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Studien bygger på:
Förundersökningar (2019) och domar (20172020)
115 ärenden om grova narkotikabrott och
narkotikasmugglingsbrott.
25 domar om internetförsäljning
Underrättelsematerial (2015-2020)
80 dokument från Polismyndigheten.
69 dokument från Tullverket.
Intervjuer
48 tjänstemän inom polisen, tullen och
socialtjänsten (inklusive 13 hanterare).
16 gärningspersoner.

Kvantitativa data:
Uppgifter om drygt 240 000 köp på Darknet (2014–
2020).
Geografisk data om darknetköpare och öppna
narkotikaförsäljningsplatser
Jämförelse mellan 10 477 Darknetköpare och 41 177
misstänkta för ringa narkotikabrott (SCB, Brå).
Egna observationer
Sociala medier
Darknet

Samtal med företrädare för techföretag
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Narkotikahandeln strukturella villkor har förändrats
1. Nya organisationsmönster och effektiviserad införsel av narkotika till Sverige
2. Ökad strävan efter att ”äga” platser i vissa bostadsområden

3. Ökad tillgänglighet för köpare och säljare

----- Idag: fokus på ett urval lärdomar och rekommendationer
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Många svenska och internationella narkotikaaktörer ingår i sammanhållna distributionskedjor

Brå: Många distributörer är också importörer – förutsätter bättre samverkan
mellan tull och polis, ökad myndighetsnärvaro i hubbar och producentländer,
bättre förutsättningar för gränskontroller
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Mycket medialt fokus på konflikter – men
samarbeten är grunden för narkotikahandeln
• Omfattande handel mellan aktörer
i olika städer
• Förortsbaserad nätverk i
storstäder är hårt
konkurrensutsatta
• Ökat intresse för att erövra platser
i norra Sverige
• Lokala varumärken blir nationella
• Avsättning för större
narkotikapartier till högre priser
Brå: En ökad rörlighet i landet förutsätter att informationen delas
mellan myndigheter på ursprungsplatser och på nyetableringsplatser
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Gatuhandeln har genomgått en
genomgripande digitalisering – sociala medier
är arenan för den nya ”öppna” försäljningen

Öppen
gatuförsäljning

Mobilförsäljning
(telefon, appar,
sms)

Brå: Fler licenser för att låsa upp telefoner, mer digital spaning mot
gatuhandeln
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Åtgärderna mot öppen gatuförsäljning –
träffytan är de mest oetablerade säljarna

Exploatering

Öppen gatuförsäljning

”Bygger
en lur”

Många
kontakter
i mobilen

Endast
”bra”
kunder

Försäljnin
g eller
uthyrning
av
mobiler

Brå: Öppen gatuförsäljning – ett socialt problem och skyltfönster för nätverken, men
ett fokus på denna försäljningsform träffar inte pengarna, de stora kundgrupperna
eller de tongivande aktörerna.
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Internetmarknaden står för omkring 10 %,
men växer
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Brå: Vi vet inte om internet tar marknadsandelar eller om marknaden i stort
expanderar, kontroll av inrikespost med narkotikahundar kan behövas för att öka
bra.se
upptäcktsrisken

Internet fungerar som en ”vanlig” marknad och många säljare
saknar kopplingar till kriminella miljöer – än så länge
Karaktäristika

Internetförsäljning

Pris och kvalitet

Lägre priser, högre renhetsgrad, ”hela gram” Högre priser, ofta utblandat, får ofta mindre
än man betalar för

Narkotikatyper

Läkemedel, ecstasy, amfetamin, cannabis
och ”smala narkotikatyper”

Cannabis, kokain, amfetamin, heroin

Kontakt köpare och säljare

Opersonlig kontakt, ”varukorg på ehandelssida”. Krypterad mail och
anonymitet

Fysisk eller digital direktkontakt. Krypterade
appar, initial anonymitet därefter personligt
möte

Betalning och överlåtelse

Direktbetalning på hemsidan, kryptovaluta.
Postleverans efter 2-5 dagar

Kontant betalning, möjlighet att krita.
Direktleverans på avtalad plats eller i
hemmet

Säljares koppling till kriminella miljöer

Ofta inte. Enskilda entreprenörer, fler
kvinnor, okända av polisen. Egen införsel

Ja, exploaterade eller frilansande säljare.
Köper av narkotikadistributörer i området

Styrmodeller

Fri konkurrens – system med recensioner
(pris, kundservice, kvalitet). Tillitskapital

Mobil-/gatuförsäljning

Kriminellt kontrollerade platser och monopol.
Våld och skrämselkapital

Brå: Kriminella nätverk kan komma att etablera sig i högre grad framöver, men
förutsättningarna kan vara desamma för köparna
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Darknetköparna ger en mer representativ bild
av vilka som köper narkotika i Sverige?
Jämförelse med misstänkta för ringa narkotikabrott 2018
 Kön och ålder - samma fördelning
 Fler bor i norra Sverige och i studentområden
 Högre utbildning, inkomst och sysselsättning
 Personer med svensk bakgrund överrepresenterade
 Färre tidigare brottsmisstankar
Skillnader i förmåga till planering/framförhållning

Brå: Fokus på synliga överlåtelser kan medföra att vissa köpargrupper går under
radarn. Vi behöver veta mer om efterfrågan och olika försäljningsformer
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Tack!
Rapporten finns att ladda ner på:
www.bra.se
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