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Här är narkotikans väg
Uppgifterna från Encrochat ger en bild av hur narkotika
trafiken från Spanien till Sverige går till. Här finns även 
uppgifter om distribution och hantering av pengar.    
Av Johan Jarnestad & Johan Frisk
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NATIONELLA OPERATIVA AVDELNINGEN, UNDERRÄTTELSEENHETEN

Många organisatörer  
av narkotikasmuggling  
befinner sig i Spanien,  

oftast på solkusten. Via  
direktkontakt med  
producenter eller  

kriminella nätverk köps  
narkotikan in. 

Narkotikan  
skickas till Sverige,  
oftast med lastbil  

men ibland  
med personbil. 

Destinationer är 
för det mesta Malmö,  

Göteborg och 
Stockholm.

Enligt uppgift 
har 222 Encrochat-

användare i Sverige 
 haft kontakt med 82  

olika användare 
i Spanien.

I Sverige vill 
organisatörerna 

undvika att sitta på  
lager med narkotika  
och distribuera den  
så fort som möjligt.
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På Encro chat eller  
andra krypterade tjänster  

kommer huvud männen överens  
om vad som ska överlåtas, hur my-

cket, och var och när det ska  
ske. För att sprida risken sker  
över lämning och betalning  

vid olika tillfällen och på  
olika platser.

De informerar  
varandra om  

signalement på  
personer som ska över-

lämna partierna, så kallade 
springisar eller löpare, 
och deras eventuella  

fordon. 

En kod  
bekräftar att  
man har rätt  

person framför 
sig.

Det går att följa  
kommunikation kring  

narkotikapartiets väg från 
inköp fram till att partiet är  

på väg in i Sverige. Dock 
saknas kommunikation  

kring partiets sista  
färdväg och slut-

destination. 

Det verkar 
som att huvudmännen  

undviker att vara på plats  
vid dessa tillfällen.  

Troligen tas narkotikan  
emot av personer med  

lägre status i  
hierarkin.

Det är viktigt att  
kunna växla svenska  

kronor från försäljning av 
narkotika till euro som man  

kan köpa nya partier för. 
Växlarna är ofta män med  

lång erfarenhet av 
valutaväxling  

och överföring. 

Växlarna verkar inte  
tillhöra något särskilt  

nätverk, utan erbjuder  
sina tjänster till flera och  
har ett stort kontaktnät  
bland kriminella i flera  

regioner.  

Även låneupplägg är 
ett sätt att tvätta pengarna från  

kriminell verksamhet. Exempelvis  
kan ett bolån betalas av med svarta 

pengar via målvakter. Speciella 
 låneförmedlare kan ha kontakt  

med banktjänstemän som  
accepterar falska löneintyg  

och höjer lånetak.

Korrupta bank-
tjänstemän hjälper  

även till med ett finansiellt  
upplägg, där man startar  

och använder företag i  
kriminellt syfte, eller att  

företag köps eller  
övertas och 

plundras.

82 ANVÄNDARKONTON

Illustration: Johan Jarnestad


