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Knarkets väg till Sverige

Kokain
Cirka 1000 ton kokain produceras i världen, av detta 
kommer närmare 70 procent från Colombia. 250 ton 
beräknas komma till Europa. Av detta beslagtar ländernas 
tullar cirka 100 ton.
Under senare år har den amerikanska marknaden för 
kokain minskat medan Europa och Asien ökar.
Kokainet har två olika vägar till Europa, antingen kommer 
det direkt från Sydamerika eller så går det via Västafrika.

Ecstasy och amfetamin
Syntetdrogerna är Europas bidrag till 
världshandeln. Holland, Belgien, Polen och 
Baltikum är stora producentländer. På 
senare år ar också Bulgarien tillkommit. 
Syntetdroger skeppas från Europa till bland 
annat Asien, Australien och Nordamerika.
I 95 procent av fallen kommer amfetamin 
och ecstasy till Sverige med personbilar 
från produktionsländerna.

Cannabis
Till Europa kommer nästan 90 procent av 
cannabisen från Marocko. Men även Sydafrika 
och Nigeria har seglat upp som stora 
producenter för den europeiska marknaden.   
En del cannabis kommer också från 
Mellanöstern, främst Libanon. Till Europa 
forslas drogen bland annat via Balkan. 
Till Sverige kommer cannabis ofta via Skåne 
och Öresundsbron. Mycket på den svenska 
marknaden är dock numera odlat i Holland 
eller i Sverige.

Internetdroger
Exempel på internetdroger är Mefedron, 
Metedron, Butylon, Metylon och Spice. 
Det vanligaste ursprungslandet för 
internetdroger är Kina.  En del kan även 
komma ifrån USA. Därifrån skeppas de 
vidare till knutpunkter i Europa som är 
Österrike, England och Tyskland. Där 
delas partierna upp för vidare färd 
genom Europa. 
Drogerna som beställs på hemsidor 
fraktas ofta till Sverige med vanliga 
postförsändelser.
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Heroin
Ungefär 6 100 ton opium odlas 
i världen varje år. Av detta 
tillverkas cirka 1 000 ton heroin. 
100 ton smugglas till Europa, 
varav tullen stoppar runt 5 ton. 
Afghanistan står för 92 procent 
av opiummarknaden, andra 
ursprungsländer är Iran, 
Pakistan, Myanmar, Thailand 
och Laos.

Afghanistan
92%

Västafrika
Trenden att smuggla kokain via 
Västafrika blir allt tydligare. Västafrika 
har blivit en knutpunkt för kokain-
trafiken mot Europa. Kokainet 
smugglas med kurirer och flyg, 
exempelvis till Guinea Bissau eller 
Marocko. Också en del heroin 
smugglas den här vägen. Från 
Västafrika går narkotikan vidare till 
Sydeuropa med flyg eller båt.
I vissa västafrikanska länder har 
narkotikasmugglarna blivit mäktigare 
än staten och i praktiken tagit över 
kontrollen över delar av länderna.

Norra rutten
Via Ryssland, svår väg för 
smugglarna på grund av dåliga 
vägar och långa avstånd, vilket 
håller nere smugglingen. 

Gyllene triangeln
Myanmar, Thailand och 
Laos står för en mindre 
del av heroinförsörjning-
en till Europa.

Öresundsbron
Till Sverige ökar smugglingen av 
kokain med personbilar som kommer 
över Öresundsbron från kontinenten. 
Införseln med kurirer och flygfrakt 
direkt från Sydamerika har minskat. 
I Sverige tar tullen cirka 40 kilo kokain 
per år i genomsnitt.
Här passerar också en stor del av den 
cannabis och det heroin som 
smugglas in i Sverige. 

Balkanrutten
Heroinet fraktas med 
lastbilar och bussar via 
Bulgarien. Enligt 
beräkningar från Grekland 
kommer 70 procent av 
heroinet till Europa via 
Balkan, varav 40 procent 
passerar via Kosovo.

Gyllene 
halvmånen
Afghanistan, Iran 
och Pakistan är 
de främsta 
producentlän-
derna av heroin. 
 

Produktionsländer

Transport

* Procent av den cannabis som kommer till Europa.

Tullens beslag av narkotika har ökat de  
senaste åren. Trots det stoppas bara en lite 
del av de illegala droger som smugglas in  
i landet. Men var kommer drogerna ifrån?  
Accent har kartlagt knarkets väg till Sverige.

	 I	fokus	

28		accent	April 2010



Peru

Balkanrutten

Nigeria

Bolivia

Libanon

Sydafrika

USA

Kina

Norra rutten

Gyllene halvmånenGyllene halvmånenGyllene halvmånen

Knarkets väg till Sverige

Kokain
Cirka 1000 ton kokain produceras i världen, av detta 
kommer närmare 70 procent från Colombia. 250 ton 
beräknas komma till Europa. Av detta beslagtar ländernas 
tullar cirka 100 ton.
Under senare år har den amerikanska marknaden för 
kokain minskat medan Europa och Asien ökar.
Kokainet har två olika vägar till Europa, antingen kommer 
det direkt från Sydamerika eller så går det via Västafrika.

Ecstasy och amfetamin
Syntetdrogerna är Europas bidrag till 
världshandeln. Holland, Belgien, Polen och 
Baltikum är stora producentländer. På 
senare år ar också Bulgarien tillkommit. 
Syntetdroger skeppas från Europa till bland 
annat Asien, Australien och Nordamerika.
I 95 procent av fallen kommer amfetamin 
och ecstasy till Sverige med personbilar 
från produktionsländerna.

Cannabis
Till Europa kommer nästan 90 procent av 
cannabisen från Marocko. Men även Sydafrika 
och Nigeria har seglat upp som stora 
producenter för den europeiska marknaden.   
En del cannabis kommer också från 
Mellanöstern, främst Libanon. Till Europa 
forslas drogen bland annat via Balkan. 
Till Sverige kommer cannabis ofta via Skåne 
och Öresundsbron. Mycket på den svenska 
marknaden är dock numera odlat i Holland 
eller i Sverige.

Internetdroger
Exempel på internetdroger är Mefedron, 
Metedron, Butylon, Metylon och Spice. 
Det vanligaste ursprungslandet för 
internetdroger är Kina.  En del kan även 
komma ifrån USA. Därifrån skeppas de 
vidare till knutpunkter i Europa som är 
Österrike, England och Tyskland. Där 
delas partierna upp för vidare färd 
genom Europa. 
Drogerna som beställs på hemsidor 
fraktas ofta till Sverige med vanliga 
postförsändelser.

Text: Joanna WågströmKälla: Tullverket Grafik: SGB.se

Kokain

Heroin (opium)

Ectasy och amfetamin

Cannabis

Internetdroger

Land

Flyg

Båt

Procent av världsproduktionen

Knutpunkter

Colombia
70%

Marocko*
88%

Heroin
Ungefär 6 100 ton opium odlas 
i världen varje år. Av detta 
tillverkas cirka 1 000 ton heroin. 
100 ton smugglas till Europa, 
varav tullen stoppar runt 5 ton. 
Afghanistan står för 92 procent 
av opiummarknaden, andra 
ursprungsländer är Iran, 
Pakistan, Myanmar, Thailand 
och Laos.

Afghanistan
92%

Västafrika
Trenden att smuggla kokain via 
Västafrika blir allt tydligare. Västafrika 
har blivit en knutpunkt för kokain-
trafiken mot Europa. Kokainet 
smugglas med kurirer och flyg, 
exempelvis till Guinea Bissau eller 
Marocko. Också en del heroin 
smugglas den här vägen. Från 
Västafrika går narkotikan vidare till 
Sydeuropa med flyg eller båt.
I vissa västafrikanska länder har 
narkotikasmugglarna blivit mäktigare 
än staten och i praktiken tagit över 
kontrollen över delar av länderna.

Norra rutten
Via Ryssland, svår väg för 
smugglarna på grund av dåliga 
vägar och långa avstånd, vilket 
håller nere smugglingen. 

Gyllene triangeln
Myanmar, Thailand och 
Laos står för en mindre 
del av heroinförsörjning-
en till Europa.

Öresundsbron
Till Sverige ökar smugglingen av 
kokain med personbilar som kommer 
över Öresundsbron från kontinenten. 
Införseln med kurirer och flygfrakt 
direkt från Sydamerika har minskat. 
I Sverige tar tullen cirka 40 kilo kokain 
per år i genomsnitt.
Här passerar också en stor del av den 
cannabis och det heroin som 
smugglas in i Sverige. 

Balkanrutten
Heroinet fraktas med 
lastbilar och bussar via 
Bulgarien. Enligt 
beräkningar från Grekland 
kommer 70 procent av 
heroinet till Europa via 
Balkan, varav 40 procent 
passerar via Kosovo.

Gyllene 
halvmånen
Afghanistan, Iran 
och Pakistan är 
de främsta 
producentlän-
derna av heroin. 
 

Produktionsländer

Transport

* Procent av den cannabis som kommer till Europa.

April 2010	accent		29


