare till projektet är Sverige och beslut 

om detta samarbete togs under ordförandetiden i EU. Projektet fungerar på så 

sätt att medlemsländerna får skicka prover från beslagtaget amfetamin till SKL 

i Linköping. Beslaget skall vara större än 500g. På SKL analyseras beslaget och 

en profilering av amfetaminets orenhet görs. Genom detta kan man fastställa 

om olika beslag kommer från samma recept. Profileringen skickas till det land 

som har begärt det men också till Europol som tillsammans med information 

från beslagstillfället gör en analys. Analysen skall sedan förhoppningsvis leda 

fram till ett illegalt laboratorium. Även om analysen inte leder fram till ett 

illegalt laboratorium, visar profileringen vilket land som amfetaminet har sitt 

ursprung. 

 

Fungerar samarbetet mellan Sverige och övriga länder i Europa? 

Sverige har ett bra samarbete med merparten av länderna i Europa. Samarbetet 

med Holland är och har emellertid varit ett problem. Under 90-talet var det ett 

flertal narkotikaärenden som misslyckades i Holland. Efter detta blev 

lagstiftningen striktare i Holland och idag är det mycket svårt att utbyta 

information med landet. Myndigheter i Holland hänvisar till nationell 

lagstiftning och enda gången som de utbyter information är när myndigheterna 

själva har något att vinna. Det påstås dock att lagstiftningen är under 

förändring, detta efter påtryckningar från USA som inte är nöjda med Hollands 

lagstiftning mot terrorism. 
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Med Estland, Litauen och Polen bedriver Sverige ett samarbete som heter 

Subregional Projekt against Synthetic Drugs and Precursors. Projektet är indelat 

i fyra delprojekt, Sverige-Polen (Eagel), Sverige-Estland (Speedball) och 

Sverige-Litauen (A1) och en del som inriktar sig mot illegala laboratorier och 

prekursorer (narkotikarelaterade kemikalier). De första tre projekten leds av 

respektive land Polen, Estland och Litauen och det fjärde projektet leds av en 

kemist på RKP. Huvudprojektet leds av Sverige. Samarbetet startade 1 oktober, 

2004 och syftar till att samordna polisens och tullens resurs för att bekämpa 

amfetamin -smugglingen. 

 

Var framställs det mesta av amfetaminet? 

Sverige har en obefintlig amfetamintillverkning. I Sverige har polisen inte 

upptäckt något laboratorium sedan slutet av 90-talet. Det går med hjälp av 

recept från Internet och de rätta kemikalierna att framställa amfetamin i 

hemmet, men omfattningen av denna framställning är liten. 

Historiskt sett är det Holland tillsammans med Belgien som är störst på 

amfetamintillverkning. Under tidigt 70-tal påbörjades tillverkningen i dessa 

länder pga. redan då liten tullkontroll. Fram till slutet av 80-talet var dessa 

länder ganska ensamma om tillverkningen, när Polen kom in på marknaden. 

Troligen i samband med att Sovjetunionen upplöstes. Det fanns föraningar om 

att Polen skulle konkurrera ut Holland med billigare och renare amfetamin men 

istället utökades marknaden. Under 90-talet började Estland och senare Litauen 

med tillverkningen och marknaden ökade ytterligare. 

År 2004 gjordes 6773 beslag i Sverige. Av dessa beslag kom 65 % från 

Polen, 16 % från Litauen och 7 % från Holland/Belgien. Att det bara är sju 

procent kommer från Holland/Belgien är förvånansvärt lite. Ändå påstår 

Holländska myndigheter att den inhemska amfetamintillverkningen har ökat. 

Den största andelen av det holländska amfetaminet är avsett för England som är 

det land som i särklass importerar mest amfetamin. Holland är också det land 

som har den mest avancerade amfetaminproduktionen. Ett laboratorium kan 

bestå av flera stycken produktionsplatser såkallade ”siter”. Siterna ligger 
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åtskilda, dels för att minimera riskerna för upptäckt men också för att 

effektivisera tillverkningen.  

Det fanns inget beslag som kunde härledas till Estland. 12 % av beslagen 

kunde aldrig profileras, de var för högklassiga. Det är möjligt att några av dessa 

beslag kommer från Estland. 

Ryssland är inget land som konkurrerar på marknaden. De har en stor 

inhemsk marknad som troligen konsumerar allt inhemskt tillverkat amfetamin, 

det förekommer även att de baltiska länderna smugglar till Ryssland. Däremot 

kommer det mycket prekursorer från Ryssland som smugglas ända bort till 

Holland. 

 

Var kommer amfetaminet in i Sverige? 

Den största andelen amfetamin kommer in via Öresundsbron och även 

färjetrafiken mellan Helsingborg-Helsingör. Tidigare kom den största delen av 

narkotikan in via färjehamnarna i Ystad, Karlskrona och Kristinehamn. 

Givetvis smugglas amfetamin denna väg även idag men den har minskat. 

Smugglarligorna i Polen har övergått mer och mer till smuggling via Tyskland, 

Danmark och sedan över Öresundsbron.  

Smugglingen som sker från de baltiska länderna kommer också mer och 

mer över bron. Estländska kurirer som förser Finland med amfetamin har börjat 

använda sig av Öresundsbron. Amfetaminet smugglas till Sverige för att lagras 

här en tid. Därefter skickas det genom Sverige upp till Finland. Givetvis 

smugglas det fortfarande över finska viken men moduset har ändrats något. 

Över Öresundsbron sker den mesta smugglingen med personbil. Lastbil, 

tåg och persontrafik används naturligtvis också. 

 

Vilka är det som smugglar amfetamin? 

Amfetaminet som kommer från Polen och de baltiska länderna smugglas i 

huvudsak av ligor från respektive land. Det är också vanligt att polacker som 

bor i Sverige smugglar. Under senare år har moduset ändrats något. Kurirer från 

andra länder bosätter sig i Sverige under några veckor för att sälja ett större 
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parti amfetamin för att sedan åka tillbaka till sitt hemland. På så sätt minskas 

risken för upptäckt och vinsten ökar. Detta modus är mycket svårt att stoppa. 

Svenskar har historiskt sett smugglat sitt amfetamin från Holland. De har 

haft mycket svårt att skapa ett samarbete med ligor från t ex Polen. Men i 

samband med att personer från utländska ligor sitter i svenska fängelser ökas 

kontaktnätet med svenskar. 

Organisationerna som smugglar gör det nästan uteslutande med ett 

narkotiskt preparat. Svenska mottagarorganisationer kan däremot syssla med 

flera preparat.  

Mc-ligorna har gjort försök att komma in på narkotika marknaden men de 

har inte lyckats fullt ut. Mc-ligorna är framförallt framgångsrika med cannabis. 

 

 

 

 

Inom vilken samhällsgrupp är amfetaminet stort? 

Amfetaminmissbruket har ökat under senare år. Fler och fler länder har kommit 

in på amfetaminmarknaden och detta har gjort att utbudet har ökat. Det är 

framförallt ungdomar som köper amfetamin. Det finns givetvis äldre 

missbrukare men ökningen sker bland ungdomar. Det är mycket vanligt att 

ecstasy missbrukare går över till amfetamin. Missbruket är givetvis störst i 

storstäderna men ingen del av landet är förskonat. 
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4 Diskussion 
 

Målet med det här arbetet var att kartlägga drogen amfetamin. Missbruket av 

amfetamin har ökat i Sverige under de senaste åren. Detta tycks bero på att 

tillverkningen har ökat och att smugglingen in i Sverige har vuxit. Det är inte 

tillverkningen i Sverige som har ökat. Polisen har inte hittat ett illegalt 

amfetamin laboratorium i Sverige sedan slutet av 90-talet. Vi kan konstatera att 

dem största mängderna amfetamin som finns i Sverige framställs i de 

östeuropeiska länderna främst Polen, Litauen och Lettland. Amfetaminet 

tillverkas också i Nederländerna och Belgien. Importen från dessa länder är 

mindre omfattande, enligt 2004 års beslagstatistik, men historiskt sett är det 

Holland som är ledande inom amfetamintillverkning. Holland började redan på 

70-talet med en omfattande amfetamintillverkning. Att beslagsstatistiken visar 

att Holland inte längre ligger först kan bero på att deras främsta marknad är 

Storbritannien.  

 Inkörsportarna för smuggling av amfetamin sker främst via Öresundsbron 

men också via färjetrafiken i Östersjön. Smugglingen genomförs av olika 
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kurirer som använder sig av personbilar och lastbilar enligt fakta från 

Tullverket och Polisen. Moduset har ändrats något under senare år, det är inte 

lika viktigt för kurirerna att gömma narkotikan längre vid gränsövergången. 

Idag är det också vanligt att kurirerna bosätter sig i Sverige under några veckor 

för att sälja amfetaminet, polisen har haft mycket svårt att stoppa detta nya 

modus. Det är inte bara amfetaminsmugglingen som är omfattande, 

smugglingen av prekusorer är också ett problem. Ryssland har ännu inte 

etablerat sig på amfetaminmarknaden men det smugglas mycket prekusorer där 

ifrån.  

 Tullen och polisen tillhör de svenska myndigheter som arbetar mot 

smugglingen av narkotikan. Tidigare har det förekommit ett 

konkurrenstänkande mellan myndigheterna, detta har dock på senare år minskat 

då de har förstått att ett samarbete når bättre resultat. Samverkan mellan Tullen 

och polisen är en viktig del i narkotikabekämpningen för att begränsa 

åtkomsten av narkotikapreparat i Sverige. För att uppnå goda resultat är det 

viktigt att båda myndigheterna tar ett gemensamt ansvar och har en gemensam 

resultatredovisning. PTN är ett samverkansexempel mellan Polisen och Tullen i 

norden. Internationellt jobbar dem båda myndigheterna i löpande samarbeten i 

t.ex. arbetsgrupper, kommittéer och operativa aktioner inriktat mot 

bekämpningen av narkotikan. Sverige är initiativtagare till ett flertal 

samverkansprojekt inom EU. Ett av projekten (Subregional Projekt against 

Synthetic Drugs and Precursors ) omfattar hela EU och har som syfte att hitta 

ursprungsländerna och de illegala laboratorier där amfetaminet tillverkas.  

 

4.1 Förslag 

Nästan all narkotika och speciellt amfetamin framställs utomlands och 

smugglas senare in i Sverige för försäljning. Här tycker vi att ett större 

internationellt samarbete krävs mellan utländsk polis, svensk polis och tullen. 

Amfetaminet som på de senare åren tagits i beslag av svensk polis och tull visar 

på att ursprungsländerna är länder som är med i den europeiska unionen. Lag 

stiftningen i dessa länder överensstämmer dock inte med svensk lagstiftning. 
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Detta gör det svårt att arbeta tillsammans i olika ärenden men när det gäller 

amfetamintillverkning är det förbjudet i alla inblandade länder. Är det inte då i 

allas intresse att utreda och bekämpa tillverkningen? 

 När väl tillverkningen har skett återstår transporten till Sverige, det är här 

tullens arbete kommer in då de ska försöka hindra smugglingen. En av 

grundtankarna i den Europeiska unionen är att öppna upp gränserna mellan 

olika länder för att öka tillgängligheten, både för varor och också tjänster. I och 

med att gränserna är mer öppna och i samband med att tullen inte längre får 

kontrollera bilar slumpvis försvåras tullens arbete. Tullen behöver enligt oss 

betydligt mer resurser om de ska kunna hindra smugglingen. Om man lyckas 

stoppa smugglingen vid Sveriges gräns underlättar detta även polisens arbete. 

Narkotikabekämpningen blir svårare när amfetaminet väl har kommit in i 

Sverige eftersom det styckas upp och fler personer blir inblandade i 

verksamheten. Med denna vetskap tycker vi att det är oerhört viktigt att försöka 

stoppa både tillverkningen och smugglingen på ett så tidigt stadium som 

möjligt. Vi tror att genom ökade resurser till narkotikabekämpande myndigheter 

och organisationer är en väl investerad kostnad för framtiden. 
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