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SAMMANFATTNING 

I studien undersöks huruvida en grupp narkotikasäljare på den svenska hemsidan Flugsvamp drivs 

av andra motivationer än ett grundläggande vinstintresse. Sidan bygger på de teknologiska verktyg 

som utvecklades av den libertarianskt inspirerade Cypherpunkrörelsens arbete med stark 

kryptografi i slutet av 1990-talet. Dessa verktyg skyddar både brottslingar och frihetskämpar, men 

har främst associerats med de som använder anonymiteten i kriminella syften och således har 

verktygen fått ett dåligt rykte som riskerar äventyra kryptografins framtid. Genom 

semistrukturerade onlineintervjuer med fem säljare av skiftande karaktär samlade jag information 

gällande deras upplevelse av sidan, relationerna till kunder och administratörer, hur de rent 

moraliskt rationaliserade sin verksamhet och vilken påverkan de såg sig ha på samhället och 

kryptografin. En bild framträdde där majoriteten av säljarna uppvisade ansvarskänsla och 

eftertänksamhet genom att agera med transparens och professionalitet. Genom att utkonkurrera 

oärliga aktörer och med ett nära kollegialt samarbete med varandra använde dessa säljare sin roll 

för att utmana den traditionella majoritetsinställningen till narkotika och visa hur den ansvarsfulla 

digitala försäljningen i längden kan vara samhällsförändrande. En minoritet uppgav att de endast 

använde sidan för att tjäna extrapengar och egentligen tyckte att det var en rimlig idé för staten 

att förbjuda de kryptoanarkistiska verktygen då de främst anses användas i kriminella syften. 

Studien når fram till slutsatserna att samhället som helhet tjänar på att det narkotikarelaterade 

våldet försvinner från gatorna, visar på hur en inkonsekvent och konservativ lagstiftning gör sig 

mottaglig för starka motargument samt understryker att den framtida digitala mänskligheten 

kommer ha en betydande användning för de kryptoanarkistiska verktygen. 
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INLEDNING 

Vi ser idag ett öppet krig ta plats på internet där vår personliga säkerhet och integritet står på spel. 

Myndigheter och företag världen över vill fortsätta förfarandet att spåra och avlyssna användare, 

oavsett om de organiserar protester mot diktaturer, planerar terrordåd eller köper dammsugarpåsar. 

På andra sidan finns de som skapar, sprider och använder de verktyg som möjliggör nästintill absolut 

anonymitet på internet. Med hjälp av avancerad programvara är det möjligt att flyga under radarn, 

kryptera information, göra icke-spårbara affärer och hävda individens suveränitet på bekostnad av 

statens kontroll och möjlighet till maktutövning. Dessa verktyg har även öppnat upp för en 

revolutionerande form av digitaliserad narkotikahandel, något som bidragit till den digitala 

kryptografins skakiga rykte som i förlängningen även riskerar dess framtid. 

På den svenska Darknet-sidan Flugsvamp möts säljare och köpare av narkotika anonymt. Sidan 

erbjuder en relativt säker plats att utföra den här sortens illegala verksamhet på då de risker som är 

förknippade med traditionell narkotikahandel till stor del är avhjälpta. Parterna har minimal fysisk 

kontakt, betalningarna sker med anonym kryptovaluta och användarnas rörelsemönster på sidan går 

inte att spåra så som på vanliga internetsidor. 

Den digitala marknadsplatsen möjliggörs av det arbete med stark kryptering som den libertarianska 

Cypherpunk-rörelsen initierade på 1990-talet. Därför ämnar denna studie att genom intervjuer med 

säljare på sidan undersöka vilka spår av rörelsens argumentation och ideal som återfinns i 

respondenternas svar för att utröna om den aktivistiska andan lever kvar eller om det idag enbart 

handlar om att tjäna pengar. Tidigare studier har beskrivit andra internationella digitala 

marknadsplatser eller undersökt kundernas upplevelser. Denna studie är istället inriktad på de 

svenska säljarnas situation och perspektiv. Kan något så demoniserat föra någonting gott med sig? 

Hur uppfattas egentligen situationen av de centrala aktörerna på insidan? 

SYFTET med studien är:  

Att undersöka hur säljarna ser på den egna rollen och deras eventuella påverkan på samhället genom 

att identifiera vilka spår av Cypherpunk-rörelsens tankegångar som återfinns i säljarnas reflektioner 

för att utforska vad säljarskapet innebär utöver det rena ekonomiska vinstmöjligheterna. 

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

Vad motiverar och driver säljarna?  

Till vilken grad nyttjas tekniken så som det var tänkt av verktygens skapare: i syfte att nå 

samhällsförändring, eller är den ekonomiska vinsten nu primärt drivande? 
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BAKGRUND OCH BEGREPP 

KRYPTOGRAFI 

Människor har använt kryptering för att dölja innehållet i sin interpersonella kommunikation från 

tredje part i över 4000 år och kryptologin spelade en avgörande roll i de båda världskrigen för att 

skydda nationers strategier och säkerheter. Det finns olika sätt att göra information oläslig för 

utomstående aktörer, men just kryptografin består av olika matematiska tekniker där tanken är att 

byta ut meddelandets ursprungliga tecken med andra samt ändra dess position utefter ett 

förbestämt mönster (Menezes, Oorschot och van Vanstone 1997:2). Tidigare sköttes dessa 

beräkningar manuellt men i dag används istället avancerade algoritmer och modern datorkraft för att 

automatiskt hantera de matematiska problem som bygger upp den så kallade starka kryptografin, en 

grad av kryptering stark nog att motstå upprepade och kontinuerliga forceringsförsök. 

Dessa protokoll av matematiska mönster och problem som används för att kryptera informationen 

kallas inom kryptografin för nycklar och mottagaren behöver känna till nyckeln för att kunna 

dekryptera meddelandet och göra det läsligt igen (Menezes, Oorschot och van Vanstone 1997:4). 

Problemet var länge att avsändaren först måste överföra nyckeln till mottagaren innan de kan börja 

kommunicera krypterat. Denna överföringsprocess för med sig risker för båda parter samtidigt som 

det krävs att nyckeln hemlighålls: för att dela en hemlighet i form av ett meddelande behöver man 

först dela en hemlighet i form av en nyckel (Greenberg 2012:1100/7027). 

Det tog fram till år 1976 innan nyckeldistributionsproblemet löstes genom att skapa ett system där 

varje användare skapar ett sammanhängande par nycklar: en privat och en offentlig nyckel. Den 

offentliga kan spridas fritt och används av avsändaren för att kryptera meddelandet som sedan 

mottagaren dekrypterar med sin privata nyckel. Med detta kunde främlingar kryptera sin 

kommunikation direkt. I takt med framväxten av det digitala informationssamhället medföljde ett 

ökat behov att skydda informationen när den rörde sig över världen och kryptografin sågs vara en 

potentiell motvikt till det Orwellska Big Brother-samhället samtidigt som det kunde skydda mot 

illvilliga kriminella hackare (Singh 2000:19).  

Kryptografin lade således grunden till internetanvändning utöver vanligt surfande och öppnade upp 

för utvecklingen av exempelvis e-handel och internetbanker som krävde en högre säkerhetsnivå. 

Men denna förhöjda säkerhet oroade stater världen över och det som kom att kallas för Kryptokriget 

drog igång. Nationsföreträdare stod på ena sidan och förespråkade behovet att kunna forcera 

krypteringen för brottsutredande eller förebyggande åtgärder. På andra sidan fanns de som istället 

hävdade att individens rätt till yttrandefrihet och integritet oavkortat borde prioriteras.  
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Kriget pågår än idag och en central milstolpe cementerades med Snowden-läckorna 2013 som b.la. 

avslöjade den amerikanska statens Bullrun-program. I ett av de läckta dokumenten beskrev National 

Security Agency sin egen verksamhet med:  

For the past decade, N.S.A. has led an aggressive, multipronged effort to break widely 

used Internet encryption technologies […] vast amounts of encrypted Internet data which 

have up till now been discarded are now exploitable. (Perlroth, Larson och Shane 2013)  

Staten hade således skaffat sig tillgång till banksystem, sjukhusjournaler, email och internetsökningar 

som varit krypterade. Den Orwellska mardrömen hade plötsligt blivit skrämmande verklig. Följden 

blev att företagen stärkte säkerheten ytterligare, exempelvis fördubblade Google sin krypteringsgrad 

efter avslöjandena och kriget eskalerade ytterligare (Bray 2013).  

I början av 2016 beordrade en amerikansk domstol att företaget Apple skulle låsa upp en av sina 

telefoner som använts av en terrorist. Apple trotsade domstolen genom att hänvisa till de mer 

långtgående konsekvenserna för kundernas säkerhet. Detta rörde upp en offentlig debatt kring 

kryptografins vara eller icke vara. Parterna fortifierade sina positioner och slaget avgjordes först en 

dryg månad senare när staten anlitade en tredje part som lyckades ta sig förbi telefonens 

säkerhetsspärrar. Vid tiden för denna studie har flertalet stora företag nyligen implementerat stark 

kryptering i sina produkter. De miljontals individer som använder Google, Facebook, Snapchat, 

Whatsapp, Viber och Telegrams kommunikationstjänster är bara några av de som fått sin 

kommunikation ytterligare säkrad med hjälp av stark kryptering, både från kriminella hackare och 

statliga utredare (Fadilpašić 2016, Barrett 2016, Grothaus 2016).  

THE ONION ROUTER  

Möjligheten att kryptera information når däremot bara en bit på vägen mot integritet, säkerhet och 

anonymitet på internet. Det är fortfarande möjligt att genomföra så kallade trafikanalyser för att 

undersöka meddelandets metadata som talar om vem som skickar vad, till vem, på vilket sätt och 

när. Även om innehållet är krypterat och oläsligt så möjliggör trafikanalysen exempelvis för 

resebyråer att rikta annonser för flygresor till användare som sökt efter flygbiljetter, eller för länder 

så som Kina att blockera trafik till sidor som innehåller information man vill undanhålla folket 

(Paganini 2012). Eftersom vanlig internettrafik normalt sett går närmaste vägen mellan användarens 

enhet och den server som den efterfrågade hemsidan finns på är den här sortens analys enkel att 

genomföra i massiv skala.  

The Onion Router, mer känt som Tor, är ett av de mest använda verktygen för att hindra den här 

sortens analys. Vid uppstart skapar klienten en unik väg där data istället skickas på omvägar via olika 
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noder inom det slutna Tor-nätverket innan den når fram till slutdestinationen. Noderna körs av 

frivilliga användare som upplåter bandbredd för trafiken inom nätverket. Ingen nod har kontakt med 

mer än den nästkommande i kedjan och varje hopp krypteras med unika nycklar. Allt detta sker 

automatiskt och för användaren fungerar användningen precis som vanlig internetsurfing. Det går att 

använda Tor för att besöka sidor på det vanliga, öppna internetet (Tor: Overview u.å.) men Tor 

innebär också att det är möjligt att besöka och skapa hemsidor som endast finns tillgängliga inom 

nätverket. Dessa dolda sidor kallas hidden services och utgör den del av nätverket som oftast åsyftas 

med namnet Darknet. Här hålls både användaren och serverns faktiska position och identitet hemlig 

för varandra. Användare kan alltså både läsa och publicera information anonymt (Owen och Savage 

2015:2).  

HISTORIA 

Verktyget utvecklades från början av amerikanska militären i syfte att ge agenter ute i fält en säker 

och anonym tillgång till internet för att inhämta och sända information. Dock uppstod ett centralt 

problem med att militären som exklusiva användare. Varje gång en anslutning gjordes från nätverket 

skulle användaren avslöjat sig gentemot servern som Tor-användare och således även avslöjat sin 

militära anknytning. Följaktligen släpptes programvaran fri i syfte att skapa en bredare användarbas 

som kunde dölja militärens aktiviteter. Strax efter lanseringen tog organisationen The Electronic 

Frontier Foundation, som ägnar sig åt att försvara individens rättigheter på internet (EEF: About u.å.), 

över den fortsatta utvecklingen av programmet (Levine 2014).  

ANVÄNDARE 

Tor anser sina användare främst vara helt vanliga människor som vill undvika övervakning och censur 

på internet. De menar att journalister, bloggare och deras publik kan garanteras en säker tillgång till 

ocensurerad information i länder med begränsad yttrandefrihet. Men de påpekar även att polis och 

rättsväsende använder Tor för spaning i digitala miljöer utan att lämna spår efter sig. Listan görs lång 

med olika grupper som kan ha användning av den grad av anonymitet som Tor erbjuder (Tor: 

Inception u.å.). Dock har möjligheten att publicera, läsa och utbyta information anonymt även 

utnyttjats av kriminella aktörer. Det kan tyckas märkligt, nästan konspiratoriskt, för militären att 

utveckla ett så kraftfullt verktyg och sedan låta sina antagonister få tillgång till det, men en av 

innovatörerna har förklarat att det huvudsakliga användningsområdet:  
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was for DoD / Intelligence usage (open source intelligence gathering, covering of forward 

deployed assets, whatever). Not helping dissidents in repressive countries. Not assisting 

criminals in covering their electronic tracks. Not giving a 10 year old a way to bypass an 

anti-porn filter. Of course, we knew those would be other unavoidable uses for the 

technology, but that was immaterial to the problem at hand we were trying to solve (and 

if those uses were going to give us more cover traffic to better hide that we wanted to 

use the network for, all the better...) […] "Why would the government do this?" because 

it is in the best interests of some parts of the government to have this capability. (Reed: 

2011) 

Tor uppskattar själva att de idag har 2 miljoner dagliga användare, varav 20,000 ansluter från Sverige. 

Av trafiken går 3.4% till de ca 30,000 interna hidden service-sidorna (TorMetrics u.å.). Exempelvis 

Facebooks hidden service passerade nyligen en miljon användare på 30 dagar, ett antal som 

fortsätter att öka (Muffett 2016). Genom sin flytande infrastruktur är dock kvantitativa mätningar av 

nätverket svåra att genomföra. En utomstående studie observerade nätverket under sex månader 

och noterade 80.000 unika hidden services. Nära hälften av dessa hade försvunnit när studien 

avslutades och majoriteten av sidorna existerade endast i 24 timmar. Studien fastslog att största 

delen av sidorna hade en tvivelaktig legal status samt att verktyget är lättillgängligt och enkelt att 

använda för de med kriminella intentioner, även om det finns legitima och demokratiskt viktiga 

användningssätt. Författarna avslutade med att understryka att det är möjligt att blockera Tor, på 

liknande sätt som görs i exempelvis Kina, men påpekar samtidigt att utvecklarna då enbart bygger 

om programmet för att ta sig runt den senaste censurtekniken i en evig katt och råtta-lek (Owen, 

Savage 2015:9). 

Jardine har studerat data från nätverket och fann däri ett samband mellan graden av ett lands 

politiska förtryck och hur många Tor-användare det hade. Men han fann även att många av 

användarna fanns på andra sidan skalan, nämligen i de mest liberala länderna. Kurvan är alltså U-

formad med andelen användare i totalitära stater vara något högre än de i liberala motsvarigheterna. 

Författaren hypotiserar att det som åtskiljer användarna är behovet av anonymitet i förtryckande 

stater och möjligheten till anonymitet i de liberala, som då ofta används i kriminella syften (Jardine 

2016:17).  

ANVÄNDNING OCH REGLERING 

Tor kan alltså användas både för gott och för ont, men nätverket har ändå ett övervägande dåligt 

rykte och den allmänna bilden tycks vara att Tor är direkt skadligt (Greenberg 2016). Enligt en Ipsos-

undersökning utförd i mars 2016 av 24,000 internetanvändare i 25 länder ansåg 71% att  
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Tor-nätverket borde stängas ner med hänvisning till de kriminellas användning, i Sverige instämde 

61% och placerade sig därmed som det mest Darknet-vänliga landet av de undersökta. Samma 

undersökning fastslog att 39% av de svenska respondenterna inte trodde att deras 

internetanvändning övervakades. Moståndet till Tor var som starkast i totalitärt styrda länder som 

Kina, Indonesien och Egypten trots att de kan anses ha, som Jardine menar, ett legitimt behov av 

anonymitet. Motstånd var även vanligt i mer liberala länder så som Frankrike och England, något som 

kan härledas till ländernas upplevelser av terrorism och bilden av att terrorister använder Darknet. 

Likväl var användare i Tunisien mer positivt inställda, något som härleds till användningen av 

nätverket under den arabiska våren 2010 (Ipsos 2016).  

Moore och Rid har diskuterat kryptografin och Darknets vara eller inte vara i modern tid. De ställde 

sig frågan om en statlig reglering av kryptografiska verktyg är rätt väg att gå. Genom att peka på vilka 

som använder tekniken och i vilket syfte underströk de att kryptografi är en av grundpelarna i vårt 

alldagliga internetanvändande, men det har också skapat ett digitalt utrymme för kriminella att verka 

i. Författarna klassificerade 2700 hidden services och fastslog att 1500 befattade sig med olagliga 

former av narkotika, ekonomi och pornografi. De flesta liberala demokratiska länderna har 

accepterat kryptering som något nödvändigt och fördelaktigt men de menade även att den kriminella 

användningen av Tors hidden services inte bara ger verktyget ett dåligt rykte, utan också har skadat 

kryptografins goda namn. Författarna konstaterade att vi i framtiden måste fundera på om det går 

att modifiera fenomenet hidden services till att locka till sig fler legitima aktörer så som Facebook, 

samtidigt som man stöter ifrån sig de kriminella.  

Författarna säger att alla försök till att reglera eller underminera digital kryptering genom att skapa 

bakdörrar in i systemen endast kommer öka efterfrågan och därmed påskynda utvecklingen av allt 

mer komplicerade och ogenomträngliga system, något som kraftigt skulle gagna de kriminella 

elementen: ”We believe it should be a political no-go area for democratically elected governmets to 

pursue such a path.” (Moore, Rid 2016:32) Däremot ser de ett möjligt behov för Tor att ta död på 

hidden services i sin nuvarande form för att rädda det egna ryktet, även om andra likvärdiga tjänster 

förmodligen skulle dyka upp i dess kölvatten. De uppmanar polisväsendet att aktivt försöka störa ut 

dessa kriminella sidor och avanonymisera dess användare till den grad att Tor inte längre anses vara 

säkert nog för att begå brott genom (Moore, Rid 2016:33). 

Jardine instämmer och konstaterar att nedstängningar av illegala sidor både är möjligt och effektivt. 

Han konstaterar däremot att allmänhetens uppfattning är överdrivet negativ på grund av den 

snedvridna medierapporteringen kring Tor och dess användare. Historierna som rör fall där polis 

stängt ner narkotika- och barnpornografirelaterade sidor har högt nyhetsvärde och moralfana 
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jämfört med de fall där politiska aktivister i totalitära stater använder Darknet, främst med anledning 

av att dessa aktivisters arbete måste hemlighållas av rädsla för repressalier. Han menar att det inte 

heller är en hållbar lösning att skapa bakdörrar eller huvudnycklar så det kryptografiska skyddet går 

att nedmontera vid exempelvis brottsutredningar. De myndigheter och företag med ansvaret över 

dessa bakdörrar skulle bli föremål för oändliga attacker från hackare och det skulle vara en tidsfråga 

när, inte om, dessa huvudnycklar kom i fel händer med katastrofala följder (Jardine 2015:7).  

Jardine konstaterar att det handlar om huruvida tekniken gör mer skada än nytta, och att svaret på 

den kalkylen beror på vilka parametrar som används. I liberala och fria länder anser han att Tors 

skadliga inverkan överväger nyttan, men problemet är samtidigt svårlöst. Att stänga ner eller 

förbjuda Tor i liberala länder där behovet är lågt skulle få ödesdigra konsekvenser för användare i 

länder med ett faktiskt behov då majoriteten av Tors infrastruktur finns i de liberala staterna. Det 

skulle inte heller vara effektivt i förlängningen då nya och säkrare program skulle utvecklas för att 

fylla tomrummet. Vi tycks sitta fast med både det goda och dåliga, därför rekommenderar även han 

att polisen aktivt bevakar sidor med illegalt innehåll och att de fortsätter försöken med att identifiera 

användarna. Det är inte en perfekt lösning men Jardine ser ingen annan väg som maximerar de goda 

effekterna och minimerar de dåliga (Jardine 2015:11).  

DIGITALA SVARTA MARKNADER 

Den första kända marknadsplatsen som lät personer handla med illegal information lanserades i 

början av 90talet och döptes till BlackNet. Genom att bygga sidan med stark kryptering som bas 

kunde information utbytas på ett sätt som garanterade båda parter en hög grad av säkerhet som på 

tidigare fysiska analoga marknader var omöjlig. Med minimal fysisk kontakt och kryptografiskt skydd 

minskade risken att utsättas för fysiskt våld och ävenså minskade risken att bli gripen av polis. 

Forskare har menat att den nya sortens kryptomarknader kan eliminera våldet från vissa kriminella 

handlingar (Moore och Rid 2016:14). Det som begränsade BlackNet var bristen av icke-spårbara 

betalningsformer, en anonym digital valuta (May 1997).   

BITCOIN 

Kryptovalutan Bitcoin såg dagens ljus 2008 och syftade till att eliminera bankerna som mellanhänder 

i de ekonomiska transaktionerna, kringgå nationella handelslagar och möjliggöra anonyma köp (Bell 

2013:55/451). Således är Bitcoin en decentraliserad valuta och fungerar genom ett peer-to-peer-

nätverk liknande de som används för fildelning, där transaktionerna verifieras av samtliga användare 

i nätverket och således garanteras att köparen faktiskt har det belopp den vill spendera samt att rätt 

säljaren mottar korrekt summa. Varje konto är kopplat till en unik kryptonyckel som signerar 

transaktionen och därför behöver inga personuppgifter vara kopplade till de särskilda kontonumren. 
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Nya pengar skapas genom att individer eller grupper låter extremt kraftfulla datorer lösa allt mer 

avancerade matematiska problem för att sedan belönas med nyskapta digitala mynt. Värdet 

garanteras således inte av någon centralbank eller stat, utan är baserat på användarnas tilltro till 

systemet, dess storlek och antal Bitcoins i cirkulation (Bell 2013:100/451).  

Idag går det att köpa valutan på växlingssidor genom vanliga banköverföringar och med hjälp av 

särskilda tjänster går det att tvätta de digitala mynten som resulterar i att pengarna inte går att 

härleda tillbaka till en fysisk person. Allt fler näringsidkare har i dag börjat acceptera Bitcoins som 

betalning. Tekniken bakom, den så kallade blockkedjan, kan även innehålla mer än bara 

betalningsinformation. Lånelöften, fullmakter eller rätten till en bit land kan överföras säkert och 

utan mellanhänder, därför spås Bitcointekniken en ljus framtid. Internationellt arbetar idag ett 40tal 

banker med hur blockkedjetekniken kan utvecklas för att implementeras på en bredare front (Lucas 

2016).  

SILK ROAD 

Bitcoins har dock fram tills idag främst associerats med de digitala svarta marknaderna där 

användare kan köpa och sälja droger, vapen, information eller andra illegala varor. Den mest 

välkända av dessa marknadsplatser, Silk Road, skapades 2011. Bell kallar Bitcoins för den nästan 

oundvikliga biprodukten av cypherpunk-rörelsens arbete med stark kryptografi och Silk Road var en 

oundviklig biprodukt av Bitcoin. Silk Roads skapare ville bygga en libertariansk marknadsplats där 

statens maktutövning inte längre var en faktor utan aktörerna var fria att själva välja vem man gjorde 

affärer med och vad som köptes eller såldes. Efter att skaparen lurats i en fälla greps han av FBI 2013 

och sidan stängdes ner. Många av Silk Roads användare berättade efter nedstängningen om hur 

deras mentala och fysiska hälsa hade försämrats som följd. Deras personliga risk hade ökat när de 

sett sig tvungna att återvända till gatan för att köpa narkotika. En individ menade att FBI indirekt 

hade dödat hans farmor genom att hindra hennes åtkomst till medicinsk cannabis som sidan 

faciliterat (Bell 2013:235/451).    

De problematiska missbrukarna, eller de som självmedicinerade kroniska sjukdomar så som Multipel 

skleros med Cannabis, depression med Ketamin och PTSD med MDMA, eller de som enbart var 

rekreationsanvändare kunde alla dra nytta av att Silk Road erbjöd dem ett relativt säkert sätt att 

handla med narkotika jämfört med traditionell handel (Bell 2013:235/451). På gatan riskerar båda 

parter att bli utsatta för rån, våldsam misshandel eller att bli föremål för polisingripanden som kan 

förstöra professionella karriärer. Dessa risker har lett till en negativ våldsspiral då gatans aktörer 

beväpnat sig allt tyngre för att trygga den egna säkerheten. Våldet blev således allt grövre och kom 

att påverka inte bara säljare och köpare utan även hela nationer negativt (Bell 2013:246/451). 
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På Silk Road var förfarandet alltså annorlunda. Kunden letade upp en viss produkt och kunde därefter 

jämföra olika säljares sorter och priser. Med hjälp av föregående kunders omdömen om produktens 

kvalité samt hur god säljarens kommunikation var, hur graden av service uppfattades och hur 

anonymt varan förpackats så kunde köparen sedan välja vem de ville göra affärer med. Säljare som 

lurade kunder blev således inte långvariga. Istället drevs varornas kvalité och säljarnas service upp 

när de nu på ett våldsbefriat sätt konkurrerade om kunderna (Bell 2013:246/451). När köparen lagt 

sin order fördes pengarna över till Silk Roads egna deponisystem där de hölls kvar tills det att 

köparen mottagit leveransen och kontrollerat innehållet. Om allt stämde godkände köparen att 

pengarna slutligen släpptes vidare till säljaren. Om köparen var missnöjd eller påstod att paketet inte 

kommit fram kunde denne be sidans administratörer att avgöra dispyten och bedöma om någon del 

av deponisumman skulle återbetalas till köparen i form av kompensation (Bell 2013:257/451). Bell 

menade att Silk Road gav omvärlden ett smakprov på hur en mer välreglerad narkotikamarknad kan 

fungera och därför ansågs sidan vara ett led i det aktivistiska arbetet för narkotikans 

avkriminalisering (Bell 2013:292/451).  

De strandsatta användarna från Silk Road behövde däremot inte vänta länge på att en ersättare 

skulle dyka upp. Sidor som Evolution, Agora, Pandora och Silk Road 2.0 fyllde snabbt igen 

tomrummet men en osäker tid kom att följa då några av skaparna till de nya marknadsplatserna 

använde den ökade kommersen i mer själviska och kapitalistiskt dominerande syften för att snabbt 

dra in lätta pengar. Det blev nu relativt vanligt att olika marknadsplatsers administratörer, utan 

förvarning, stängde ner sidan för att sedan försvinna med de ansamlade deponisummorna där 

belopp uppåt 10 miljoner dollar var inte ovanliga. Flertalet internationella marknader har gått ett 

sådant öde till mötes men den digitala handeln tycks inte ha tagit någon nämnvärd skada. 

Användarna flyttar verksamheten vidare till någon av de andra marknadsplatserna som står redo att 

ta över kommersen (Woolf 2015).  

Aldrigde och Decary-Hetu såg Silk Road och liknande marknadsplatser som en paradigmskiftande 

kriminell uppfinning. I sin studie drar de paralleller till Napster och BitTorrent som öppnade upp 

fildelning för en bredare publik och hur nöjesindustrin sedermera var tvungen att anpassa sin 

affärsmodell efter den digitala distributionen för att överleva. Silk Road öppnade upp en global 

marknad för säljarna och gav dem tillgång till kunder de inte redan personligen kände, i en miljö med 

relativt låg risk och hög grad av anonymitet. Författarna menar att det krävs ett annorlunda 

subkulturellt kapital för att lyckas på den digitala marknaden kontra den traditionellt analoga. God 

kundservice, förmåga att uttrycka sig väl i skrift och ett gott rykte genom kundomdömen har ersatt 

vapenkraft och våldskapital som framgångsfaktorer för säljarna (Aldrigde och Decary-Hetu 2014:16). 
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Kryptomarknadens virtuella läge och anonymitet eliminerar både behovet och möjligheten att ta till 

våld samtidigt som deponisystemet råder bot på konflikter över uteblivna betalningar. De hypotiserar 

att de digitala marknaderna främst tilltalar rekreationsanvändare som har tid, resurser och kunskap 

för att göra beställningar och sedan vänta in leveransen. Problematiska missbrukare med en mer 

kaotisk livssituation saknar de rätta förutsättningarna och kommer således vara kvar på den analoga 

marknaden. De avslutar med konstaterandet att kryptomarknader har god potential att utmana 

årtionden av repressiv narkotikalagstiftning och oavsett polisiära ingripanden är det osannorlikt att 

den digitala handeln kommer ta skada eller försvinna (Aldrige och Decary-Hetu 2014:18). 

Van Hout och Bingham beskriver Silk Road i sin studie som främst inriktad till rekreationsbrukare 

genom sidans utformning och kravet på viss teknologisk expertis för att kunna användas, således 

exkluderades de mer sårbara och problematiska missbrukarna. Sidan erbjöd ett nytt och originellt 

sätt att kringgå den traditionella marknadens våldsamheter och författarna noterade hur de säljare 

som var aktiva på sidans forum erbjöd relevant information till villrådiga kunder som efterfrågade 

den. Således uppvisade man en unikt teknologidriven och marknadsbaserad skadereduktion gällande 

narkotikans negativa konsekvenser. Sidans omdömessystem gav aktörerna möjlighet att göra 

välinformerade val genom hela handelsprocessen. Marknaden var relativt konkurrenskraftig med en 

stadig produktefterfrågan där både stor- och småskaliga säljare kunde samsas. Säljarna uppfattades 

vara rationella riskhanterare genom sin prissättning, välförpackade varor och tilltro på sidans 

infrastruktur (Van Hout och Bingham 2013:6). 

FLUGSVAMP 

På den inhemska marknaden har bilden länge dominerats av en ensam aktör där tillvägagångssättet 

till stor del påminner om Silk Roads. Sedan starten i februari 2014 har Flugsvamp vuxit stadigt och 

kommit att bli en ledande arena för den svenska digitala narkotikahandeln. Då det påståtts att sidan 

förser barn och ungdomar med narkotika (Delin 2015) har Flugsvamp som svar infört en 18årsgräns 

för köp och uppmanar sina säljare att kontrollera sina kunder och de som säljer till minderåriga 

riskerar avstängning. Säljarna betalar en engångssumma på 2500 kronor till Flugsvamp för att öppna 

ett säljkonto och 3% av varje såld vara (support 2016). 

Flugsvamp tillåter endast handel med narkotika till skillnad från andra marknader på Darknet. 

Administratörerna beskriver själva hur de: ”inte främst har ekonomisk vinst som drivkraft utan vill 

underlätta för alla Sveriges narkotikabrukare och på längre sikt påverka den svenska 

narkotikapolitiken i en mer liberal riktning.” (Om Flugsvamp u.å.) Tillväxten stannade upp i slutet av 

2014 då en internationell polisinsats tog ner 400 olika hidden services (Hern 2014), 
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inklusive Flugsvamp. Sidan var borta i sex månader för att sedan återuppstå som Flugsvamp 2.0 

under ledning av nya administratörer. Dessa förklarade att: 

Ambitionen är, nu liksom tidigare, att ta en betydande del av den svenska 

narkotikamarknaden och tydligt visa att det står utom myndigheternas förmåga att 

förhindra den. Givet lite tid kommer det leda till en förändring av den svenska 

narkotikapolitiken. (Om Flugsvamp u.å.) 

Vi har tagit lärdom av historian och kommer inte låta den upprepas. Vi som driver 

Flugsvamp idag brinner för idén och drömmen om en förändrad narkotikalagstiftning. Vi 

tar vår uppgift på största allvar. Konceptet Flugsvamp är här för att stanna. (admin6 

2015) 

Idag hänger den ursprungliga skaparens mantra kvar över marknadsplatsen: ”Det här är ett 

projekt som är större än någon någon enskild individ.” (admin1 2015) Innerbörden i de 

ovanstående samlade citaten belyser det starka band som kopplar samman konceptet 

Flugsvamp med Cypherpunkrörelsens främsta ideal: tanken att en omfattande användning av 

stark kryptografi bland folket kan vara ett verktyg för samhällsförändring. 

 

TEORI – CYPHERPUNKS OCH KRYPTOANARKI 

BAKGRUND OCH CENTRALA FIGURER 

Rörelsens namn stammar från orden Cypher – Krypto/Chiffer och Punks – Lymmel/odåga. De har 

varit verksamma sedan september 1994 men att kalla det för en organisation är en mild överdrift. 

Istället beskriver de sig själva som en lös sammansättning av personer med likartade åsikter gällande 

säkerhet och personlig integritet på internet, främst gällande kryptering och dess tänkbara effekter 

på samhället. Sitt namn till trots så är rörelsen inte utpräglat anarkistisk enligt definitionen statslöst 

samhälle med fullständig frihet (Kropotkin 1910:3). Ett mer passande namn hade förmodligen varit 

cyberfrihet, ett namn som dock saknar den dramatiska utstrålningen (May 1994b:70). Rörelsen 

förespråkar alltså inte ett samhälle där lagar och stat är helt frånvarande, istället är rörelsen snarare 

libertariansk genom att förespråka individens okränkbara fri- och rättigheter, ett minimum av lagar 

som främst berör allvarliga brott så som stöld och mord, samt en minimalt påträngande stat (May 

1994a:322). 
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Ursprungligen utgjordes medlemmarna av prenumeranter på en email-lista där olika skribenter 

bidrog med tankar och idéer relaterade till den nya digitala infrastrukturen. Antalet mottagare 

uppskattades i mitten på 1990talet till 700 och cirka 2000 i slutet av årtiondet (Manne 2011:20). 

Listan har sedan dess fragmenterats och spridits i flera olika riktningar. Inom cypherpunk-rörelsen 

växte en ideologi fram som kom att kallas Kryptoanarki. Gruppen har aldrig haft någon utsedd ledare 

men medgrundaren Timothy C. May var tidigt en centralt tongivande figur. May var verksam som 

ingenjör vid företaget Intel i dess barndom. Intelchefen Craig Barrett har beskrivit honom som 

kreativ, innovativ och briljant (Greenberg 2012:907/7027). May har kallats för kryptoanarkins profet 

och liknats vid Karl Marx i sin betydelse för rörelsen (Pangburn 2013). 1988 författade han The Crypto 

Anarchist Manifesto där det b.la. går att läsa: 

 

Just as the technology of printing altered and reduced the power of medieval guilds and 

the social power structure, so too will cryptologic methods fundamentally alter the 

nature […] of government interference. (May 1994a:311) 

 

May författade 1994 ett nära 400 sidor långt dokument kallat The Cyphernomicon där han mer 

detaljerat argumenterar för behovet av stark kryptering i en digital framtid. Trots att May i texten 

understryker att alla Cypherpunks inte nödvändigtvis står bakom hans ibland högst personliga och 

radikala åsikter har detta dokument fått en bibelliknande status bland rörelsens sympatisörer 

(Crofton 2015:35). Andra aktörer som varit verksamma inom rörelsen är b.la. Julian Assange 

(grundare av Wikileaks), John Gilmore (medgrundare till Electronic Frontier Foundation), Bram Cohen 

(skapare av BitTorrent-tekniken), Philip Zimmermann (skapare av krypteringsprogramet PGP) samt 

Roger Dingledine (projektledare för anonymitetstjänsten Tor) (Crofton 2015:7-9). 

 

IDEOLOGI 

För att förstå cypherpunk-rörelsens centrala tankegångar finner man ledtrådar i 

Berkeleymatematikern och rörelsens medgrundare, Eric Hughes A Cypherpunk's Manifesto.  

Tillsammans med Mays manifest träder helhetsbilden fram. Inledningsvis fastslås att privacy, 

begreppet som på svenska blir en blandning av integritet, privatliv, avskildhet och sekretess, är 

absolut nödvändigt för ett öppet samhälle i en digital tidsålder. Det enda sättet att garantera 

integriteten är genom kryptografi som säkerställer att enbart den tänkta mottagaren kan läsa 

meddelandet. Människor kan inte lita på att stater eller företag ska skänka dem integritet av ren 

välgörenhet, folket måste själva försvara och hävda rätten till integritet. Cypherpunk-rörelsen är 

därför dedikerad till att bygga de anonyma system som tillåter människor att utbyta information med 

individer de själva väljer, utan inblandning från stater eller företag.  
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Som exempel nämns tekniska system som fungerar genom att omdirigera digital krypterad trafik 

samt elektroniska valutor (Hughes 1993). Dessa system kommer att förändra statens möjlighet att 

styra de kulturella narrativ som samhällets bas vilar på och således minskar kontrollen de har över 

invånarna. Teknologin kommer därigenom möjliggöra en teknologisk och social revolution. May 

förutspår att den teknologiska utvecklingen med snabbare uppkopplingar och ökad processorkraft till 

vardagsanvändarna gör kryptoanarkin ostoppbar. Staten kommer försöka reglera och begränsa 

användningen av dessa krypteringssystem genom att peka på hur kriminella element så som 

knarklangare och skatteflyktingar använder sig av tekniken för att undvika lagföring. Dock kommer 

alla försök till kontroll och dominans driva allt fler till insikt om behovet av kryptering varpå May 

fastslår att spridningen av kryptoanarkin är oundviklig (May 1988). Det enda som har potential för att 

sätta stopp för kryptoanarkin är upprättandet av en totalitär polisstat som övervakar all digital 

kommunikation (May 1994a:271, May 1994b:75). 

 

För att förstå det hot som cypherpunk-rörelsen identifierat mot den personliga integriteten ur ett 

mer modernt perspektiv måste man vända sig till mer aktuella källor. Julian Assange samlade år 2012 

några av rörelsens moderna förespråkare för att diskutera hur ideologin relaterar till vår nutid. De 

stödjer Mays idé om att internets framgång och spridning gör staten orolig inför kontrollförlusten 

över vilken information som folket har att tillgå. Svaret har därför varit att implementera vidsträckta 

övervakningsprogram som kan fånga upp digital kommunikation, analysera den samt knyta den till 

specifika avsändare och mottagare (Assange et al. 2012:268/2575). Internet har således förändrats 

från att vara folkets viktigaste verktyg för frigörelse till något som möjliggör ett totalitärt 

övervakningssamhälle, en postmodern Orwellsk dystopi (Assange et al. 2012:21/2575). Intressant 

nog nämns knappt behovet av kryptering när det kommer till att hindra illasinnade hackare från att 

profitera av stulen information. May konstaterar kort att kryptering kan skydda information (May 

1994a:96), men den huvudsakliga antagonisten i deras diskussioner är alltid överhet mot undersåte: 

chef mot anställd, stat mot medborgare. 

 

Möjligheten att upprätthålla lagar om äganderätt, skatteinsamling, domstolsbeslut, censur o.s.v. vilar 

på statens våldsmonopol (Assange et al. 2012:50/2575). När det kommer till att utöva detta 

våldsmonopol på internet måste staten ha kontroll över internets fysiska manifestationer, alltså de 

kablar och centraler som trafiken passerar igenom. Genom denna kontroll ges staten översikt i alla 

mänskliga, ekonomiska och politiska relationer och således blir maktbalansen orimligt skev mellan 

övervakare och övervakad. Övervakningen möjliggör staten att starta krig, manipulera konsensus och 

styra handelsavtal till sin fördel för att nämna några effekter. Utvecklingen, spridningen och 

användningen av anonyma system och kryptografi är folkets enda möjlighet att stå emot statligt 
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förtryck. Stark kryptering kan motstå obegränsade mängder våld utan att knäckas och är därför 

mänsklighetens enda hopp nu när vår civilisations framtid är densamma som internets (Assange et al. 

2012:87/2575).  

 

BEHOVET AV KRYPTOGRAFI I LIBERALA LÄNDER 

Innan 2013 hade dessa påståenden känts överdrivna för många invånare i demokratiska länder. Men 

efter att Edward Snowden avslöjade hur amerikanska myndigheter b.la. genom PRISM-programmet 

har direkttillgång till innehållet på servrar hos företag så som Microsoft, Google, Facebook och Apple 

blev världen varse om att den personliga integriteten faktiskt var så hotad som cypherpunk-rörelsen 

alltid påstått. I realiteten betyder PRISM att amerikanska myndigheter rutinmässigt kan inhämta 

innehållet på dessa servrar enkelt, snabbt och utan domstolsbeslut. Detta berör mänskligheten på en 

global skala eftersom majoriteten av internettrafiken i världen passerar genom infrastruktur som ägs 

av amerikanska företag och således blir föremål för övervakningen (Gellman och Poitras 2013).  

 

I Sverige har vi sett uppkomsten av lagar så som FRA- och Ipred-lagen som ger statliga myndigheter 

möjlighet att övervaka den digitala kommunikationen, något som kritiker hävdar bryter mot svensk 

grundlag och möjliggör en kränkande massövervakning av oskyldiga människor (Klamberg et al 2008, 

Gustafsson 2008). Sverige har även pekats ut som ett av de värsta inom EU där staten genom sin 

förmåga till massövervakning riskerar att konsekvent och rutinmässigt underminera medborgarnas 

rätt till privatliv på internet, samtidigt som tillsynen över dessa massövervakningsprograms 

tillämpning kallats för högst bristfällig (Helmerson 2013). 

 

I en studie undersökte Stoycheff vilken effekt dessa övervakningsprogram har på invånarna. Hon slog 

fast att vetskapen om att man lever under ett sådant program leder till självcensur genom en form av 

tystnadsspiral som förtrycker alternativa åsikter. Då dessa åsikter lyfts fram som en av demokratins 

grundpelare, riskerar övervakningen att tära på folkets förtroende för staten och i förlängningen 

skadas även demokratins trovärdighet. Detta kopplar författaren till en form av majoritetens tyranni 

(Stoycheff 2016:12-13). Just detta fenomen har länge varit ett av huvudargumenten för cypherpunk-

anhängarna som även påpekar att när ett sådant övervakningssystem väl finns implementerat är det 

inte svårt att ändra vilka parametrar som lagras och i vilket syfte (Assange et al. (2012:1416/2575):  
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DE FYRA RYTTARNA 

Ett av de mer använda argumenten för behovet av statlig översyn i medborgarnas kommunikation är 

som tidigare sagt att peka på de som använder kryptoanarkins möjligheter för att göra skada: 

terrorister, pedofiler, knarklangare och pengatvättare. I sann dramatisk Cypherpunk-anda gav May 

dem namnet The Four Horsemen of the Infocalypse (May 1994a:328). Han drar paralleller till stäng- 

och låsbara dörrar som kriminella aktörer kan gömma sig bakom, men vi skulle aldrig kunna tänka oss 

att förbjuda stängda dörrar (May 1994a:276). Moderna anhängare ställer den retoriska frågan om 

det är bättre att censurera eller förbjuda delar av internet eller om detta endast skulle begränsa vår 

förmåga att se och hantera de bakomliggande samhällsproblemen som har manifesterat sig medialt. 

Försvinner problemet om vi bara väljer att blunda för det (Assange et al. 2021:1650/2575)? 

Problemet sägs vara att majoriteten av folket kommer stödja den enkla och snabba lösningen istället 

för att ta itu med den obehagliga sanningen mer effektivt och långsiktigt då det politiska och mediala 

narrativet allt som oftast spelar på människors emotionalitet och rädsla snarare än vetenskapliga 

fakta. Här finns alltså behovet av ett ocensurerat och fritt internet som motgift till dessa 

antidemokratiska tendenser (Assange et al. 2012:867/2575). 

 

Kryptoanarkin för även med sig negativa konsekvenser och dessa liknas vid de oundvikliga baksidorna 

med frihet och yttrandefrihet: ”privacy protects illegality...it always has and it always will.” (May 

1994a:273) Pedofili, skatteflykt, mutor, utpressning och beställningsmord är bara några av de som 

nämns. Detta leder May vidare in på hur den krypterade och ospårbara kommunikationen möjliggör 

för individer att ställa sig utanför den konventionella moralen och välja vilka lagar man själv tycker är 

rimliga att följa (May 1994a:320). Kryptering i en digitalt nätverkad och uppkopplad värld är en teknik 

för att koppla bort sig från systemet (Kelly 1994:184) Detta centralt återkommande tema kan således 

kopplas till idén om majoritetens tyranni: 

 

Crypto anarchy effectively allows people to pick and choose which laws they support, at 

least in cyberspatial contexts. It empowers people to break the local bonds of their 

majoritarian normative systems and decide for themselves which laws are moral and 

which are bullshit. (May 1994a:58) 

 

Många Cypherpunks betonar dock vikten av att kunna straffa de individer som skadar andra i 

samhället med sitt beteende. May själv säger sig inte vilja stödja några lagar som enkelt kan kringgås 

utan nämnvärd risk att straffas för, eller de lagar som han själv inte skulle kunna tänka sig straffa 

förbrytare för. Han räknar upp mord, stöld eller våldtäkt som exempel men exkluderar: "victimless 

crimes, not drug laws, and not 99.9998% of the laws on the books.” (May 1994a:310)  
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Moderna anhängare för en liknande argumentering gällande digital övervakning när man säger att 

taktisk, eller riktad, övervakning (till skillnad från den strategiska massövervakningen) i många fall är 

befogad för att hantera destruktivt beteende (Assange et al. 2012:496/2575).  

 

Insikten om att moralen i ett samhälle är godtyckligt flytande och beroende av den sociala och 

historiska kontexten öppnar upp för minoritetsgrupper att utmana majoritetsmoralen och få folket 

att ifrågasätta vad som är bra eller dålig lagstiftning. I en värld som är digitalt sammankopplad och 

där geografiska avstånd är mindre betydelsefulla än tidigare blir även moraliska skillnader mellan 

nationer tydligare (May 1994a:328). En bra lagstiftningsprocess definieras som förfarandet att först 

observera världen för att sedan anpassa sig efter den genom att korrigera det dåliga och uppmuntra 

det goda i syfte att maximera valmöjligheterna för så många aktörer som möjligt. Skadliga lagar är 

alltså de som inskränker individers förmåga att agera och leva sina liv på de sätt de önskar. Tillåter 

lagarna att somliga aktörer förtrycker andra är dessa att betrakta som dåliga (Assange et al. 2013: 

1329/2575). 

 

May berörde också hur kryptoanarkins anonymitet skapar möjligheter för digitala svarta marknader. 

Allt fler individer kommer vända sig till dessa när fördelarna väger upp nackdelarna och risken för att 

straffas minimeras. May drömde om anonyma och trovärdiga kryptovalutor som skulle: ”profoundly 

change the nature of economies and social interactions.” (May 1994a:29) 

 

När dessa valutor väl finns menar han att detta kommer öppna upp nya möjligheter för folk som 

insett att eftertraktade, men förbjudna, varor i deras hemländer säljs fritt på marknader utomlands. 

Detta kommer resultera i en ökad smuggling och försäljning av varor som exempelvis mediciner, 

matvaror, narkotika eller litteratur på den nya digitala svarta marknaden. May menar att den här 

sortens lagar till stor del är baserad på en ohelig allians mellan privatföretag och stat som ämnar till 

att upprätthålla monopol, begränsa konkurrens och maximera vinster (May 1994a:331). Här kan 

anonyma digitala marknader användas för att störa det förtryckande maktförhållandet samtidigt som 

de erbjuder ett relativt säkert sätt att kringgå nationella lagstiftningar (May 1994a:328).  
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METOD 

För att undersöka studiens frågeställningar föll metodvalet på intervjuer med de säljare som är 

verksamma på hemsidan. Att genomföra en enkätundersökning betänktes även, då dessa möjligen 

hade uppfattats som mindre påträngande och mindre riskabla att medverka i samtidigt som en mer 

kvantitativ jämförelse hade möjliggjorts. Det som kom att avgöra var intervjumetodens stora fördel i 

att kunna föra ett mer konstruktivt samtal med respondenterna för att nå djupare in i de olika teman 

som är kopplade till frågeställningen. Jag föll för möjligheten att få diskutera det särskilt intressanta 

närmare och nå mer reflekterande svar än vad som vanligtvis är möjligt vid enkätundersökningar. 

Intervjuer är för mig ett obeprövat metodologiskt verktyg och därför ser jag denna studie även som 

ett tillfälle att utveckla de egenskaper som krävs för att utföra givande intervjuer som genererar 

kvalitativ och analyserbar data.  

Den slutgiltiga bild som studien konsturerar är på inget vis menad att vara en holistisk representation 

av fenomenet, utan de variablar som undersöks härstammar ur den tidigare forskning och litteratur 

som presenterats rörande kryptering, Darknet och digitala marknadsplatser. Det är värt att 

understryka att intervjudatan endast återger respondenternas perspektiv och inte bör tas som 

objektiv fakta. Jag har även aktivt exkluderat de kriminologiska och psykologiska aspekterna av 

respondenternas handlingar av utrymmesskäl. Andra ingångsvärden och tematiska områden 

uppmanas härmed att utforskas i framtida studier.  

INTERVJUER 

Flick menar att det är karaktäristiskt vid intervjuer att forskaren författar en intervjuguide som i 

förväg tar upp de specifika frågor som man vill att respondenten ger svar på i syfte att hålla intervjun 

på rätt spår och att undvika, för studien, irrelevanta teman. Målet är att utveckla en bredare bild av 

respondentens perspektiv på frågan samtidigt som man undviker enkla, korta eller generella svar. 

Forskaren söker ett djupt och detaljerat material som nås genom att ställa tre olika typer av frågor; 

huvudfrågor, uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor. Valet av vilka frågor som nyttjas och när avgör 

hur kvalitativt det slutgiltiga intervjumaterialet blir (Flick 2014:151). Forskaren måste även balansera 

mellan att följa intervjuguidens upplägg och att vara lyhörd för hur den specifika intervjusituationen 

artar sig. Viktigt är också att skilja på studiens inledande frågeställningar och de faktiskt 

intervjufrågorna, samt att använda ett mer alldagligt tal istället för ett renodlat akademiskt språk 

som riskerar uppfattas som exkluderande och elitistiskt av respondenten.  

Då jag sökte konkreta uttalanden gällande ett särskilt fenomen var den semistrukturerade intervjun 

att föredra (Flick 2014:155). Denna intervjuform fokuserar till stor del på vad Flick kallar 
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subjective theory: respondentens komplexa och rika kunskapsbank om fenomenet som ska studeras. 

Den utgörs delvis av explicit kunskap som ofta är enkel för respondenten att redogöra för genom att 

få reflektera kring öppna och direkta frågor.  

Men respondenten besitter även kunskap av mer implicit sort som kräver andra sorters frågor för att 

komma åt (Flick 2014:160). Frågor som inte går rakt på sak, gränsar till, eller står i motsats till den 

som forskaren egentligen är intresserad av kan här vara användbara. Dessa frågor syftar till att föra 

den svåråtkomliga implicita kunskapen upp till ytan och göra den mer explicit och lättillgänglig (Flick 

2014:162). 

Vidare kan studiens intervjuform kategoriseras som expertintervjuer där respondentens personliga 

biografi och narrativ är mindre intressant. Istället för att integrera respondenten i studien som ett 

enskilt ärende är syftet här att låta respondenten representera en större grupp av liknande experter 

(Flick 2014: 164), där begreppet expert definieras som: ”persons […] who are particularly competent 

as authorities on a cetrain matter of facts.” (Deeke 1995:7-8 citerad i Flick 2014:164) För denna 

studie var det relativt enkelt att identifiera vem som kan benämnas expert, att ha ett registrerat 

säljarkonto på sidan direktkvalificerade respondenterna. För att nå respondenter med en gedigen 

erfarenhet av sidan tillfrågades enbart säljare med mer än 100 genomförda transaktioner, Flugsvamp 

redogör inte för antal transaktioner över detta antal av säkerhetsskäl.  

TILLSTÅND OCH URVAL 

I studiens inledande skeende skapades ett användarkonto på Flugsvamp som skulle fungera som 

basen för min kommunikation med både säljare och administratörer. Flertalet tidigare studier 

understryker vikten med att initialt ta kontakt med sidans administratörer för att förklara forskarens 

intentioner och önskemål och söka deras aktiva godkännande (Colvin, Lanigan 2005; Barratt, Lenton 

2010; Mendelsson 2007; Smith, Leigh 1997 refererade i Buchanan 2012). Efter ett kortare mailutbyte 

där jag presenterade mina intentioner ställde sig Flugsvamps administratörer positiva till studiens 

genomförande. Detta godkännande användes sedan i de rekryteringsmeddelanden som skickades till 

25 olika säljare för att försäkra dessa om att studien var sanktionerad av administratörerna. Säljarna 

valdes ut från Flugsvamps förstasida där deras produktlistningar sorterats i alfabetisk ordning för att 

få ett urval av populationen som var relativt representativt och inte bundet till en viss 

produktkategori.  

Då det fanns anledning att anta att majoriteten säljare skulle vara extremt försiktiga och tveksamma 

inför att tala med utomstående om den egna verksamheten utgick jag ifrån att många av de 

tillfrågade säljarna skulle avböja medverkan. Utskicken gjordes en månad innan intervjuerna var 
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planerade att påbörjas och efter en vecka senare hade 10 säljare ställt sig positiva till att medverka. 

När intervjuerna sedan inleddes valde fem av dessa 10 att dra tillbaka sin medverkan. Att enbart fem 

av sidans säljare valde att ställa upp sänker själfallet studiens grad av representativitet för den totala 

populationen och det blir därför svårt att uttala sig om säljarna som kollektiv.  

Trots detta kom karaktären och svaren av de kvarvarande respondenterna att skilja sig tillräckligt för 

att finna intressanta samband och avvikelser. Samtidigt frigjordes mer tid och energi för att 

genomföra genuint djupgående intervjuer. Nedan följer en kort presentation av respondenterna, 

deras varuutbud och huruvida intervjun kunde genomföras i sin helhet.  

Respondenterna 

Respondenternas användarnamn har anonymiserats och i studien bytts ut mot exempelvis 

Respondent 2, där siffran motsvarar platsen i ordningen av de tio som tackade ja till att medverka i 

studien och således är inte alla siffror representerade. 

Respondent 2 – Ett säljarkollektiv med blandat utbud varor. Säljaren valde att avbryta intervjun kort 

efter den inleddes med hänvisning till behov av att insynsskydda sin verksamhet. 

Respondent 3 – Ensam säljare som saluförde Cannabis och läkemedel. Intervjun fortlöpte till avslut. 

Respondent 4 – Säljarkollektiv med ett blandat utbud. Intervjun avbröts kort efter inlediningen då 

respondenten slutade svara. 

Respondent 7 – Säljarkollektiv som erbjöd en bred blandning av olika produkter. Intervjun fullföljdes 

till avslut. 

Respondent 8 – Ensam säljare som saluförde Cannabis. Intervjun avbröts av säljaren halvvägs igenom 

utan motivering.  

ONLINEINTERVJUER 

Sidans administratörer hade ställt som krav för studiens genomförande att all kommunikation med 

säljarna skulle hanteras genom sidans meddelandesystem som är utformat likt en enklare e-

mailtjänst. Detta resulterade i att intervjuerna kom att genomföras som onlineintervjuer varpå 

särskilda metodologiska förutsättningar var tvungna att beaktas.  

För att motverka att intervjuerna gled över till att bli kvantitativa enkätundersökningar och i syfte att 

bibehålla den traditionella intervjuns djup och bredd rekommenderar metodlitteraturen att 

intervjuerna delas upp i mindre delar och att ett par relaterade frågor kring samma tema skickas 
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tillsammans, varpå en e-mailutväxling tar form (Flick 2014:160). Processen ämnas således göras mer 

interaktiv för att simulera en mer traditionell intervjusituation (Bampton 2002:4).  

Den främsta skillnaden kontra traditionella intervjuer är att interaktionen i relation till tid tenderar 

att bli asynkron, det vill säga att svar och frågor kan sändas med varierande tidsintervaller då 

intervjuare och Respondent inte alltid är online samtidigt (Flick 2013:161). Detta gör att 

respondenten ges möjlighet att svara i mån av tid utan att behöva boka in en viss tid eller plats att 

befinna sig på (Bampton 2002:3). Den asynkrona formen tillåter även respondenten att ta sin tid med 

att reflektera och formulera sitt svar, något som kan vara särskilt värdefullt vid diskussioner om 

känsliga ämnen. Däremot sker detta på bekostnad av den spontanitet som i vanliga intervjuer kan 

generera värdefulla nyanser i materialet. Men respondenterna ges även ökad kontroll över sina svar 

och risken att säga något de i efterhand kanske ångrar minskar. Asynkroniteten gör det också otydligt 

vad som orsakat eventuella förseningar i svar, eller helt uteblivna svar (Bampton 2002:5). Här gör 

avsaknaden av fysisk närvaro det svårt att läsa av situationen och en påminnelse kan i dessa fall 

behöva skickas till respondenten där frågan antingen upprepas i förstärkt form, specificeras eller 

förtydligas. Det hänger på forskaren att hitta balansen mellan att låta respondenten ta den tid som 

behövs och att hålla dialogen flytande.  

Det kan vara användbart att ställa flera likartade frågor samtidigt för att leda respondenten i den 

riktning som forskaren önskar att samtalet tar, utan att ställa för många frågor samtidigt, särskilt när 

de rör skilda teman eller är för omstädliga (Bampton 2002:6). För mycket emfas inom en episod kan 

resultera i en haltande dialog, medan för många olika episoder riskerar att trötta eller tråka ut 

respondenten. Faktumet att lång tid kan gå mellan svaren gör det skäligt att utföra flera intervjuer 

samtidigt, i syfte att effektivisera den egna tiden och hinna med de intervjuer man planerat. Detta 

öppnar även upp för att kunna överföra frågor och problem mellan de olika fortgående intervjuerna 

(Bampton 2002:7). Detta applicerades i denna studie då de fyra intervjuerna löpte simultant och 

möjligheten till korspollineringen av frågor och teman försökte utnyttjas maximalt. 

I relation till den spatiala aspekten så medför bristen på fysisk närvaro att forskaren inte kan 

observera och läsa av respondentens icke-verbala kommunikation som ofta bär på viktig information 

som kan komplettera respondentens ord. Det blir också svårare att uppfatta om intervjun är på väg 

att fallera, vilket medför svårigheter att rädda en kantrande intervju i tid. Kvalitativ forskning är ofta 

intresserad av hur respondenter svarar, inte enbart vad som sägs och den aspekten går här förlorad 

(Bryman 2001:321 citerad i Bampton 2002:8). Eftersom onlineintervjuer genomförs i en smalare 

kanal som är mindre kapabel att bära mångfacetterade och nyansrika meddelanden ökar även risken 

för missförstånd och ignorans mellan parterna. Lee lyfter däremot fram metodens brist på 
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direktkontakt som positivt för respondentens anonymitet, något som möjliggör en öppnare dialog 

kring exempelvis socialt oönskat beteende (Lee 2000 refererad i Bampton 2002:9). I denna studie var 

anonymiteten helt avgörande och inte bara en positiv bieffekt av metoden.  

FYRSTEGSMODELLEN  

McCrackens fyrstegsmodell följdes vid utformningen av den studiespecifika metoden. Hans första 

steg består av en uttömmande läsning av tidigare forskning på ämnet i syfte att skapa en robust 

kunskapsbas som senare hjälper forskaren att komma ämnet närmare genom att skapa förståelse för 

intressanta problemområden, friktionsytor och motsägelser i det material som sedan insamlas 

genom intervjuerna. Men denna förförståelse kan ha en negativ inverkan genom att studieobjektet 

uppfattas som givet eller självklart för forskaren. Genom att bibehålla ett skeptiskt och 

ifrågasättande förhållningssätt kan litteraturgenomgången skapa en hälsosam distans till ämnet och 

göra forskaren till mästare av, istället för fånge i, tidigare forskning. Ur litteraturen kan forskaren 

extrahera relevanta och användbara kategorier för att sortera det egna insamlade materialet. 

Litteraturgenomgången ämnar fungera som en inventering av ämnet och ge forskaren ledtrådar om 

vilka intervjufrågor som bör ställas och vad man bör lyssna efter i respondentens svar (McCracken 

1988:31).  

I den litteraturgenomgång som tidigare presenterats fann jag det därför intressant att undersöka om 

det finns anledningar till inte så lättsinnigt räkna säljarna till dem som b.la. Jardine menar har orsakat 

Tors dåliga rykte. Har man några ansvarskänslor för sina kunders välmående? Är det enbart fråga om 

att sälja varor eller ser man sig mer tillhandahålla en tjänst? Hur är relationerna till andra säljare på 

sidan, är de kollegor eller konkurrenter? Hur ser de på behovet av kryptografi och på möjligheterna 

med anonymiteten?  Vilken funktion ser de sig fylla i samhället och till vilken grad drivs de av de rent 

kapitalistiska möjligheterna? Finns det några bakomliggande ideal eller parallella motiv?   

I steg två vänder sig forskaren inåt och begrundar det egna förhållandet till studieobjektet som det 

existerar inom den egna kulturella kontexten. Vad har man för tidigare erfarenheter och fördomar 

kring ämnet? Vilken plats har objektet i den egna världsbilden och samhället man verkar i 

(McCracken 1998:32)? Här ges möjlighet att identifiera de kulturella kategorier och förhållanden som 

ännu inte har berörts av tidigare forskning, något som tillsammans med steg 1 hjälper till att forma 

intervjufrågorna. Forskaren lyssnar till sig själv för att senare kunna lyssna till respondenten och 

genom att undersöka den egna förförståelsen ges även möjlighet att kritiskt distansera sig ifrån den. 

Målet är här att balansera den närhet som steg 1 framkallat (McCracken 1998:33). 
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I detta steg rannsakade jag min egen förförståelse kring fenomenet med digitala svarta marknader 

som tidigare varit på en mycket basal nivå. Denna kunskap har varit baserad på en vag kännedom av 

fallet Silk Road och grundarens dramatiska gripande som vid tiden rapporterades om i diverse 

nyhetsmedier. En svensk artikel (Delin 2015) som berörde Flugsvamps återkomst till marknaden efter 

det internationella polisingripandet tjänade som enda källa till min tidigare kunskap kring situationen 

i Sverige. Den resiliens som sidan uppvisat och tillslagets låga effektivitetsgrad fick mig att tro att 

fenomenet är mer komplext än vad media rapporterat och därför ansåg jag det också värt att 

utforska sidan närmare. För mig har narkotikahandel och bruk i den svenska kontexten alltid 

framställts som en allvarlig samhällsfara där säljarna är hänsynslösa gamar som profiterar på de 

svaga och utblottade missbrukarnas beroende och misär, således fann jag det intressant att 

undersöka saken närmare från insidan.  

I steg 3 konstrueras själva intervjufrågorna som här återfinns i bilaga 1. Inledningsvis ämnade jag 

ställa generella frågor om respondentens bakgrund och kring dennes val av Flugsvamp som 

marknadsplats i syfte att få personen att slappna av samtidigt som resterande svar kan ställas i 

relation till individens bakgrund.  Därpå rekommenderar McCracken att frågor kring teman med 

relevans för studien ställs. Här är det tänkt att respondenten ska ge forskaren en sightseeing-tur i 

den subjektiva värld denne verkar i. Öppningsvis understryks vikten av att forskaren själv tar så lite 

plats som möjligt och ställer frågor som är öppna och allmängiltiga (McCracken 1988:34). I de fall 

intervjufrågorna i detta skede inte lyckas framkalla de planerade och önskvärda diskussionerna bör 

forskaren ta en mer aktiv roll och styra samtalet i rätt riktning med hjälp av frågor som respondenten 

kan ta avstamp från och på så sätt skapa möjligheter att diskutera det som inte framkommer 

naturligt i intervjun. Ett användbart verktyg för detta kom att vara undersökningen av kontraster 

mellan X och Y, viktigt här att variablerna bör stamma från respondentens egen vokabulär, endast 

som sista utväg bör mer akademiska termer användas (McCracken 1988:35). Jag sökte efter 

respondentens kunskap kring vad denne uppfattar som centrala aktörer, händelser och relationer 

samt den sociala och kulturella signifikansen av olika skeenden. Som hjälp använde jag mig även av 

att diskutera särskilda händelser upplevda av respondenten som utmanat eller brutit mot 

normaliteten. Hur var dessa händelser slående, överraskande eller omskakande (McCracken 

1988:36)? Tillsammans bildar de olika frågetyperna den färdiga intervjuguiden som visualiserar en 

riktning för intervjun och dess tänka innehåll.  

Det fjärde steget berör själva resultat och diskussionsfasen, hur intervjudatan med struktur och 

konsekvens gås igenom. Här identifieras de kategorier, förhållanden och antaganden som utgör 

respondentens världsbild och det är upp till forskaren att koppla dessa till den valda teorin samt 

undersöka hur väl datan överensstämmer med vad man enligt tidigare forskning och litteratur bör 
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finna inom området. Svårigheten ligger här i att rekonstruera en världsbild som är drastiskt 

annorlunda från forskarens egna (McCracken 1988:42). Respondenternas bilder sammanförs, 

undersöks och de mönster av likheter, mosatser och motsägelser som framträder diskuteras i 

relation till den upplevda betydelsen för ämnet (McCracken 1988:45). 

RESULTAT 

Respondenternas svar kommer nedan att presenteras i allt mer avsmalnande teman; från de mer 

övergripande anledningarna till att vara verksam som säljare på sidan, till hur de ser på sitt ansvar för 

kunderna och samhället, för till sist avsluta med en diskussion kring allmänhetens behov av 

kryptografi och hur de själva kan ha påverkat den negativa allmänna opinionen. Referenserna i denna 

del är förkortade, exempelvis Respondent 3 kallas för R3 med efterföljande sidnummer i relation till 

varje enskild intervju. Alla citat är exakt återgivna, inklusive eventuella stavfel. 

UPPLEVELSEN OCH ANLEDNINGARNA TILL ATT SÄLJA PÅ FLUGSVAMP 

Respondenterna uppfattade Flugsvamp och dess administratörer som pålitliga med en hög grad av 

trovärdighet och engagemang (R2:1). Respondent 8 hade råkat ut för en internationell marknadsplats 

exit scam och drogs till Flugsvamp av samma anledning som andra Respondenter också angav, att 

sidan upplevdes vara den största på svenska marknaden gjorde det enklare att nå de inhemska 

kunderna. Sidan beskrev som det: ”bästa alternativet för att sälja narkotika i Sverige” (R4:2), ett 

smidigare och säkrare sätt jämfört med gatan (R2:1) och tre av Respondenterna framhävde 

betalningslösningen och deponisystemet som en positiv faktor då de inte behövde oroa sig för 

uteblivna betalningar (R2:1, R7:3, R3:4).  

På Flugsvamp gick det att lita på nya kunder direkt, men en av säljarna underströk att det för honom 

inte handlade om att komma åt fler kunder, snarare att slippa möta okända personer som kunde lura 

honom eller: ”folk som kanske tjallar ut en till polisen.” (R3:3) För Respondent 8 var försäljningen 

enbart ett sätt att tjäna extrapengar, denne såg sig själv som en småföretagare och uppgav hur den 

ökade kundkretsen istället vara en viktig anledning till att verka på sidan.  

Administratörerna beskrevs som effektiva i att hålla ordning på sidan och avgjorde dispyter snabbt 

och rättvist (R4:2, R7:2). Respondent 3 beskrev en god kontakt med Flugsvamps administratörer och 

hur de som säljare hade ett större inflytande i hur sidan skulle utvecklas, i jämförelse med de större 

internationella marknadsplatserna. De kände sig mer trygga på en mindre marknad där summorna i 

deponikassan är relativt låga och nämnde Flugsvamps säkerhetsfunktion som kräver att minst tre 

administratörer godkänner större transaktioner och således minska risken med exit scams. 
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Respondent 8 upplevde ingen nämnvärd konkurrens på cannabismarknaden då: ”efterfrågan verkar 

vara större än utbudet.” (R8:2) Respondent 4 såg alla andra seriösa säljare som goda kollegor (R4:2) 

och Respondent 7 sa sig ha goda relationer till andra stora säljare med tätt informationsutbyte, 

främst gällande kunders beteende och misstänkta bedrägeriförsök. Sidan beskrevs som: ”mer ett 

community än en stor marknadsplats.” (R7:2)  

En av respondenterna uppgav att denne varken närvarade på sidans forum eller hade någon kontakt 

med andra säljare men uppfattade ändå stämningen bland övriga säljare som god (R8:1). En säljare 

angav att deras största problem var de som personer som registrerade nya kundkonton, la 

beställningar och sedan anmälde dessa som borttappade eller felaktiga i syfte att försöka få 

köpeskillingen återbetalad. Efter det att respondenten beslutat sig för att inte skicka borttappade 

paket till köparen en andra gång så uppskattar de att antalet dispyter sjönk från 30 % till: ”1-2 per 

1000 utskick.” Andra säljare de hade god kontakt med hade berättade liknande historier, ändå var 

det vanligt förekommande att skicka en andra omgång för att inte förlora kunder (R7:4). Vidare 

uppgav respondenten att de därför bestämt sig att endast sälja små mängder: ”Skulle vi börja skicka 

större mängder finns alltid risken att flera scammar samtidigt vilket kan få admin att börja tro att det 

är vi som inte skickat.” (R7:14)  

UTBUDET, KUNDERNA, ANSVARET OCH ETIKEN 

Vad Respondenterna valde att sälja avgjordes till stor del av ekonomiska faktorer men även av vad 

man ansåg kunna ge goodwill, exempelvis receptbelagda läkemedel (R4:1): ”det känns bra när man 

hjälper nån med att få tag på en unik produkt som dom inte får utskrivet utav läkare” (R2:1), även om 

de uppmanade självdiagnostiserade kunder att uppsöka läkare när sådana historier kom till deras 

kännedom (R7:9). Säljaren angav att de brukade avråda köp om kunden i sin kommunikation antydde 

att de endast ville testa i berusningssyfte (R7:7) samt att ett omoget intryck kunde leda till ett nekat 

köp (R7:9). Samma Respondent förnekade inte att vissa kunder var narkotikaberoende men gav som 

exempel att de sålde läkemedlet Subuxone till de som vill ha hjälp med att hålla sig borta från opiater 

innan de blivit antagna till behandlingsprogram (R7:7).  

Att kontrollera köparnas ålder i enlighet med sidans 18-årsgräns var en viktig del i det som uppfattas 

vara en ansvarsfull försäljning. En säljare uppskattade att 90% av kunderna blev kontrollerade genom 

att undersöka åldern på de personer som var skrivna på adressen. Vid de sällsynta fall då frågetecken 

uppstår kunde vidare utredning följa genom att köparen kontaktas utanför Flugsvamps system, eller 

att köpet avbröts (R7:10). En av Respondenterna hade infört en 20årsgräns för sina kunder och sålde 

endast lättare narkotika men hade inga synpunkter på andra som sålde tyngre droger: 
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”Mycket bättre för t ex en heroinist, och i förlängningen hela samhället, att ha möjligheten att köpa 

sin dos här än på ’gatan’.” (R4:2) Det tycktes vanligt att andra säljare själva använde narkotika: 

”vilket inte är en bra kombo om man skall sköta ett företag samtidigt […] Sköter man allt ordentligt 

och framför allt är nykter så är det inga problem att hantera ordrar.” (R7:4) 

Respondenterna delade med sig av historier om kunder med ADHD-diagnoser som uppgav att det var 

billigare att köpa amfetamin än att hämta ut sin utskrivna medicin. De erbjöd ordentlig information 

till tentamenspluggande studenter som undrade hur de borde dosera sitt inköpta amfetamin genom 

att understryka vikten av mat, vila och vatten (R7:9). Respondent 3 inledde intervjun med att förklara 

en syn som var vanligt förekommande bland säljarna: ”Det är skillnad på missbruk och bruk, vissa 

kunder brukar […] Andra har rent ut sagt ett missbruk” (R3:3). Vidare angav Respondent 7 att:  

Den största delen av våra kunder hör till den dolda delen av Sveriges brukare som aldrig 

råkar i trubbel med polisen eller går ner sig så pass att det kan börjas ses som ett 

missbruk. […] Dessa personer talas det väldigt sällan om utan det som syns är 

missbrukarna som tar överdoser på allmäna toaletter. (R7:6)  

De såg sina kunder till största del vara rekreationsanvändare och uppfattade att tunga missbrukare 

inte främst handlade på internet. En oväntad kundgrupp var cancerpatienter som vittnat om hur 

heroin fungerar bättre än de utskrivna läkemedlen: ”Att kunna spendera sin sista tid i livet med 

familjen istället för i sängen har vi fått mer än ett tack mail om.” (R7:7) En respondent ansåg att det 

finns legitima syften för de flesta droger och hade därför inte svårt att rättfärdiga sin verksamhet 

(R2:1). 

Då de upplevde att oseriösa säljare ibland överdrev produkters renhetsgrad eller att de blandade ut 

sina varor med andra, ibland farliga, ämnen valde en respondent att föregå med gott exempel genom 

att låta oberoende laboratorier testa allt de köpte in, för att sedan publicera resultatet i sina 

produktlistningar. De uppmanade köpare att göra detsamma när de köpte av andra säljare: ”Vi vill 

verkligen att kunderna skall veta vad de tar.” Den transparensen kunde orsaka irritation hos andra 

mindre säljare då det försvårade för dessa att få sina otestade varor sålda (R7:3). Varorna som fanns 

till salu på Flugsvamp uppfattades vara av högre kvalité än på gatan och därför också säkrare (R7:8, 

R3:4) Respondent 7 angav även att de inte sålde nya och okända substanser och gav som exempel 

den Cannabisliknande substansen Spice. Dessa syntetiska preparat uppfattades som en direkt 

konsekvens av den svenska restriktiva narkotikapolitiken då substansernas kemiska struktur ständigt 

ändras för att kringgå narkotikalagarna och kunna säljas som lagliga, men med oförutsägbara effekter 

och skaderisker som följd, i värsta fall att brukaren avlider (R7:6).  
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Respondent 3 hade istället ett eget klassificeringssystem för vad som var säljbart eller inte. Här var 

det centrala i vilket syfte som drogen togs, själva beroendepotentialen spelade mindre roll då 

säljaren menade att alla substanser, även de som idag är lagliga, har en missbrukspotential. Till de 

lätta och säljbara drogerna räknades b.la. Alkohol, Cannabis, Kokain, Ecstacy och LSD. Dessa sågs som 

sociala partydroger med relativt lätta bieffekter vid rätt dosering. I mitten placerades läkemedel.  

Den lättare sorten, exempelvis smärtstillande läkemedel, kunde han se sig sälja men tyngre så som 

lugnande bensodiazepiner som oftast används av missbrukare i behov av hjälp, såg han inget 

rekreationsvärde i då de gör brukaren icke-kommunicerbar. Här drog säljaren sin gräns: ”Vi är här för 

ett vinstsyfte men lite moral har vi att inte sälja dessa.” Till den tyngsta narkotikagruppen räknades 

Heroin, Amfetamin och Crack-kokain: ”och allt som inte tillhör fest/krog/umgås miljö.” Dessa ansågs 

ha svårartade bieffekter och inga positiva effekter för brukaren eller dess umgänge (R3:5) och såldes 

alltså inte av respondenten.  

Det skadliga var inte att utbudet av narkotika potentiellt ökade genom Flugsvamps existens, utan 

rättsväsendets förfarande att kriminalisera och stigmatisera brukarna: ”Enligt mig finns det inget mer 

skadligare att behandla missbrukare som kriminella och därmed bli utstött ur samhället.” (R3:7) 

Andra länder lyftes fram som mer pragmatiska i sin lagstiftning och missbruksvård, exempelvis i 

Portugal: ”har man fattat att missbruk av alla olika droger ska behandlas som en sjukdom och inte en 

bestraffning.” (R3:3) Därför önskade respondenten att Sverige skulle ändra sina prioriteringar: 

”Värdesätt vård, RÄTT kunskap med FAKTA, ingen anti-drog propaganda, på så sätt skyddar vi alla på 

bästa sätt, tyvärr kommer det aldrig finnas en nollvision [gällande anti-drog propaganda] i samhället 

för att detta har ju ett rent vinstsyfte.” (R3:8)  

BETYDELSEN FÖR TORS RYKTE 

Respondenterna reflekterade kring kryptering och några såg användningen av Tor som en 

nödvändighet i modern tid. Respondent 3 motsatte sig delvis att de skulle gett verktygen ett dåligt 

rykte men förstod samtidigt hur utomstående kan uppfatta situationen: ”Jag är ju en drogliberal så 

från min personliga syn så har jag inte givit TOR eller kryptering o.s.v ett dåligt ryckte, men jag förstår 

helt och hållet att andra som inte är det, att det förstör rycktet.” Respondenten kände även olust 

inför att klumpas ihop med de andra av infocalypsens ryttare, då dessa uppfattades som mer skadliga 

än den egna narkotikaförsäljningen:   
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Dock så tycker jag personligen att dom som säljer vapen och håller på med våld, 

barnporr o.s.v på TOR är dom människorna som ger TOR ett dåligt ryckte, Oftast 

förknippas TOR med Knark OCH! barnporr i media, som att det ligger hand i hand. Vilket 

det självklart inte gör. (R3:14) 

Tor sågs annars som ett verktyg som både kunde användas på gott och ont men att det onda 

framhävs mer och således orsakat det dåliga ryktet (R3:11, R7:9). Dessa respondenter var även väl 

insatta i debatten kring kryptering och upplevde behovet härstamma från den digitala 

massövervakningen: ”I ett informationsåldern som vi lever i idag så kan vi inte ha censur eller 

blockering/avslyssning av information […] Om avlyssningen ökar så kommer nog Tor att bara bli 

större.” (R3:10) Men hotet från ondsinta hackare berördes också, förtroendet för systemsäkerheten 

på det öppna internet var lågt: ”Man vet inte vem som blir hackad och vilka uppgifter som läcker ut.” 

(R7:13) 

Utvecklingen och spridningen av kryptografin upplevdes vara ostoppbar nu när processen är 

igångsatt: ”man kan inte döda en idé och även om man stänger ner nätverket som kommer en 

liknande teknologi att dyka upp.” (R3:12) samt: ”Jag och många av mina vänner förespråkar att man 

använder produkter som erbjuder inbyggd kryptering.” (R7:14) 

Respondenten vidareutvecklade resonemanget: 

I framtiden kommer det vara mycket lättare att handla droger från nätet, det utvecklas 

precis som all annan teknik. Dagens ungar är födda med smartphones och internet så 

det är helt naturligt för de. Vissa saker går inte att stoppa oavsätt hur mycket man vill. 

Många som handlar droger på nätet anser inte att de begår något brott precis som 

fildelarna inte heller tyckte det var något brott. Så länge efterfrågan finns kommer alltid 

någon sälja på något sätt. Stängs en sida öppnar två nya dagen efter. (R7:9) 

Att Tor kunde användas för att enkelt bryta mot lagen och undgå lagföring sågs inte som något större 

samhällshot: ”Alla människor bryter dom lagar dom inte har respekt för enligt mig, […] t.ex laddat ner 

en film eller kört för fort med bilen, betyder det att man saknar respekt för lagen/lagarna som en 

helhet?” (R3:9) 

En av säljarna hade dock en kontrasterande syn, på frågan om Tor borde förbjudas då det bara anses 

användas för olagligheter svarade respondenten: ”Förbjudandet av TOR tycker jag verkar vara 

mycket resonabelt, är dock självklart emot det pga egna intressen […] hade jag inte hållt på med 

droghandel och riskerat fängelse så hade jag inte brytt mig något nämnvärt på statens insyn i mitt 

datoranvändande.” (R8:3) 
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DISKUSSION 

Respondenterna uppskattade främst Flugsvamps rent tekniska möjligheter till att bedriva försäljning 

utan de problem som präglat den analoga handeln. Som May uttryckte: för att på ett relativt säkert 

sätt kringgå nationella lagstiftningar. Att minska friktionen i transaktionerna och eliminera våldet 

uppgavs även vara den främsta anledningen till att säljarna valt att digitalisera sin verksamhet. Att 

administratörernas roll hyllades unisont stämmer väl in på vad tidigare forskning visat vara en central 

del i dessa marknadsplatsers attraktionskraft. Detta kan inledningsvis tolkas som en indikation på att 

säljarnas vinstintresse är den primära drivkraften, men de kryptoanarkistiska idealen och verktygen 

har även skapat nya möjligheter för en mer reglerad marknadsplats där tredje part fredligt kan lösa 

eventuella tvistemål.  

Genom tydlig och gemensam styrning från administratörerna har detta i förlängningen föranlett en 

mer ansvarsfull företagsamhet och därför kan verksamheten i sin natur anses vara närmare besläktad 

med andra lagliga internetbaserade postorderaffärer än den traditionella narkotikahandeln. Detta 

har i sin tur attraherarat en ny generation marknadsaktörer som blandar datorexpertis och liberal 

livsfilosofi för att, som May beskrev, skapa nya möjligheter till social interaktion samtidigt som de 

utmanar och stör det förtryckande maktförhållandet genom att göra motstånd mot en inkonsekvent 

lagstiftning. Respondenternas svar ger tydliga exempel på hur de upplever fördelarna väga upp 

nackdelarna, således kan sidans attraktionskraft också förstås i relation till teorin.  

Behovet av kryptografiska verktyg i Sverige kan vid första anblick tyckas vara lågt i förhållande till mer 

totalitära stater där Tor främst varit användbart som verktyg för folkets frigörelse. Samtidigt går det 

inte att förminska betydelsen av de digitala massövervakningsprogramen som både 

Cypherpunkaktivisterna och Stoycheff identifierat som ett av de största hoten mot demokratin. Det 

går även inte att förneka att Sveriges narkotikapolitik med internationella mått är extremt restriktiv. 

Då Ipsos-undersökningen visade hur de svenska användarna var relativt välmedvetna om 

övervakningen (61%) är det märkligt att endast 39% anser att Tor bör få finnas kvar. Som teorin 

stipulerade är användningen av stark kryptografi den enda möjligheten att stå emot denna sortens 

övervakning och kartläggning och således borde stödet alltså vara högre. Men återigen går det att 

finna en förklaring i teorin som menar att det mediala narrativet tenderar att spela på människors 

emotionalitet genom att episodiskt och simplifierat beskriva hur dessa verktyg låter kriminella 

handlingar bedrivas i en laglös vilda västernmiljö. En bjärt kontrast till samhällets generella strävan 

efter lag och ordning samtidigt som den mer komplexa helhetsbilden utelämnas. Detta påstående 

om den mediala bilden kring sidor som Flugsvamp bör därför undersökas närmare i framtida studier.   



33 
 

Jardine påpekade något helt avgörande: huruvida tekniken anses göra mer skada än nytta beror på 

vilka parametrar som används i kalkylen. Att sätta stop för de kriminella aktiviteter som de 

kryptografiska verktygen faciliterar är inte svårargumenterat, särskilt när det handlar om moraliskt 

förkastliga och direkt skadliga brott så som terrorism, pedofili, narkotikaförsäljning och pengatvätt 

där gemene man är potentiella offer. Ipsos-undersökningen visar således hur den 

kalkyluppställningen blivit allmänt accepterad. Vad denna studie delvis belyst är hur andra 

parametrar genererar annorlunda resultat och varför man inte så oavkortat bör räkna 

narkotikahandeln på Flugsvamp till de andra av infocalypsens skadliga ryttare. 

Det är ingen tvekan att missbruk är ett allvarligt samhällsproblem, men många olika perspektiv går 

att urskönja från respondenterna. Hur kommer det sig exempelvis att alla som fått smärtlindrande 

morfin efter sjukhusoperationer inte utvecklar ett grovt opiatmissbruk? Rouletthjul går inte att 

snorta eller injicera men ändå är spelberoende ett utbrett samhällsproblem. Att somliga uppenbart 

skadliga och beroendeframkallande ting är lagliga samtidigt som andra inte är det belyser den 

dissonans och inkonsekvens i lagstiftningen som säljarna härledde till i sin argumentering. Kanske går 

det att knyta till det som teorin kallar för en ohelig allians mellan privatföretag och stat i syfte att 

cementera monopol samt begränsa konkurrens för att maximera företagens vinster, något som 

främst Respondent 3 ställde sig bakom. Att nuvarande lagstiftning skulle vara i invånarnas bästa 

intresse upplevs alltså som tvivelaktigt. Om det nu stämmer att de digitala marknadsplatserna främst 

drar till sig oproblematiska rekreationsanvändare på så sätt som både tidigare forskning och 

respondenterna i denna studie menade är det möjligt att detta argument håller. Samtidigt kan det 

tyckas bekymmersamt att de problematiska missbrukarna inte har tillgång till en mer säker miljö att 

införskaffa sin narkotika. Att ge dessa utsatta individer mer säkerhet skulle kunna liknas vid andra 

vårdande och skadereducerande åtgärder, exempelvis i form av sprutbytesprogram eller 

rehabiliterande substitutionsbehandlingar. 

Att internet kopplat samman världen och att betydelsen av geografiska avstånd minskat kan vara 

anledningen till att respondenterna hänvisade till mer internationellt betingade och liberala 

perspektiv för att utmana den svenska traditionen av konservativa antaganden kring narkotika och 

beroende. Därigenom går det att förstå ursprunget till de alternativa moralregler som 

respondenterna uppvisade. Trots att säljarna enkelt skulle kunna använda plattformen Flugsvamp för 

vinstmaximering utan några skrupler eller betänkanden kring eventuella efterverkningar framträdde 

mönster av skadereducering och ansvarstagande. Trots att säljarna åtnjöt personlig anonymitet tog 

lejonparten på sig ett mer utbrett ansvar och uppvisade former av omtanke för kundernas 

välmående.  
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Det är självklart inte omöjligt att dessa svar var tomma luftslott i syfte att få verksamheten låta bättre 

än vad den faktiskt är, samtidigt som det var omöjligt för denna studie att objektivt bedöma huruvida 

säljarna faktiskt agerade så som de påstod. Men efter att tagit del av flera konkreta exempel på 

sådant agerande genom intervjuerna finns ändå anledning att tillskriva dessa redogörelser en relativt 

hög grad av trovärdighet. Att ta sig tid att genomföra ålderskontroller, neka suspekta beställningar, 

publicera laboratorietester eller ge råd om hur narkotikan bör doseras tyder på förekomsten av 

parallella motivationer som kompletterade de rent ekonomiska. Det är däremot inte lika tydligt till 

vilken grad detta stammar ur en genuin omsorg eller från säljarnas behov av att hålla en låg profil och 

undvika negativ medial uppmärksamhet, något som kan generera mer negativ samhällsopinion som 

kallar på hårdare tag från myndigheterna mot Flugsvamp, eller kryptografin som helhet. Systemet är 

inte heller vattentätt då det torde vara enkelt för avvisade kunder att vända sig till säljare med lösare 

moral. 

Säljarkollektivet tycktes vara månt om att vårda det gemensamma anseendet genom att med 

varukvalité och service utkonkurrera de aktörer som man ansåg agera oansvarsfullt, parallellt med 

administratörernas arbete att rensa ut eventuella svarta får på så sätt som tidigare forskning visat. 

Anonymiteten och sidans infrastruktur har alltså uppbringat nya möjligheter till bedrägligt beteende 

från både säljare och köpare, något som ständigt hotar verksamhetens övergripande trovärdighet. 

Men att så många av respondenterna ändå ansåg sig vara goda kollegor med andra hederliga säljare 

istället för bittra konkurrenter ger återklang för de kollektivistiska gemenskapskänslorna som 

uppfattar Flugsvamp vara ett projekt större än någon enskild individ. Kryptografi må vara en teknik 

för att koppla bort sig från majoritetssystemet, men den möjliggör också nya system av stark 

gemenskap.  

Den intressanta avvikelsen i studien var Respondent 8 som kom att representera den del av 

populationen som självmant valt att exkludera sig från sidans gemenskap. Denne säljare var även 

unik bland respondenterna med åsikten att förbjudandet av Tor kändes rimligt samtidigt som han 

motsatte sig idén utifrån sitt eget vinstintresse som alltså var den primära motivationen. 

Respondenten uppvisade en intressant form av Orwellskt dubbeltänk genom att samtidigt hålla två 

motstridiga koncept som sanna, något som kan tyda på att vissa säljare inte ägnar någon större 

eftertanke kring vilka implikationer deras säljarskap kan leda till i en större kontext. Här var alltså de 

kryptoanarkistiska argument som andra respondenter uppvisat frånvarande. Istället stödde 

respondenten den antikryptografiska ståndpunkten att övervakning och statlig insyn endast är ett 

hot mot de som har något att dölja. Detta fynd visar alltså hur Flugsvamp även kan attrahera säljare 

med ett mer kapitalistiskt intresse även om denna studie inte kunde avgöra hur stor del dessa säljare 

utgjorde av sidans totala population, något som framtida studier bör undersöka.  
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Det är även möjligt att studiens slutgiltiga urval till stor del kom att innefatta de mer aktivistiskt 

drivna säljarna då dessa kan ha uppfattat intervjuerna som en möjlighet att sprida det aktivistiska 

budskapet.  

Beroende på vad som salufördes nyttjades olika typer av moraliskt rättfärdigande argument. De som 

endast sålde lättare substanser pekade främst på att allt i princip går att missbruka samt att deras 

varor inte var särskilt beroendeframkallande. Här var det fråga om att hjälpa vuxna människor själva 

välja sina berusningsmedel genom att utmana det som teorin kallade majoritetens tyranni i sann 

Cypherpunk-anda. Respondent 3 ville exempelvis inte befatta sig med tyngre narkotika som han 

menade enbart medförde negativa effekter, men Respondent 7 som valt att sälja tyngre preparat 

pekade istället på hur försäljningen av tyngre narkotika användes för att förhöja livskvaliten hos 

dödligt sjuka cancerpatienter eller hur amfetaminet de sålde hjälpte studenter att fokusera på 

akademiska sysslor, samtidigt som de sålde medicin till de som ville bli fria från sitt missbruk. Andra 

såg hur det fanns legitima användningsområden för de flesta drogerna och även om de själva inte var 

beredda att sälja tyngre narkotika såg de inte ner på dessa säljare, något som tyder på att 

engagemanget att förse brukare med högkvalitativa varor i en säker miljö övertrumfade preparatens 

skadliga missbrukspotential, ett faktum som även tydliggjordes av Respondent 3s egna 

klassificeringssystem. Flertalet respondenter såg sig uppenbarligen tillhandahålla en tjänst och fylla 

ett tomrum i samhället som de ansåg att staten skapat. Respondenterna rationaliserade den egna 

verksamheten främst genom att lägga vikt på den nytta som deras försäljning bringat för somliga 

kunder.  

Gemensamt var dock åsikten att andra kriminella aktörer på Darknet var mer skadliga för samhället 

och att den egna verksamheten egentligen utgjorde det som May kallade för offerlösa brott. Detta 

går självklart att argumentera emot då missbrukare och personer i deras närhet går att se som offer 

för det destruktiva beroendebeteendet. Respondenterna var dock inte blinda inför problemen med 

narkotikaberoende eller att några av kunderna inte kunde hålla sitt bruk på måttliga nivåer, men de 

underströk samtidigt att en liberalare lagstiftning skulle kunna leda till en mer effektiv och human 

vård genom att bemöta allt missbruk, oavsett substans, som en hälsofråga istället för en juridisk.  

Detta går att härleda till vad teorin kallade en god lagstiftningsprocess; att anpassa lagarna efter 

omvärlden, korrigera det dåliga och uppmuntra det goda för att ge så många som möjligt maximalt 

med valmöjligheter till att leva så som de önskar. Än en gång går det att argumentera för att ett 

beroende inskränker individens valmöjligheter, men även att det då inte är långt till förbud och 

censur av andra potentiellt skadliga ting – extremsport, pornografi, socker, tobak, böcker – listan kan 

göras oändlig.  
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Cypherpunkaktivisterna menade att censur och förbud är den enkla och snabba lösningen som 

förvisso appellerar till den breda massan men att förbudspolitiken samtidigt begränsar samhällets 

förmåga att se och hantera de bakomliggande problemen mer effektivt och långsiktigt. 

Respondenterna pekade även på att de flesta av deras kunder inte ansåg sig begå något brott och 

gjorde liknelser med b.la. fildelning, ett fenomen som tvingade nöjesindustrin att anpassa sin 

affärsmodell till den digitala tidsåldern i form av exempelvis Spotify och Netflix, i syfte att uppmuntra 

det goda och korrigera det dåliga. Återigen går detta att härleda till Mays resonemang om att när en 

lag enkelt går att kringgå utan nämnvärd risk att straffas så kommer även stödet för denna lag att 

vara lågt. Paralleller kan dras till de utbredda tendenserna i samhället att inte betala TV-licens eller 

att överträda hastighetsbegränsningen på vägarna. 

Respondenterna tycktes även stödja det som tidigare studier understrukit – att hela samhället tjänar 

på att handeln flyttat in på internet genom att det narkotikarelaterade våldet minskar som följd. Det 

är däremot oklart vad säljarnas inkomster från Flugsvamp sedan finansierar. Då det i intervjuerna 

framkom att några av respondenterna var välorganiserade är det inte omöjligt (dock inte nödvändigt) 

att några även bedrev andra typer av kriminell verksamhet, något som skulle kunna ändra 

nyttokalkylens resultat och därför är värdefullt för framtida studier att kartlägga. 

Om de verktyg som möjliggör den digitala narkotikahandeln fortsätter utvecklas till att bli mer 

lättanvända kommer det bli mycket intressant att se om missbruket i samhället kommer öka, eller 

om narkotikan når minderåriga. Om så sker kommer staten med största sannorlikhet slå ner hårt på 

den digitala marknaden. Annars finns goda chanser att Flugsvamp på sikt lyckas uppnå sina mål med 

att förändra den svenska narkotikapolitiken i en mer liberal riktning genom att, som Bell beskrev, 

vara det goda exemplet för hur en mer ansvarsfullt reglerad försäljning kan leda till önskvärda 

samhällsförändringar.  

Det grundläggande vinstintresset hos samtliga säljare går inte att förneka och även om det är oklart 

huruvida de mer aktivistiskt lagda säljarna även dominerar sidans totala population, visar denna 

studie hur respondenterna använde de kryptoanarkistiska verktygen i en anda av 

samhällsförbättring. Oavsett säljarnas drivkrafter står de alla på frontlinjen i kryptokriget. Genom att 

vara den ständigt jagade råttan driver de fram utvecklingen av de integritetsskyddande verktyg som 

idag kommit att implementeras på en allt bredare front, något som Cypherpunkaktivisterna redan för 

30 år sedan förutspådde skulle bli avgörande för demokratins överlevnad i en digital framtid. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

Varför valdee du att börja sälja på Flugsvamp? 

Spelar det roll att Flugsvamp är en svensk sida?  

Vad avgör vad du säljer, eget intresse/erfarenhet av varan eller de väljer du de varor som ger högst 

vinst?  

Man kan ju säga att ni beror på era varors illegala status, hur ser du på narkotikalagstiftningen? Hur 

ser du på legalisering av narkotika? Total eller delvis?  

Säljer du produkter eller tillhandahåller en tjänst? Är det någon skillnad för dig? 

Ser ni handeln på Flugsvamp som en del av det samhället, eller står ni utanför? 

Använder du dig av kryptering även utanför Flugsvamp? Har användningen av kryptering på 

Flugsvamp smittat av sig på ditt övriga liv? 

Sköter kunderna sin kryptering? Är kunderna kunniga eller behöver ni ”undervisa” dem? 

Hur långt sträcker sig ansvarskänslorna för kunden?  

Besöker du andra sidor på TOR-nätverket? Vilka, i vilket syfte? Vad betyder Tor för din vardag?  

Hur är Tor användbart för gemene man i Sverige? 

Använder du Tor för vanlig surfning utanför Darknet?  

Vad skulle det betyda för dig om FS försvann/togs ner? 

Vad säger du till någon som tycker Tor borde förbjudas eller blockeras p.g.a. Det olagliga innehållet?  

Bör samhället se möjligheten för individerna att kringgå vissa lagar som en möjlighet eller ett hot? 

Tor skänker stora möjligheter till att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna, hur ser du på 

att den verksamhet du bedriver bidrar till att 70% av tillfrågade vill blockera tor? 

Vissa har liknat det med piratkopierad musik, om tekniken gör det möjligt och inte går att 

förbjuda/blockera utan att införa en de facto-polisstat…? 

Hur är atmosfären på sidan? 
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Hur ser konkurrensen ut? Har antalet kunder/säljare ökat?  

Vad ställer folk för frågor? 

Vem har makten? Säljare eller köpare?  

Vad prioriterar ni, nya eller gamla kunder?  

Vem ska lockas av din sida? Har ni en tänkt målgrupp?  

Vad lockar du med, mer än ett bra pris, bra utbud, bra säkerhet? (Vilka är era erfarenheter om vad 

kunderna uppskattar?) 

Har kunden alltid rätt? 

Hur långt går du för att tillfredsställa missnöjda kunder?  

Vilka olika sorters kunder har du? Hur uttrycker de sig?  

Har du någonsin nekat en köpare? På vilka grunder?  

Vad oroar dig? Vilket moment är mest stressigt?  

Vad är du mest stolt över? Om du skulle sluta i morgon, vad skulle du ha lärt dig?  

Finns det något företag eller person du försöker efterlikna i din framtoning? 

Finns det något du aldrig skulle sälja av moraliska skäl? 

Hur ser du på stigmat/den negativa samhällssynen på din syssesättning? Vilka vet om vad du gör? 

Vem kan du vara öppen med? 

När kommunicerar ni med andra säljare? I vilka situationer?  

Vad för sorts beställningar föredrar ni? Stora volymer/få köpare eller tvärtom? Varför?  

Har ni agerat på internationella sidor, för/nackdelar? 

Har du sålt på gatan? Hur skiljer det sig? Vad föredrar du? Har FS ersatt face2face? Kan det någonsin? 

Är det bara en förlängning? 

Ger olika varor olika status att sälja?  
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BILAGA 2 – INTERVJU MED RESPONDENT 2 

Mottagare: Respondent 2 

Skickat: 1/4 12:14 

Rubrik: Intervju 

Hej igen! Hoppas påsken varit bra och att det nu passar er bra att initiera den tidigare diskuterade 

intervjun. 

Jag vill också passa på att påminna er om att ni förblir anonyma i denna studie, det ni säger här i 

intervjun kommer inte kunna knytas till ert användarnamn. Vill ni kryptera någon del av era svar finns 

en PGP-nyckel på vår profilsida.  

Vi börjar från början, kan ni berätta lite om er bakgrund och hur ni hamnade på Flugsvamp? 

Mottagare: RESPONDENT 2 

Skickat: 5/4 16:04 

Rubrik: Intervju; Uppföljning 

Hej igen! Ser att ni mottagit mitt förra meddelande men ännu inte svarat och jag undrar nu om det är 

frågans natur som är orsaken eller om ni helt enkelt behöver längre tid på er att svara? 

Detta så jag kan anpassa intervjuformen till er bekvämlighet och tidstillgång! 

För att förtydliga, jag är inledningsvis nyfiken på hur ni kom att landa på just Flugsvamp, men jag är 

inte ute efter att fiska information som kan knytas till er faktiska person. 

Om ni vill avbryta er medverkan i studien, vänligen låt mig veta så jag kan leta nya säljare att 

intervjua. Annars ser jag fram emot era svar!  

Mvh John 

Hej igen bäste John! 

Vi undrar gärna igen vart denna studie tar plats samt om den kommer publiceras i citat form efter 

specifika säljare? :) 

Flugsvamp är en väldigt pålitlig och främst ledande plattform inom sveriges droghandel på darknet. 

Därav blev det Flugsvamp, då det finns legitima syften för dom flesta drogerna så är det ganska lätt 

att rättfärdiga denna typ av verksamhet, det känns bra när man hjälper nån med att få tag på en unik 

produkt som dom inte får utskrivet utav läkare. Sen om man tänker generellt så är nog dom flesta 

säljarna här inne av samma anledning, att det är ett smidigare sätt att få ut sina produkter utan 

namn/telefonnummer/rykten och betalningen är konkret. 

Vänligen 

RESPONDENT 2 
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Mottagare: RESPONDENT 2 

Skickat: 5/4 12:26 

Rubrik: Sv: Intervju; Uppföljning 

Kul att höra av er igen! 

Är inte säker på att jag förstår er första fråga, studien ”tar plats” vid JMK-institutionen på Stockholms 

Universitet. Uttalanden kommer att citeras i den löpande texten när det är relevant, de kompletta 

intervjuerna finns sedan med som bilagor för att läsaren ska kunna kontrollera att inget är taget ur 

sitt sammanhang. Era användarnamn är utbytta mot ex ”Respondent 4” så det går inte att knyta 

uttalanden till en viss säljare.  

Intressant, Vad avgör vilka substanser ni väljer att sälja? Ser ni det hela som att ni säljer produkter, 

eller tillhandahåller ni en tjänst? Är det någon skillnad? 

Hur skulle ni beskriva atmosfären på sidan och er relation till de andra säljarna? Har ni något 

gemensamt, utöver själva narkotikaförsäljningen?  

Avsändare: RESPONDENT 2 

Skickat: 9/4 01:15 

Rubrik: Sv: Intervju; Uppföljning 

Hej igen bäste John! 

Vi måste tyvärr meddela att vi inte kan medverka längre, vilket är otroligt oproffsigt gjort av oss i 

efterhand, vi vet.  

I vårat fall finns det anledning att neka insyn, vi ber om ursäkt. 

Vänligen 

RESPONDENT 2 

Mottagare: RESPONDENT 2 

Skickat: 10/4 12:25 

Rubrik: Sv: Intervju; Uppföljning 

Kära RESPONDENT 2, 

Det var tråkigt att höra! Jag förstår verkligen er motvilja att exponera er verksamhet, men då ni 

verkar vara några av de mer vältaliga och eftertänksamma här på sidan vill jag ändå föreslå en 

kompromiss: Jag byter frågekaraktär och vi diskuterar lite mer övergripande gällande hur ni ser på er 

roll i samhället, vilka moraliska avvägningar ni ställs inför samt hur krypto- och anonymitetsverktygen 

kommer att påverka oss alla i framtiden? Insikten i er specifika verksamhet minimeras men vi kan 

ändå föra ett intressant samtal. 
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Det vore tråkigt att tappa er så här tidigt, men jag förstår som sagt om ni önskar avbryta! 

Trevlig söndag, 

J  
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BILAGA 3 - INTERVJU MED RESPONDENT 3 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 28/3 12:16 

Rubrik: Intervju 

Hej igen! Hoppas påsken varit bra och att det nu passar er bra att initiera den tidigare diskuterade 

intervjun. 

Jag vill också passa på att påminna er om att ni förblir anonyma i denna studie, det ni säger här i 

intervjun kommer inte kunna knytas till ert användarnamn. Vill ni kryptera någon del av era svar finns 

en PGP-nyckel på vår profilsida.  

Vi börjar från början, kan ni berätta lite om er bakgrund och hur ni hamnade på Flugsvamp? 

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 28/3 17:34 

Rubrik: Sv: Intervju 

Tjenare 

Kan tyvärr inte berätta om min bakgrund som en helhet, utan det blir nog lättare för mig om du 

frågar mer specifikt om min bakgrund så du får en liten bild av det hela, vissa saker svarar jag på, 

andra inte, Gör typ en sub-sektion om bakgrunden. 

Jag ville testa internet-försäljning, hade tidigare läst och hört om silk-road via folk. Det gick bra och 

smidigt, och är kvar helt enkelt. Hur jag hittade till flugsvamp är ju som allt annat, google, diverse 

forum e.t.c. lite på samma sätt som du fick veta att detta finns, och skriver arbete om det :) 

Mvh 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 28/3 21:47 

Rubrik: Sv: Intervju 

Vi kan återkomma till din bakgrund i kommande frågor! Den frågan var mest tänkt som en generell 

inkörsport till vårt samtal.  



48 
 

Jag förstår ditt svar som att du även har erfarenheter av traditionell eller ”analog” försäljning. Vad 

kan den digitala plattformen erbjuda som inte tidigare var möjligt, förutom möjligheten att nå ut till 

fler köpare? Och vilken roll spelar det för dig att Flugsvamp är en svensk sida?  

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 29/3 23:08 

Rubrik: Sv: Intervju 

Skillnaden för mig om man jämför traditionell drogförsäljning så är detta säkrare. för kunden. Kanske 

inte för personer som mig som säljer drogerna, men kunderna slipper möta en otäck snubbe i en 

gränd. kunderna slipper känna sig otrygga och obekväma, dom vet i princip vad dom får. Utan några 

samhällsrisker. 

Jag har en stor vetskap om traditionell droghandel, "analog" som du säger. Verksam till och från men 

inte värt risken. 

Flugsvamp var den första sidan som jag förstår, som inriktar sig enbart på sverige och den svenska 

marknaden. På flugsvamp hittar du säljare som är verksamma på andra sidor än flugsvamp, men det 

ligger inte i mitt intresse utan är mer inriktad på svenska kunder, medan andra är lite vad dom själva 

vill göra. 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 29/3 23:54 

Rubrik: Sv: Intervju 

Det är intressant att du nämner kundernas ökade säkerhet som en skillnad för dig, hur resonerar du 

när du gör avkall på din egen säkerhet till förmån för totala främlingar? 

Jag förstår att det även ligger i ditt intresse att handskas med människor som känner sig trygga och 

inte agerar irrationellt utifrån rädsla. Hur märker du av att kunderna är mer avslappnade online?  

När du talar om risken med traditionell handel, är det då risken för polisen eller kriminella element 

du syftar på? 

Du nämner kort de minskade samhällsriskerna, jag antar att du då tänker på det våld som ofta 

uppstår i anknytning till den traditionella droghandeln? Hur ser du på argument så som att ökad 

tillgänglighet leder till ett ökat missbruk och därigenom skadar samhället? Eller det faktum att en stor 
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mängd pengar passerar genom sidor som flugsvamp utan att beskattas och därför inte kommer 

samhället till gagn? 

Observera att dessa sista frågor inte nödvändigtvis är mina åsikter, eller att de är tänkta som någon 

kritik eller angrepp mot dig eller din verksamhet, jag är endast nyfiken på resonemanget bakom! 

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 30/3 01:32 

Rubrik: Sv: Intervju 

Jag kommer inte ta åt mig personligt eller bli arg på några frågor som du ställer, du har tillåtelse att 

testa gränserna så att säga med frågarna, jag svarar helt enkelt på det jag vill svara på :) 

Jag personligen har aldrig blivit rånad vid traditionell gatu-langning, men jag känner bekanta som 

blivit rånade, det går båda hållen, kunderna rånar langaren, eller så rånar langaren kunder. Det 

händer, väldigt frekvent, och är också en av anledningarna till massa drogrelaterade skjutningar. Sen 

behöver vi inte nämna polisen, hemliga avlysningar, spaningar o.s.v 

För mig handlar det inte om att jag kommer åt mer kunder, Jag slipper handskas med folk på gatan, 

folk som kanske tjallar ut en till polisen. på det sättet kanske jag är säkrare, men jag håller på med 

narkotika, oavsett om det är på internet eller gatan så är det en risk för mig, ger ingen direkt ökat 

säkerhet bara annat tänk. 

Angående hur jag ser på resonemanget om att ökat tillgänglighet leder till ökat missbruk och skadar 

samhället. 

Jag vet inte hur insatt du är i droger och hur andra länder behandlar missbrukare. så jag kommer 

skriva parentes (google) så du lätt hittar artiklar som beskriver min synvinkel på det hela. 

Det är skillnad på missbruk och bruk, vissa kunder brukar cannabis en gång i veckan/månaden eller 

på högtider/ledigheter, vanliga människor som kanske har rökt på i ett land där det har varit lagligt 

som t.ex Holland eller vissa stater i USA. 

Andra har rent ut sagt ett missbruk, eller på gränsen till ett missbruk. 

Men i Sverige är det tyvärr väldigt svårt att få rätt hjälp för sitt missbruk utan att bli av med t.ex 

körkortet och därav jobbet " under behandling ". Man blir dvs stämplad missbrukare av olika 

myndigheter av olika slag, lite samma sak är det med alkohol, men det är en laglig drog så 
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myndigheter och arbetsgivare har mer förståelse eller ser lite lättare på sådant missbruk (alkolås 

t.ex) 

Vi gör en snabb sammanfattning, du tjänar 20.000kr på ett vanligt jobb, efter alla räkningar med mat 

kanske du har runt 8.000kr på kontot, polisen i Sverige tar dig för du har 2 gram cannabis i fickan, du 

får en klapp på axeln och dom säger gör inte om detta. Du får en böter på cirka 8.000kr, du blir av 

med körkortet, och måste på piss-prov hos läkare i 6-månader för att kunna få ta om det. Du måste 

under tiden undanhålla detta eller vara ärlig mot din arbetsgivare, allt beroende på hur läget ser ut. 

Söker du behandling slipper du bötern, men dom frågar om du är behörig till att köra bil, vilket en 

missbrukare inte är oavsett om behandling pågår eller inte, det måste vara avslutad. 

Hur hjälper detta en missbrukare? 

I t.ex Portugal och diverse andra länder så har man fattat att missbruk av alla olika droger ska 

behandlas som en sjukdom och inte en bestraffning via lag/böter o.s.v, Du kan googla om detta och 

hitta jätte mycket statistik och resultat. 

På gatan finns det även osäkra droger som leder till dödsfall, (aftonbladet superman ecstasy) Detta 

kanske har hänt på via internet försäljning, men väldigt unikt skulle jag vilja säga. Jag vill inte påstå 

att drogerna här på dark-net är säkrare, men samtidigt vill jag säga det. 

Angående beskattning så ska jag säga att man brukar inte deklarera traditionell droghandel.....eller? 

Många langare på gatan betalar inte direkt skatt på sin försäljning. 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 31/3 17:01 

Rubrik: Sv: Intervju 

Det verkar alltså som att den digitala formen har löst några av den analoga föregångarens problem 

för säljare och köpare, samtidigt som nya har dykt upp istället.  

Vilket moment i processen känner du idag mest olust inför, nu när du inte längre behöver möta 

kunderna personligen?  

Du nämner cannabis som exempel när det kommer till frågan om bruk eller missbruk och jag har 

noterat att du i dagsläget enbart säljer just cannabis, en ”lättare” drog som idag på många ställen i 

världen också avkriminaliseras. Du nämner också fall där ”tyngre”, smutsiga droger från gatan kostat 

folk livet.  



51 
 

Finns det något du aldrig skulle sälja och hur resonerar du kring vilka substanser du väljer att saluföra 

på Flugsvamp?  

Du pekar också på den centrala problematiken med det nuvarande systemet där allt bruk är 

missbruk, samtidigt som det stigmatiserar och kriminaliserar sjuka (missbrukande) individer istället 

för att erbjuda en effektivare vård.  

Dessa tankegångar återfinns ofta hos de som argumenterar för en liberalare narkotikalagstiftning. 

Men eftersom din affärsverksamhet på Flugsvamp beror på dina varors illegala status blir jag lite 

nyfiken på vad du helst vill se hända i framtiden; en reformering av lagarna i en liberal riktning eller 

att dagens system fortgår så du kan fortsätta driva din verksamhet?  

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 4/1 17:55 

Rubrik: Sv: Intervju 

"Det verkar alltså som att den digitala formen har löst några av den analoga föregångarens problem 

för säljare och köpare, samtidigt som nya har dykt upp istället." 

Precis. 

Vilket moment i processen känner du idag mest olust inför, nu när du inte längre behöver möta 

kunderna personligen?  

Jag kan säga att en olust på traditionell gatu-langning var att möta nya kunder, man vet ju inte om 

man kan lita på dom. Detta slipper man här. Här betalar alla i förskott, tills varan är levererad.  

Kan nämna ecstasy i samma exempel, vissa tar det på högtider, andra tar det på varje rave dom kan 

gå på. 

Finns det något du aldrig skulle sälja och hur resonerar du kring vilka substanser du väljer att saluföra 

på Flugsvamp?  

Jag har en personlig klassificering av droger/läkemedel/narkotika. 

1. Droger (Alkohol/kaffe/tobak/cannabis/ecstasy/kokain/LSD/Svampar 

2. Läkemedel ( Tramadol/Bensodiazepiner/o.s.v) 

3. Narkotika (Heroin/Amfetamin/Crack/O.s.v) 
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1. Folk tar oftast Droger (1.) i sällskap, på krogen, utomhus. och allt detta kan leda till olika former av 

missbruk, av alkohol kokain eller ecstasy, Det jag vill komma fram till att dessa är rena "party" droger, 

umgås droger, och bör avkriminaliseras. 

Syftet är att ha kul med drogen, med sitt sällskap. Dessa har knappt några (lätta) bieffekter om man 

tar dom i lätta doser. Och det kan du kolla upp. Jag pratar nu om Bruk och inte missbruk. 

2. Läkemedel tar oftast folk som är rena missbrukare, som behöver hjälp, Vi är här för ett vinstsyfte 

men lite moral har vi att inte sälja dessa, Det finns lättare läkemedel som tramadol och tyngre som 

bensodiazepiner, Den lättare kanske är något jag kan sälja, men inte den tyngre för jag ser inget syfte 

i en sån tung drog där man inte är kommunicerbar. Oftast tunga bieffekter som påverkar kroppen 

hårt och länge 

3. Det som är helt ren Narkotika helt enkelt och har inga positiva effekter vare sig på människan, ditt 

umgänge eller hur man troligtvis lever sitt liv. Detta är ditt Heroin, Amfetamin, Crack och allt som 

inte tillhör fest/krog/umgås miljö. Oftast tunga bieffekter som påverkar kroppen hårt och länge. 

Jag säljer droger, inte läkemedel eller narkotika, av moraliska skäl. 

Du pekar också på den centrala problematiken med det nuvarande systemet där allt bruk är 

missbruk, samtidigt som det stigmatiserar och kriminaliserar sjuka (missbrukande) individer istället 

för att erbjuda en effektivare vård.  

"Du pekar också på den centrala problematiken med det nuvarande systemet där allt bruk är 

missbruk, samtidigt som det stigmatiserar och kriminaliserar sjuka (missbrukande) individer istället 

för att erbjuda en effektivare vård." 

Precis, Kortfattat, I Sverige straffas man för sitt missbruk, och det är fel tycker jag. Drogliberaler vill 

inte att alla ska punda ihjäl sig, drogliberaler vill att alla ska få rätt och inte straffas för sitt 

bruk/missbruk. 

Jag kan fortsätta min verksamhet oavsett om det blir olagligt eller lagligt, internet eller gatan. Jag 

erbjuder bäst produkt. :) 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 1/4 15:06 

Rubrik: Sv: Intervju 
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Jag var mer ute efter vilket moment i försäljningen på Flugsvamp som du känner obehag eller oro 

inför, nu när många av problemen från den analoga försäljningen inte längre är ett hinder. 

Det var intressant att läsa din klassificering av olika substanser och motiveringarna bakom. Jag 

fascineras också av din åsikt att du skulle kunna fortsätta dina affärer även om lagstiftningen 

ändrades! Hur tänker du kring det?  

Ponera att staten kan tillhandahålla kvalitetssäkrade produkter till samma eller lägre pris som idag 

finns på gatan/internet, varfär tror du att dina kunder ändå skulle välja att fortsatt använda ett 

inofficiellt system där samhället går miste om skattepengar som kunde ha investeras i (b.la.) 

missbruksvården och forskning? 

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 1/4 15:20 

Rubrik: Sv: Intervju 

Missuppfattade frågan, Jag känner inga obehag eller oros moment här på flugsvamp, på det sättet är 

det lättare, endast text kommunikation med kunder. 

Problemet är att staten skulle aldrig sälja t.ex ecstasy, som faktiskt är härligt i låga doser, men tyvärr 

dödligt i höga, p.g.a i brist på kunskap i samhället. (dancesafe.org). 

Jag kanske kan se att staten kan sälja lätta droger, men tyvärr kan det aldrig bli så med kokain o.s.v. 

som det ser ut nu. 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 2/4 15:43 

Rubrik: Sv: Intervju 

Intressant sagt! Även om det portugisiska systemet just har gjort det så kan jag hålla med dig om att 

svenska statens historiska inställning gör det svårt att tänka sig en liknande lagstiftning här på 

hemmaplan inom en överskådlig framtid! 

Vad känner du inför det faktum att verktyg så som Tor och PGP gör att vissa (idag olagliga) aktiviteter 

blir omöjliga för staten att kontrollera och för rättsväsendet att lagföra? Jag tänker här främst på 

droghandel, pengatvätt/skatteflykt, terrorism, pedofili och övrigt grov organiserad brottslighet.  
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Sådana saker som majoriteten oftast tycker ska förhindras till varje pris och kanske en dag också 

leder till att verktygen regleras eller förbjuds? 

Jag menar självklart inte att du ska stå till svars för andra sorters brottslighet, jag tänker i lite bredare 

banor om vad vi som samhälle bör värdesätta, skydda eller förkasta. 

Ser du handeln på FS som en del av samhället, eller står det s.a.s. utanför?  

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 2/4 18:49 

Rubrik: Sv: Intervju 

-"Intressant sagt! Även om det portugisiska systemet just har gjort det så kan jag hålla med dig om 

att svenska statens historiska inställning gör det svårt att tänka sig en liknande lagstiftning här på 

hemmaplan inom en överskådlig framtid!" 

Precis, det krävs en tvärvändning, just nu är det som jag tidigare sagt, Moment 22 i Sverige, Du 

förlorar allt samtidigt som du behöver rätt vård/hjälp, detta leder till att missbrukare också hamnar i 

moment 22. Med böter, kronofogden o.s.v. Portugal har delvis löst detta genom att inte behandla 

missbrukare som kriminella personer, till skillnad från Sverige. 

Du och jag pratar om skadorna drogerna har på samhället, Enligt mig finns det inget mer skadligare 

att behandla missbrukare som kriminella och därmed bli utstött ur samhället. 

Ett alkoholmissbruk ses "lättare" än ett t.ex ett heroin missbruk, trots att båda behöver samma sorts 

hjälp, bli av med beroendet. 

-"Vad känner du inför det faktum att verktyg så som Tor och PGP gör att vissa (idag olagliga) 

aktiviteter blir omöjliga för staten att kontrollera och för rättsväsendet att lagföra? Jag tänker här 

främst på droghandel, pengatvätt/skatteflykt, terrorism, pedofili och övrigt grov organiserad 

brottslighet. 

Sådana saker som majoriteten oftast tycker ska förhindras till varje pris och kanske en dag också 

leder till att verktygen regleras eller förbjuds?" 

TOR, PGP o.s.v är öppen-källkod, dvs att koden till Tor och PGP programmet finns öppen för alla att 

ladda ner, titta på, och studera, Omöjligt att för staten att förbjuda dessa verktyg eller "döda" en idé 

som Tor, openPGP. Då det inte finns en utgivare. 
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Dessa kan användas i terroristverksamheter, som enligt mig har högre prio än droghandel. I den 

senaste Paris attacken i november så köpte ju terroristerna sina vapen via Darknet. 

"Jag menar självklart inte att du ska stå till svars för andra sorters brottslighet, jag tänker i lite 

bredare banor om vad vi som samhälle bör värdesätta, skydda eller förkasta." 

Öka kunskapen om narkotika med RÄTT fakta, min teoribok för körkortet står det att man kan 

hallucinera i upp till två veckor om man röker cannabis. Detta stämmer inte alls och när folk röker 

och upptäcker att samhället har ljugit för dom, Så skapas det ett hype. 

Värdesätt vård, RÄTT kunskap med FAKTA, ingen anti-drog propaganda, på så sätt skyddar vi alla på 

bästa sätt, tyvärr kommer det aldrig finnas en nollvision i samhället för att detta har ju ett rent 

vinstsyfte.  

Ser du handeln på FS som en del av samhället, eller står det s.a.s. utanför?  

För tidigt att säga/ har inte svar på det. 

Meddelanden 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 4/4 10:42 

Rubrik: Sv: Intervju 

Vad upplever du har hänt med den konventionella, traditionella moralen i frågor gällande droger, 

kriminalitet och beroende tror du? Hur har kulturen förändrats? 

Vad händer med respekten för lagen när den så lätt kan brytas utan att man bli straffad? 

Du har helt rätt i att programmen är öppna, jag syftade egentligen på möjligheten för staten att, likt 

kina att blockera tjänsten (läs ex ”HowChina Blocks the Tor Anonymity Network” från Technology 

review)  

Hur hade du känt om en sådan konsekvens skulle bli resultatet, att vi som samhälle skulle behöva 

leva under en mer repressiv och kontrollerande stat där anonymiteten och våra grundläggande 

rättigheter blir hårdare reglerade (eller helt enkelt kränkta) i syfte att hindra terrorism och 

droghandel att operera ostört?  

Finns det någon annan väg att gå ifrån där vi står idag? Vilken roll kommer verktyg som Tor och 

kryptering spela i vår närmsta framtid? 
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”Värdesätt vård, RÄTT kunskap med FAKTA, ingen anti-drog propaganda, på så sätt skyddar vi alla på 

bästa sätt, tyvärr kommer det aldrig finnas en nollvision i samhället för att detta har ju ett rent 

vinstsyfte.” 

Är det en nollvission kring anti-drog-propaganda du syftar på här? 

”Ser du handeln på FS som en del av samhället, eller står det s.a.s. utanför?  

För tidigt att säga/ har inte svar på det.” 

Hur skulle du vilja att det var?  

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 5/4 20:12 

Rubrik: Sv: Intervju 

Vad upplever du har hänt med den konventionella, traditionella moralen i frågor gällande droger, 

kriminalitet och beroende tror du? Hur har kulturen förändrats? 

Upplever dom äldre människorna som mer konservativ, dagens 50+are, och allt yngre är än det är 

nog mer liberala idag, enligt mig, iallafall när det gäller cannabis. 

Vad händer med respekten för lagen när den så lätt kan brytas utan att man bli straffad? 

Alla människor bryter dom lagar dom inte har respekt för enligt mig, även du har säkert brutit mot 

något som stor i lagboken som t.ex laddat ner en film eller kört för fort med bilen, betyder det att 

man saknar respekt för lagen/lagarna som en helhet? 

Jag har kört för fort med bilen flera gånger, ibland med vilja, impuls, och ibland inte alls, inte alla 

gånger jag blivit straffad för det heller. Liknelsen kan appliceras på många punkter.  

Det finns alltid risk att bli straffad även på Darknet, som kund, och säljare.  

Den eviga frågan sen Edward Snowden läckte dom där dokumenten är, 

Ska vi offra vår personliga integritet för säkerhet, finns jätte mycket debatter om detta. 

Och det är där man egentligen hamnar, Tanken är ju att avlyssna alla, som dom delvis gör, och lyssna 

på allt, och göra samhället säkert, men det fungerar inte så i praktiken. Angående hur China 

blockerar Tor så finns det sätt att kringgå även det. Men dom gör det för att ledarna är rädda för 

kommunikation som ledarna inte kan styra över, dvs diktatur. 
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I ett informationsåldern som vi lever i idag så kan vi inte ha censur eller blockering/avslyssning av 

information. 

Information är Data, det är allt, Det är dina bankuppgifter, din flygbiljett, dina journaler, Ladokbetyg. 

Om avlyssningen ökar så kommer nog Tor att bara bli större. 

Är det en nollvission kring anti-drog-propaganda du syftar på här? 

Precis, Ett drogfritt samhälle (narkotika inte alkohol), Vilket är helt absurt och omöjligt. 

”Ser du handeln på FS som en del av samhället, eller står det s.a.s. utanför? 

För tidigt att säga/ har inte svar på det.” 

Hur skulle du vilja att det var? 

Jag ser FS som Lunarstorm var till Facebook, i princip samma sak, men har inte riktigt kickat igång 

riktigt, Det kommer aldrig ersätta traditionell handel, men det blir mer ett supplement till gatan. 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 7/4 13:58 

Rubrik: Sv: Intervju 

Hur anser du att lagstiftarna borde reagera när folk bara lyder de lagar som de själva väljer och hur 

borde man tänka vid avvägningen mellan att låta lagen styra samhället eller samhället styra lagen? 

Du säger att ”det fungerar inte så i praktiken” gällande massavlyssning som säkerhetsskapande 

åtgärd, kan du fortsätta på det spåret? Vad är det som skiljer teori och praktik här? 

Hur tror du staten kommer hantera de här frågorna, om alls? Kommer man låta ”pedofiler, 

knarklangare och terrorister” ha en digital fristad helt ostört även i fortsättningen?  

Vad skulle du säga till den majoritet som tycker att Tor/Dark Net bör stängas ner just av den 

anledningen? (se sida 3 på 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/deck_2016_cigiipsos_survey_Darknet_0.pdf) 

Finns det andra praktiska sätt att lösa det här centrala problemet, att en så användbar teknologi i 

folks ögon bara används för dåliga saker?  
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Intressant liknelse du gör med Lunarstorm och FS, kan du specificera den närmare? Vilken aktör idag 

menar du är Lunarstorm och vem är Facebook? Hur menar du att förhållandet mellan de två är, som 

lokal förlaga/global efterträdare eller något annat? 

Varför kommer den digitala handeln aldrig att kunna ersätta den traditionella, vilka hinder ser du? 

(Om du känner att det blir för mastigt att svara på allt samtidigt kan vi dela upp frågorna, jag blir bara 

lite ivrig över allt intressant som dyker upp i dina svar!) 

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 11/4 06:02 

Rubrik: Sv: Intervju 

"Hur anser du att lagstiftarna borde reagera när folk bara lyder de lagar som de själva väljer och hur 

borde man tänka vid avvägningen mellan att låta lagen styra samhället eller samhället styra lagen?" 

Lagstiftarna kommer ju alltid ha det eviga problemet med att vissa inte kommer hålla med om 

lagarna dom stiftar, så är det bara. Dom reagerar väl annorlunda beroende på kultur/land, 

högre/lägre straffskada o.s.v 

"Du säger att ”det fungerar inte så i praktiken” gällande massavlyssning som säkerhetsskapande 

åtgärd, kan du fortsätta på det spåret? Vad är det som skiljer teori och praktik här?" 

I teorin är det en nål i en höstack att avlyssna alla invånare i ett land, hitta den nödvändiga 

informationen du behöver vid rätt tidpunkt innan terrorist-attentatet sker.  

I praktiken har dom span på terroristerna innan själva avlyssning har skett, och på så sätt finns redan 

tekniken att avlyssna MISSTÄNKA, inte ALLA. 

"Hur tror du staten kommer hantera de här frågorna, om alls? Kommer man låta ”pedofiler, 

knarklangare och terrorister” ha en digital fristad helt ostört även i fortsättningen?" 

Det här är en yttrandefrihets-fråga 

Tanken med TOR och PGP liknande var inte att skapa en digital fristad, utan tanken var att kunna 

surfa internet fritt utan att bli spårad/avlyssnad Dessa tekniker (googla pgp) är jättegamla, 

Kombinationer av olika teknologier från olika decennium gjorde denna "fristad" möjlig. Bitcoin var 

sista pusselbiten som gjorde allt möjligt, fanns inte något smidigt sätt att ta betalt. 

Staten kan absolut ta upp frågan och försöka hantera det, men åter igen så kan man inte döda en Idé. 
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"Vad skulle du säga till den majoritet som tycker att Tor/Dark Net bör stängas ner just av den 

anledningen? (se sida 3 på 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/deck_2016_cigiipsos_survey_Darknet_0.pdf) 

Finns det andra praktiska sätt att lösa det här centrala problemet, att en så användbar teknologi i 

folks ögon bara används för dåliga saker? " 

Tor används inte bara till dåliga saker utan jag tror att det har ett dåligt ryckte och det framhävs mer 

p.g.a det. 

Låt oss säga att din kompis har Tor på datorn, på skrivbordet, Är din kompis en pedofil/knarkare? 

eller värnar han om sin integritet? 

Ville han göra något på webben som är ospårbart? 

Tyvärr är så ännu en gång, man kan inte döda en idé och även om man stänger ner nätverket som 

kommer en liknande teknologi att dyka upp. 

Intressant liknelse du gör med Lunarstorm och FS, kan du specificera den närmare? Vilken aktör idag 

menar du är Lunarstorm och vem är Facebook? Hur menar du att förhållandet mellan de två är, som 

lokal förlaga/global efterträdare eller något annat? 

Jag menade mer på att om Lunarstorm hade lite mer aggresiv marknsadföring så hade det kanske 

blivit Facebook. Det är ju typ samma kod till sidan i grund och botten, wall/bilder o.s.v men Designen 

va inte samma. 

Varför kommer den digitala handeln aldrig att kunna ersätta den traditionella, vilka hinder ser du? 

Det är inga hinder som jag ser utan det är mer hur männiksor generellt fungerar. 

Säg att du ska köpa en TV/Soffa/Mobil, Är du en sån som går till MediaMarkt och kollar på produkten 

med egna ögon, känner den i handen o.s.v. Eller är du den typen av människa som går in och läser på 

forum om den senaste bästa prisvärda tv'n från Prisjakt och beställer hem den. 

Jag antar det finns kombo av båda, det samma gäller nog narkotika, Vissa vill nog känna, lukta, ta, 

innan dom köper. Andra är helt nöjda med att köpa grisen säcken. 

Mottagare: Respondent 3 

Skickat: 19/4 16:30 

Rubrik: Sv: Intervju 
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Jag tror jag förstår vad du menar, att fysisk spaning på misstänkta sker innan man använder sig av 

digital avlyssning? Jag vill isf påpeka att tekniken för att inhämta och analysera samtlig digital 

kommunikation redan finns implementerad i många delar av världen, exempelvis PRISM i usa samt 

FRA’s avlyssning av trafik som korsar Sveriges gränser (dvs nästan all). Ibland är det enbart metadata 

som inhämtas, men även den faktiska kommunikationen kan inhämtas och analyseras automatiskt 

(när den inte är krypterad) med avancerade algoritmer som flaggar misstänkta meddelanden. 

Det är lite som att hänga en stor elektromagnet ovanför höstacken som suger upp alla nålar som 

försöker gömma sig i mängden. Det intressanta här är vad det gör med människors beteende i form 

av självcensur och ett minskat förtroende för staten och förlängningen även demokratin i stort när 

alla behandlas som misstänkta. Men det är också intressant att så få faktiskt är medvetna om 

massövervakningen, trots det vi lärde oss av Snowden. 

Tor och kryptering har ju mycket riktigt fått ett dåligt rykte, hur känner du inför att din roll som 

säljare på FS kan ha bidragit till det? Kan ni som säljare göra något för att vända den bilden? 

Det är intressant att du pratar om grisen i säcken, är det inte större risk att köpa en gris av en 

gatusäljare? Köparna på FS kan ju luta sig på omdömessystemet för att hitta prisvärda kvalitetsvaror?  

Ser du någon skillnad på typen av narkotikabrukare som köper digitalt jämfört med analogt? En teori 

säger att de som köper analogt oftare är de med ett problematiskt (miss)bruk då de inte har 

tid/energi att gå igenom den mer omständiga processen att köpa digitalt. Är det något du märkt av? 

Kan det vara den omständiga processen som gör att den digitala handeln idag inte är större än vad 

den är? 

Avsändare: Respondent 3 

Skickat: 24/4 01:05 

Rubrik: Sv: Intervju 

Ursäkta sent svar, men jag har inte glömt bort dig, utan har haft väldigt mycket att göra. 

Mvh 

""Jag tror jag förstår vad du menar, att fysisk spaning på misstänkta sker innan man använder sig av 

digital avlyssning? Jag vill isf påpeka att tekniken för att inhämta och analysera samtlig digital 

kommunikation redan finns implementerad i många delar av världen, exempelvis PRISM i usa samt 

FRA’s avlyssning av trafik som korsar Sveriges gränser (dvs nästan all). Ibland är det enbart metadata 
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som inhämtas, men även den faktiska kommunikationen kan inhämtas och analyseras automatiskt 

(när den inte är krypterad) med avancerade algoritmer som flaggar misstänkta meddelanden. 

Det är lite som att hänga en stor elektromagnet ovanför höstacken som suger upp alla nålar som 

försöker gömma sig i mängden. Det intressanta här är vad det gör med människors beteende i form 

av självcensur och ett minskat förtroende för staten och förlängningen även demokratin i stort när 

alla behandlas som misstänkta. Men det är också intressant att så få faktiskt är medvetna om 

massövervakningen, trots det vi lärde oss av Snowden."" 

Precis, Oftast sker det först fysisk spaning för att ta reda på vem någon är, Sedan när man fått 

namnet så tar man och avlyssnar alla hans telefon abonnemang t.ex. Och precis som du påpekar med 

PRISM och FRA. Att massavlyssna alla är endast till för att hålla kontroll och ta reda på information 

som man inte vet. Inte för att skydda folket. 

""Tor och kryptering har ju mycket riktigt fått ett dåligt rykte, hur känner du inför att din roll som 

säljare på FS kan ha bidragit till det? Kan ni som säljare göra något för att vända den bilden?"" 

Jag är ju en drogliberal så från min personliga syn så har jag inte givit TOR eller kryptering o.s.v ett 

dåligt ryckte, men jag förstår helt och hållet att andra som inte är det, att det förstår rycktet. 

Dock så tycker jag personligen att dom som säljer vapen och håller på med våld, barnporr o.s.v på 

TOR är dom människorna som ger TOR ett dåligt ryckte, Oftast förknippas TOR med Knark OCH! 

barnporr i media, som att det ligger hand i hand. Vilket det självklart inte gör. 

"På Darknet finns både sidor till barnporr och hårda droger" 

"Det är intressant att du pratar om grisen i säcken, är det inte större risk att köpa en gris av en 

gatusäljare? Köparna på FS kan ju luta sig på omdömessystemet för att hitta prisvärda kvalitetsvaror? 

"Nej för oftast med gatu-säljare så bygger man upp en typ av relation. Ibland kanske till och med blir 

kompisar, samtidigt kan en säljare här sälja varor som inte är 100% (kokain t.ex). Frågan är alltid. 

Vem har Bäst, vore sig om det är internet eller din lokala gatu-langare. 

"Ser du någon skillnad på typen av narkotikabrukare som köper digitalt jämfört med analogt? En 

teori säger att de som köper analogt oftare är de med ett problematiskt (miss)bruk då de inte har 

tid/energi att gå igenom den mer omständiga processen att köpa digitalt. Är det något du märkt av? 

Kan det vara den omständiga processen som gör att den digitala handeln idag inte är större än vad 

den är?" 
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I små städer där det kan finnas brist på just den drogen man vill ha, så kan jag tänka mig att 

påståendet stämmer, att det blir mer lätt tillgängligt, men samtidigt så tänker jag i missbrukarens 

skor, han kanske börjar fråga i farliga kretsar i sin stad efter "fel" droger, och hamnar i problem. 

Att den digitala handeln inte är så stor kan jag bero på detta, har frågat diverse kompisar som inte 

vet vad jag gör lite enkla frågor. 

- Skulle du våga beställa hem gräs på posten från en säker sida? 

- vet du hur man köper typ bitcoins? 

Svaren är, Man blir lurad, man får aldrig hem något, skulle aldrig våga. Jag måste isåfall hitta en 

polare som ställer upp med adress. o.s.v. 

Folk är oroliga, Folk har blivit lurade av säljare också. Och folk litar inte helt än på den digitala 

marknaden. Fråga dina vänner samma sak. 

Sen finns det ju folk som verkligen fattat att det funkar :) och att det är typ rätt så säkert för kunden. 
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BILAGA 4 - INTERVJU MED RESPONDENT 4 

Mottagare: Repondent 4 

Skickat: 30/3 12:16 

Rubrik: Intervju 

Hej igen! Hoppas påsken varit bra och att det nu passar er bra att initiera den tidigare diskuterade 

intervjun. 

Jag vill också passa på att påminna er om att ni förblir anonyma i denna studie, det ni säger här i 

intervjun kommer inte kunna knytas till ert användarnamn. Vill ni kryptera någon del av era svar finns 

en PGP-nyckel på profilsidan.  

Vi börjar från början, kan ni berätta lite om er bakgrund och hur ni hamnade på Flugsvamp? 

Mottagare: Respondent 4 

Skickat: 30/3 15:58 

Rubrik: Intervju; uppföljning 

Hej igen! Ser att ni mottagit mitt förra meddelande men ännu inte svarat och jag undrar nu om det är 

frågans natur som är orsaken eller om ni helt enkelt behöver längre tid på er att svara? 

Detta så jag kan anpassa intervjuformen till er bekvämlighet och tidstillgång! 

För att förtydliga, jag är inledningsvis nyfiken på hur ni kom att landa på just Flugsvamp, men jag är 

inte ute efter att fiska information som kan knytas till er faktiska person. 

Om ni vill avbryta er medverkan i studien, vänligen låt mig veta så jag kan leta nya säljare att 

intervjua. Annars ser jag fram emot era svar!  

Mvh John 

Avsändare: Respondent 4 

Skickat: 5/4 06:43 

Rubrik: Sv: Intervju; uppföljning 

Hej.  
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Du får ursäkta oss. Vi kände oss tvugna att ta oplannerat semesterläge(har stått på vår profil.)  

Kanske inte bästa frågan att öppna med i en sådan här intervju kanske heller. ;) 

Låt oss veta om du inte ersatt oss som intervju-objekt så ska du få ett utförligt svar på varför 

Flugsvamp. 

Mottagare: Respondent 4 

Skickat: 5/4 12:38 

Rubrik: Sv: Intervju; uppföljning 

Bara trevligt att höra av er igen! 

Er röst är fortfarande ett välkommen tillskott för studien. Ni får gärna börja med bakgrunden till ert 

konto här på Flugsvamp och lite om hur ni upplever atmosfären på sidan. Hur är relationen till andra 

säljare? Och vad avgör vad ni säljer? 

Avsändare: Respondent 4 

Skickat: 5/4 15:32 

Rubrik: Sv: Intervju; uppföljning 

Just bakgrund är ju lite svårt att prata om. Men det simpla svaret är helt enkelt att det är det bästa 

alternativet för att sälja narkotika i Sverige och vi trodde våran "nisch" nog skulle fungera bra. I övrigt 

så lägger man ju ner ett rigoröst arbete innan med framförallt säkerhetsåtgärder men självklart också 

arbete liknande vilket företag som helst, med affärsplan, CRM-arbete, budgetering osv. 

Vi ser alla vendors vi "vet" är hederligt och seriöst folk ser vi som goda kollegor Sen dyker det ju 

såklart upp rötägg som i alla branscher. Men administratörerna gör ett enormt jobb för att hålla 

marknadsplatsen fri från sådanna.  

Vilka varor man säljer avgörs ju dels såklart på ekonomiska faktorer, vad som ger bra marginal 

och/eller bra "goodwill" till exempel. Vi säljer i huvudsak ganska "lätta" droger o den absoluta 

majoriteten av vårt sortiment går att använda medicinskt samt att vi har strikt 20-årsgräns istället för 

18. Vi har dock inga synpunkter på att andra säljer mer potenta droger. Mycket bättre för t ex en 

heroinist, och i förlängningen hela samhället, att ha möjligheten att köpa sin dos här än på "gatan". 

MVH 
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Respondent 4 

Mottagare: Respondent 4 

Skickat: 6/4 15:19 

Rubrik: Sv: Intervju; uppföljning 

Jag tycker mig ana en visst nischad inriktning av er presentation på FS, men vad är er uttalade nisch 

närmare bestämt? 

Är det korrekt att anta att några av er även har erfarenhet av ”analog” narkotikaförsäljning? Hur 

skiljer sig de egenskaper man bör ha som person (eller grupp) för att lyckas på respektive marknad?  

Det är intressant att du nämner ”goodwill”, kan du utveckla detta? Har ni märkt en särskild 

efterfrågan på dessa produkter eller hur definierar ni denna kategorisering?  

Vilka tänker ni er köper era receptbelagda läkemedel i medicinskt syfte, när dessa samtidigt går att få 

tag på genom läkare?  

Hur resonerade ni när ni valde 20 istället för 18 som åldersgräns?  

Mvh  

BILAGA 5 - INTERVJU MED RESPONDENT 7 

Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 29/4 12:21 

Rubrik: Intervju 

Hej igen! Hoppas påsken varit bra och att det nu passar er bra att initiera den tidigare diskuterade 

intervjun. 

Jag vill också passa på att påminna er om att ni förblir anonyma i denna studie, det ni säger här i 

intervjun kommer inte kunna knytas till ert användarnamn.  

Vi börjar från början, kan ni berätta lite om er bakgrund och hur ni hamnade på Flugsvamp? 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 29/4 14:21 
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Rubrik: Sv: Intervju 

Vi som jobbar här kommer från blandade bakgrunder. De flesta har normala jobb inom IT sektorn. De 

som har erfarenhet av droger sköter den biten medans resten står för säkerhet och det tekniska. 

Kundkontakten sköts av itfolket. Flugsvamp hamnade vi på tidigt då en svensk marknadsplats var helt 

klart att föredra framför de internationella. I dagsläget är vi endast aktiva på flugsvamp och egen 

privat sida. 

Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 29/4 15:02 

Rubrik: Sv: Intervju 

Intressant att ni föredrar sidan för att den är svensk, kan du berätta lite om varför det är viktigt, vad 

det betyder för er? Hur är det att verka på en inhemsk marknad jämfört med de internationella 

motsvarigheterna? 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 29/4 17:05 

Rubrik: Sv: Intervju 

Vi säljer endast inom landets gränser. Kontakten med admins är lättare på mindre sidor. 

Småändringar går att få infört på sidan för att underlätta arbetet. Det är i stort sett omöjligt att 

påverka personerna bakom stora siter med några tusen säljare och många användare.  

Dispyter och problem kunde ta veckor att få åtgärdade på t.ex evolution. På flugsvamp får man svar 

snabbt och det mesta löser sig inom en timme. Eftersom de har personal i flera tidzoner så spelar det 

ingen roll om det är kl 12 på dagen eller 3 på natten. Svar kommer fort.  

Internationella sidorna sitter på btc för över 50 miljoner. Risken att de stänger och drar med 

miljonerna ser vi som mycket större än att flugsvamp skulle göra det. 

Det finns säkra system med multi signering av btc transaktionerna men tyvärr finns det inget 

användarvänligt sätt att använda det. När vi studerat transaktionerna inom flugsvamp så ser vi några 

adresser som är multisign och det är reservkassan och största delen av btc som ligger på de 

adresserna. De nya adminen som tog över efter fs1 införde det internt efter nergången av fs1 där en 

av de gamla adminen snodde ca 80tusen kr och försvann. Nu krävs det minst 3 admins som 

godkänner uttagen så ingen enskild kan sno några större summor vilket för oss är lite tryggare. 
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Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 29/3 20:59 

Rubrik: Sv: Intervju 

Det låter på er som att själva miljön är annorlunda i jämförelse med de större internationella 

marknaderna, hur skulle ni beskriva atmosfären på Flugsvamp? Och hur är er relation med de andra 

säljarna, ser ni dem som konkurrenter eller kollegor? Finns det något ni inte kan eller vill diskutera 

sinsemellan?  

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 30/3 06:07 

Rubrik: Sv: Intervju 

Flugsvamp lyssnar på säljarna och det blir mer ett community än en stor marknadsplats. Vår relation 

är bra med de flesta andra säljare. Vi har god kontakt med flera andra stora säljare. Stelth är något 

som inte diskuteras. Kunders beteende diskuteras flitigt. Många kunder tycks tro att säljarna inte har 

någon kommunikation alls sinsemmellan. De verkar även tro att admin inte ser någonting. Kunden 

kan lägga 5 olika beställningar för att 6 dagar senare lägga 5 dispyter med ett klipp och klistra 

meddelande "Inget kom vill ha reship eller deponi tillbaka" Många av de personerna undviker vi 

säljare just genom att samtala tillsammans om de problemkunder som finns. En kund som ständigt 

får fel varor, för lite eller inget alls, varje gång hen beställer blir snabbt svartlistad hos alla. 

Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 30/3 16:41 

Rubrik: Sv: Intervju 

Vilka anledningar kan finnas till att ni inte kommer överens med andra säljare? Förutom att lura 

köpare på pengar och att missköta säkerheten, finns det några beteenden eller åsikter som ni i det 

större säljar-kollektivet ser ner på? 

Traditionellt sett i den analoga narkotikabranschen brukar det ju heta att kunderna är den mest 

utsatta parten, men i den mån den digitala arkitekturen tillåter så försöker ett antal köpare att 

kapitalisera på det faktum att säljaren har fått tillgång till mer ”makt”.  
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Vilken part upplever ni ha mest makt, säljare eller köpare? Är ett övertag åt något håll att föredra 

eller är målet en total balans? 

Hur stor av den totala mängden kunder uppskattar ni vara sådana lyckosökande ”problemkunder”? 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 30/3 19:04 

Rubrik: Sv: Intervju 

Vilka anledningar kan finnas till att ni inte kommer överens med andra säljare? Förutom att lura 

köpare på pengar och att missköta säkerheten, finns det några beteenden eller åsikter som ni i det 

större säljar-kollektivet ser n 

Många säljer varor under falskt namn eller blandar medvetet in RC ämnen i sina varor. De flesta 

seriösa säljare ser ner på ett sådant beteende. Det är lite som HB blandad med träsprit. 

De blir inte långvariga med det beteendet utan försvinner efter ett tag för att sedan dyka upp under 

nytt namn. 

Finns de som säljer bra varor ett tag för att sedan blanda i massa skit innan de försvinner. 

Vi tror det rör sig om yngre oerfarna människor som håller på så. Folk som gör så på gatan får stora 

problem så därför söker de sig till nätet för att göra sig lite snabba pengar. Konsekvenserna bryr de 

sig inte om. 

Några mindre säljare är ordentligt sura på oss för vi postar länkar till ett spanskt labb som analyserar 

droger. 

Vi nästintill tjatar på folk att de skall skicka varor på analys, kostnaden för ett prov ligger på ca 500kr 

och då får man veta precis vad det är man köpt. På en annan marknad fans det en forumtråd där 

kunder skickade mängder av t.ex amfetamin på analys och det mesta låg på mellan 9-20% renhet 

men såldes endå som "72% PURE HQ" 

En person som är van vid 10% amfetamin som köper 20% med 20% koffein tror verkligen att det är 

72%. 

Vi vill verkligen att kunderna skall veta vad de tar och vi har aldrig haft problem när vi publicerat 

resultaten. 



69 
 

Vi har hela tiden testat allt för att kontrollera kvaliten vi köper in så det inte innehåller rc eller annat 

olämpligt. En öppen marknad som flugsvamp kräver att man har ett bra rykte. Det går inte att slarva 

med förpackningarna och vikterna. Allt inkommet måste verkligen hamna på en brevlåda inom 

närmaste tiden. 

Vad vi kan se så brukar många av säljarna själv droger vilket inte är en bra kombo om man skall sköta 

ett företag samtidigt. Det kan tyckas som en enkel grej att bara ta emot beställningar och posta. Att 

sälja droger på nätet är precis som vilken annan postorderverksamhet som helst. Skillnaden är att det 

är olagligt. 

Som ny säljare har kunden helt klart störst makt. Som etablerad har man mest makt. 

En ny säljare råkar ofta ut för dispyter och får kanske bara 50% om ens det. Ofta får de skicka 

dubbelt. 

Många köpare vet om det och utnyttjar det till fullt. Vi säger alltid till nya säljare att aldrig skicka 2 

gånger om de är 100% säkra på att det är skickat. Det finns givetvis säljare som tagit lite för mycket 

droger och har ingen koll alls på vad som skickats eller rent utav skiter i att skicka och hoppas på att 

kunden släpper deponin endå.  

Som etablerad säljare har man flertalet lyckade affärer som admin vet om. De flesta kan räkna ut att 

vi tjänar pengar på att folk handlar av oss, och fortsätter göra det. Skulle man då skita i att skicka 

vissa så skulle det snabbt synas i omdömen och på forum att många inte får sin post. Det skulle 

resultera i att fler kunder byter leverantör. Sköter man allt ordentligt och framför allt är nykter så är 

det inga problem att hantera ordrar. 

Mänskliga fel sker ibland men då är det registrerat att t.ex fel vara är skickad. 

Utan att gå in exakt på våra metoder så sker kontroller i flera steg och det sker inte mer än max 5 fel 

per år. 

Posten därimot är mindre pålitlig och sker ofta att en leverans tar 2 veckor att komma fram. 

Det skapar några sura kunder när vi förklarar att vi inte reshippar eller tar något ansvar för postens 

hantering. 

Så gott som alla löser sig inom en månad och brevet kommer fram. Finns även de som förblir 

försvunna enligt kunden. Om det kom fram eller inte vet vi aldrig. 
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Vi har kört på stenhård ingen reship eller refund på försvunna brev och sedan dess har det minskat 

ordentligt. 

I början försvann ca 30% för att gå ner till 5-10% efter några månader. Idag är det nere på 1-2 per 

1000 utskick. 

Är fullt övertygad att de tidiga rörde sig om scam kunder. De flesta andra säljare vi pratat med har 

varit med om samma även om de nu har betydligt fler än vi, tack vare att de flesta reshippar för de är 

rädda att förlora kunder.  

Vårt mål är att kunderna skall ha samma förtroende för oss som om de beställer en cdskiva från 

CDON. 

Vi triver detta som ett seriöst företag även om allt vi gör är olagligt. 

Hej! 

Ville bara påminna om de senaste intervjufrågorna, behöver ni mer tid för att svara eller önskar 

avbryta intervjun 

så är det bara att säga till. Annars kan vi även ta frågorna i en annan riktning. 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 4/4 12:54 

Rubrik: Sv: Intervju 

Kommer snart svar, har bara haft fullt upp senaste dagarna 

Hur långt sträcker sig ert ansvar för kunderna? 

Vad avgör vilka substanser ni säljer? Finns det något ni aldrig skulle sälja? 

Mvh J 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 5/4 16:10 

Rubrik: Sv: Intervju 

Vårt ansvar sträcker sig att leverera vad vi säger att vi säljer. Vi försöker vara uppriktiga och delge 

den information vi får om produkterna.  



71 
 

Vi ger oss in på de flesta marknader där vi känner att vi kan tillföra något. Den största delen av våra 

kunder hör till den dolda delen av Sveriges brukare som aldrig råkar i trubbel med polisen eller går 

ner sig så pass att det kan börjas ses som ett missbruk. Heroin t.ex som är väldigt lätt att fastna i ett 

missbruk har även många brukare som enbart använder små doser vid enstaka tillfällen. Om de 

klarar av att röka lite heroin på fredagkvällen istället för att dricka sig fulla på vin och sprit så är det 

deras egna val. Vi levererar då den produkten till de eftersom den är olaglig. Dessa personer talas det 

väldigt sällan om utan det som syns är missbrukarna som tar överdoser på allmäna toaletter. 

Många kan dricka alkohol utan problem men några får problem och får ett missbruk endå gör 

sveriges narkotikapolitik skillnad på olika droger. 

Andelen cannabis rökare i holland är väl inte högre än i sverige trots att det säljs lagligt där.  

En produkt vi inte säljer är spice. Förbudet mot substanserna har tvingat fram varianter som är direkt 

livsfarliga till skillnad mot de första syntetiska varianterna som togs fram. Läkemedlet Marinol är en 

syntetisk cannabiod som säljs som läkemedel. 

De första spice sorterna var liknande karaktär fast gjorda för att användaren skulle få ett rus. 

Efter flertalet ändringar är substansen så långt från orginalet att biverkningarna är omöjliga att 

förutse och försökskaniner blir tonåringar som vill testa cannabis men kan inte få tag på annat än 

spice. 

De som väljer den vägen skulle testa oavsätt om det var lagligt eller ej. Vi anser att det då är bättre 

att de har möjlighet att få tag på något som inte riskerar att döda de.     

Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 7/4 14:54 

Rubrik: Sv: Intervju 

Det är för mig ett under att ungdomar idag väljer de syntetiska och konstgjorda versionerna av saker 

som i orginalform går att få tag på med inte allt för mycket mer ansträngning, kan det vara ett tecken 

på att unga tror att det lagliga är ofarligt (och tvärt om) eller är de faktiskt medvetna om vilka risker 

de tar? 

För er information så fann jag statistik som säger att sett till bruk av cannabis ”någon gång det 

senaste året” ligger Sverige på 3 % och Holland 7 %. 



72 
 

Har ni själva noterat av någon förändring i kundintresset för tyngre substanser, ex. heroin under er 

tid här på Fs? En teori säger att genom den inbyggda fördröjningen i den digitala handelsformen så är 

det köparna ofta de rekreationella användarna som inte är fast i ett sådant missbruk som frammanar 

ett desperat behov av en ”snabb fix”, den sortens ”högrisk”-användare har istället större nytta av 

den traditionella marknadstypen.  

Vissa beskriver Tor och Dark Net som ett ”parallellt internet”, hur ser ni på handeln här på FS, är den 

en del av samhället eller står den utanför/vid sidan av? 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 7/4 19:28 

Rubrik: Sv: Intervju 

Orsakerna att ungdomarna väljer t.ex spice tror jag mycket beror på att det såldes helt öppet i 

affärer. Många som enbart druckit alkohol innan fick höra om spice som såldes helt lagligt. Utan 

någon vettig information om substansen så fastnade många i ett missbruk. Är egentligen inte så 

insatt i spice eftersom jag själv aldrig rökt det. De äldre generationerna har aldrig brytt sig om spice, 

cannabis finns så kemikalie varianten känns onödig för oss.    

Ett helt drogfritt samhälle tror jag aldrig vi kommer att få så länge folk vill berusa sig, jag tror bara vi 

är i början av alla nya kemikalier som kommer komma ut på marknaden. Det utvecklas hela tiden nya 

sorter för att kringgå förbud. 

Tunga missbrukarna handlar oftast inte på internet utan som du säger är det mest rekreationella 

användarna. 

En kundgrupp som vi var förvånade skulle handla är cancer patienter. De har redan tunga opiater 

utskrivna morfin, fentanyl plåster och liknande men tycker heroin fungerar bättre. Har en kund som 

säger sig bli så gott som smärtfri efter att ha rökt lite heroin. Smärtlindringen kommer snabbare och 

bättre än morfin tabletter. 

För den kunden gör det stor skillnad i livet att kunna vända sig till internet och handla heroin. Blev 

inte heller lika dåsig av heroinet som av läkarordinerade opiaterna. Att kunna spendera sin sista tid i 

livet med familjen istället för i sängen har vi fått mer än ett tack mail om. 

Några förstagångs användare har vi även fått och de flesta beställer 1 gång bara för att testa.  
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De som skickar pm först med lite frågor innan de testar brukar vi avråda till att testa om det bara är 

för berusnings syfte. 

Några kunder har ett tungt missbruk och har försökt sluta men att komma in på ett metadon 

program är inte lätt och tar tid. 

Till de har vi Suboxone som används för att hålla sig borta från heroin fram tills de kommer in på 

behandling. 

Vi har inte haft en enda som frågat om de kan låna lite heroin för att de får först pengar nästa fredag 

eller liknande. 

De som är återkommande handlar inga större mängder och vi har inte märkt av någon ökning av 

mängderna bland enskilda kunder. 

Droghandel på internet ser vi bara som ett naturligt steg i ett modernt samhälle. De finns av samma 

anledning som andra webbutiker. 

Större utbud, oftast billigare och bekvämt att få det hem i brevlådan. Största delen av de som 

handlar på nätet gör det för att slippa blanda sig med kriminellt folk på gatan. Det är betydligt 

tryggare att handla på nätet och i de flesta fallen håller produkterna högre kvalite än det som säljs på 

gatan. 

Än så länge står FS utanför samhället för det är inte alltid helt enkelt att göra en beställning om man 

inte har någon datorvana alls. 

Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 10/4 13:14 

Rubrik: Sv: Intervju 

Hur tror du att staten kommer reagera på den här utvecklingen med Spice och RC-substanser? Att 

ständigt ligga ett steg efter och narkotikaklassa ämnen allt eftersom de kommer ut verkar inte ha 

fungerat särskilt väl!  

Intressant att höra om cancerpatienterna och förstagångsköparna som ni ibland avråder, händer det 

att ni nekar kunder att köpa (bortsett från de som är omyndiga) och hur motiverar ni detta? Finns det 

några generella riktlinjer för detta på sidan eller är det upp till varje säljare att bestämma? 
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Du nämner också att det endast är kunder med datorvana som idag har tillgång till FS, hur ser ni att 

utvecklingen här kommer att se ut framöver? Kommer proceduren att handla bli enklare? Är det 

önskvärt? Eller är det istället bra att endast de med vilja och kunskap har tillgång?  

Bör samhället se faktumet att individer, med hjälp av Tor, kan kringgå vissa lagar som en möjlighet 

eller ett hot? Vissa har liknat detta med piratkopierad musik, om tekniken gör det möjligt och inte går 

att förbjuda/blockera utan att införa en de facto-polisstat…? 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 10/4 16:19 

Rubrik: Sv: Intervju 

Staten gör som vanligt och ignorerar problemet, förbjuder och hoppas på att problemet skall 

försvinna. 

Ett sätt som faktiskt stoppar många ämnen är tullens nuvarande taktik. De stoppar försändelsen i 

väntan på analys. De kan hålla leveransen ganska länge och i vissa fall hinner det bli klassat som 

hälsovådligt eller narkotika innan de släpper det till mottagaren. Som importör blir du då inte dömd 

för något eftersom det var lagligt när det kom in i landet. Tullen måste ju få testa att ämnet är vad 

deklerationen säger att det är, sen att det kan ta 2-3 månader för de att göra det har ju sina naturliga 

orsaker. 

Vi nekar kunder ibland främst för att de gör ett väldigt omoget intryck som gör att de inte verkar veta 

vad de sysslar med. En 24årig student som frågar lite om amfetamin inför några stora tentor är inget 

vi nekar utan ger då ordentlig information om låga doseringar. Viktigt med vätska och mat även om 

ingen hunger finns. 

Informerar även att det är viktigt att sova varje dag. Ta amfetamin och plugga 24timmar om dygnet 

under några dagar blir absolut inte bra. Mikrodosering om 0.05g var 6timme 2ggr per dag ger det lilla 

extra skärpta sinnet de oftast eftersöker. Även många adhd patienter som handlar amfetamin och 

kör på små små doser motsvarande tableterna läkare skriver ut. Finns många som ställer sin diagnos 

själva via goggle och de säger vi alltid till att uppsöka läkare och få en diagnos. De som fått diagnos 

säger att det blir billigare att köpa amfetamin istället för att lösa ut recepten. 

I det stora hela vill vi förse brukare med droger och tyvärr klarar några inte av att hantera det vilket 

leder till ett missbruk. Vi är ganska säkra på att de flesta av våra kunder är brukare. 
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Många av kunderna har handlat i över ett år tid och det har varit ungefär samma mängd de beställt 

hela tiden. 

Det finns inga mer riktlinjer än att inte sälja till minderåriga på flugsvamp. 

Vi vet inte hur hårt andra säljare kollar. Hinner vi med så kollar vi allt, i dagsläget blir ca 90% 

kontrollerade av oss. 

I framtiden kommer det vara mycket lättare att handla droger från nätet, det utvecklas precis som all 

annan teknik. Dagens ungar är födda med smartphones och internet så det är helt naturligt för de. 

Vissa saker går inte att stoppa oavsätt hur mycket man vill. Många som handlar droger på nätet anser 

inte att de begår något brott precis som fildelarna inte heller tyckte det var något brott. Så länge 

efterfrågan finns kommer alltid någon sälja på något sätt. Stängs en sida öppnar två nya dagen efter. 

TOR målas upp som något dåligt som bara krimiella använder när mängder av folk använder det för 

att kunna kommunicera utan att staten lyssnar ,folk från kina iran m.fl 

TOR är inte mer än ett verktyg som kan användas på gott och ont. 

Bittorrent skapades aldrig för olaglig fildelning utan för att vara ett utmärkt sätt att transportera 

stora filer utan att de lagras centralt. 

Vad som används om 10 år vill vi inte spekulera i, troligtvis finns det inte än. 

Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 12/4 14:39 

Rubrik: Sv: Intervju 

Det är fascinerande att höra om er kontakt med kunderna. Kommer potentiella kunder vanligtvis 

med dessa personliga berättelser självmant, eller är det något ni behöver fråga om för att undersöka 

deras motiv, personlig mognad osv för att säkerställa ett ansvarsfullt brukande av era produkter?  

Vad föredrar ni att sälja, stora eller små mängder? Båda har ju för- och nackdelar, hur värderar ni 

dessa? 

Du talar lite om teknikens dåliga rykte, samtidigt som det uppenbarligen finns ”goda” 

användningsområden, då främst för folk i totalitära stater. Undersökningar har visat att Tor-

användarna främst kommer från de mer liberala länderna samt de mest totalitära, de i mitten av 

skalan är däremot underrepresenterade.   
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Hur ser er användning ut av kryptering och Tor utanför säljarrollen här på FS?  

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 12/4 16:50 

Rubrik: Sv: Intervju 

Många kunder är helt tysta och säger ingenting och där kontrollerar vi bara adressen vem som bor 

där. Är personen över 40 så brukar vi gå steget längre och även kontrollera om där finns fler personer 

på adressen, då främst ungdomar under 20. Finns det de så får kontot först ett pm där vi säger att vi 

kommer kontakta de på annat håll. Är det ett problem eller de ger något som kontakten skall ske på 

email eller tel. så blir det ingen försäljning. Det är väldigt sällan det händer och något enstaka tillfälle 

har den personen varit helt ovetandes vad tor är när vi fått reda på deras email från internet. I ett fall 

var det en falskbeställning där någon använde deras brevlåda. Personen var i 50års åldern och hade 

en 16årig son boendes hos sig. Ironiskt nog jobbade han med just narkotikafrågor och blev ganska 

ställd av att vi kontaktade honom. Han fick en liten annan bild av drogförsäljare på internet. 

Vissa kunder är väldigt pratglada även om inte vi brukar vara speciellt pratglada. 

Vi svarar kort på frågor    

De flesta jag känner har krypterat under lång tid. Även de som är helt hederliga och har inget att 

dölja brukar kryptera vissa saker de skickar. Jag krypterar allt som jag inte vill att andra skall kunna 

läsa. Tor har vi ingen användning för utanför FS. Vi håller oss till egna vps nätverk för att hålla oss 

dolda. 

Tor för att surfa inom nätverket bedöms säkert men exit noderna för att gå ut på vanliga internet är 

väldigt lätta att avlyssna. Även om det är extremt svårt att spåra vem som surfar så blir okrypterat 

innehåll synligt. Man kan sätta upp egen exit nod och välja den men det är betydligt enklare att köra 

vpn.  

På flugsvamp säljer vi bara små mängder för att knyta kontakt med nya kunder. 

Vi undviker helst publika marknadsplatser och escrow. 

Det är bättre att skicka mindre antal försändelser för det är den svagaste delen i försäljningen. 

Man får även en bättre kontakt med de man säljer till och kan koncentrera sig på de som sköter sig. 

Slipper även alla risker med escrow samt avgifter till mellanhanden FS. 
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Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 19/4 15:30 

Rubrik: Sv: Intervju 

Du pratade lite om mannen som jobbar med narkotikafrågor, kan du utveckla lite hur du tror hans 

bild av digitala drogförsäljare förändrades? Vad lyfte ni fram eller informerade honom om i er 

konversation? 

Er historia med kryptering är intressant, ett av huvudargumenten mot kryptering är just ”de som inte 

har något att dölja behöver inte kryptering” men du skriver att ”Även de som är helt hederliga och 

har inget att dölja brukar kryptera vissa saker de skickar.”  

Jag förstår att du inte kan tala helt och fullt för andras förehavanden, men kan du berätta lite om 

varför ni ser kryptering som viktigt även när man inte har något specifikt att dölja? Har ni 

spridit/förespråkat eller ”utbildat” andra i er närhet om kryptering?   

Om jag förstår det rätt så föredrar ni mindre mängder (vilket borde resultera i ett större antal 

försändelser?) på sidor som FS för att undvika att ha stora summor i escrow? Men går inte detta 

emot att du säger att det är bättre att skicka färre antal försändelser? 

Avsändare: Respondent 7 

Skickat: 19/4 17:03 

Rubrik: Sv: Intervju 

Orsaken av vi kontaktade han var att det fanns minderårig i hushållet och vår sökning på han som 

beställde gjorde oss misstänksamma. 

En grundligare undersökning gjordes när personen som beställde tyckte det var smart att hota oss. 

Mailet från knasten 

------ 

Missade ett mess til dig här, men jag har fyra urförbbannade killar här samt en som ligger mdvetslös i 

njursvikt på grund av ert skit. Jag tog inget denna gånge tackålov, men vill att vi, för ALLAS, skull skall 

kunna lösa detta, annars scammar vi skiten ur er här på FS. Via tillräckligt inflyelserika vänner täcker 

man snart en rätt stor del av det område man vistas i, och sen är det inga problem att hitta the man 

behind the mask.... 
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Men jag är förbryllad. Först skickar du det bästa tjack jag fått på tjuge år , sen får jag något som 

närmast skulle rendera en polisanmälan för mordförsök om vi inte befunnit oss där vi är i tillvaron: 

Det är bara det att straffet är hårdare i den här världen. 

Skall vi tysta ner detta vill vi ha: 1/ en rimlig förklaring. 2/ 1500 kr på mitt bictckonto på FS innan 

söndag, eller 3/ tio gram av det fina tjacket du hade förra veckan, men pulvervarianten. Den här 

gången kör vi via testpilot med alla försiktighetsåtgärder. 

Valet är ditt. Vi vet vad vi kommer att göra beroende på din åtgärd och är JÄVLIGT trygga med det. 

DU VÄLJER VILKEN VÄG DU VILL GÅ. 

Må vi mötas i frid 

-------- 

Vi skickar då ett mail till beställaren och berättade våra misstankar. 

Fadern svarar (Det var hans namn de hade beställt i) 

-------- 

Tack för ert brev 

Jag är väl förtrogen med att ni existerar då jag själv är aktiv inom skolan och arbetar mot droger. Min 

son står tveklöst utanför allt sådant och skulle aldrig våga eller ens behöva hota någon, vare sig på 

nätet eller i verkliga livet.  Han är en skötsam och duktig gosse, och går nästan aldrig ut, utan hänger 

med tjejen här hemma hos oss. Han har också en lillebror och så har vi fosterbarn till och från så den 

typen av problem skulle jag ha upptäckt för längesedan. Vi tog ett lång pratstund inatt efter ert mail 

och han blev förtvivlad,  men uppenbarligen utnyttjar någon våran adress då det sällan är någon 

hemma när posten levereras.  Och det FINNS en del klientil i krokarna som är väl kända, som kan 

tänkas ligga bakom, och vi bor på en liten ort där alla känner alla så det ska nog gå att gräva i, men 

det överlåter vi åt myndigheterna. Jag tackar igen för er påminnelse och skickar detta mail vidare till 

polisen under dagen eftersom de möjligen kan hålla ögonen öppna när det gäller ankommande post 

framöver. Så har både jag och ***** ryggen fria. Jag jobbar mycket sida vid sida med polisen som 

elevassistent i skolan, mina syskon är poliser, en på narkotikaroteln, och ingen ger mycket för såna 

som er. Men samtidigt är samhället så hårt och tufft idag att många faktiskt behöver någonting för 

att fly. Se på mig själv och min fru. Vi har det bra och hyfsat ställt men alltid ett gott vin eller en drink 

fredag-lördag. Vad är rätt och vad är fel. Nätdrogerna är ett helvete för ungarna vet inte vad för gift 
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de får i sig. Det finns alltid de som tror de är Walter White tills folk börjar dö omkring dem. 

Fruktansvärt tragiskt. Jag vet i alla fall vad jag får när jag kommer hem från systembolaget. 

Tack för er erinran. Den vittnar åtminstone om medkänsla och omtanke,  och hoppas absolut vi inte 

behöver höras av igen 

Hälsningar 

---------------- 

Ang kryptering. 

Idag lagras det mesta och man vet inte vad som händer i framtiden. Man vet inte vem som blir 

hackad och vilka uppgifter som läcker ut. 

Hur skulle du själv t.ex känna om en dag när du vaknar så ligger alla dina email du skickat senaste 10 

åren ute fritt för vem som helst att läsa och söka i. 

Google läser alla dina mail på gmail för att visa riktad reklam. En dag blir det kanske möjligt för t.ex 

försäkringsbolag att få göra en sökning och läsa dina mail du skickat till läkaren. Kryptering blir 

vanligare och enklare att använda. För någon vecka sedan slog t.ex whatsapp på kryptering för alla. 

Allt blir nu automatiskt och det märks ingen skillnad för användaren. För någon som skulle komma in 

i whatsapps system är numera informationen oläslig. Enligt de själva kan de inte ens själv läsa något. 

Jag och många av mina vänner förespråkar att man använder produkter som erbjuder sådan inbyggd 

kryptering. 

Vi säljer småmängder dyrt på Flugsvamp, med beställning följer adress till vår egna sida. 

Som ex. tjack tar vi mellan 1600-2000 för 10g på flugsvamp och 1400 på vår egna sida. 

Benso går på 1300 för ett 100pack och kostar 1000 på vår sida. 

De flesta stamkunderna går över till vår sida eftersom det är billigare priser där. 

De som har problem med förskottsbetalningen handlar via flugsvamp. 

Vill kunden handla mer än vad som är listat blir de tvungna att förskottsbetala. 

Vi skickar alltid det som betalas för annars handlar inte kunden igen. 

En annan orsak till att bara smått skickas på Flugsvamp är Scamförsöken som kommer lite då och då. 
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Nu senast var det en som beställde 100 benzo, två dagar senare lades en dispyt där hen sa att det var 

socker piller. 

Admin avgjorde dispyten till vår fördel ganska snabbt. Flertalet kunder hade redan tackat och sagt ett 

de fungerade utmärkt och sen kommer denna kunden med sin första beställning och säger det var 

socker piller. 

Skulle vi börja skicka större mängder finns alltid risken att flera scammar samtidigt vilket kan få 

admin att börja tro att det är vi som inte skickat. 

Alla dessa problem försvinner helt vid förskottsbetalning. Vi har aldrig fått ett endaste klagomål via 

vår sida om utebliven leverans eller fel vikt/vara 

Detta sker endast på Flugsvamp så man behöver inte vara geni för att räkna ut var problemet ligger. 

Mottagare: Respondent 7 

Skickat: 20/4 12:49 

Rubrik: Sv: Intervju 

Det låter sannerligen som en gedigen och omständig organisation ni driver! Du berättade lite i början 

om er personalfördelning, hur stor del av ert team skulle du uppskatta har er digitala 

narkotikaförsäljning som huvudsyssla jämfört med de som har ”normala” jobb vid sidan av? 

Jag tolkar det som att du ser det största hotet mot vår personliga data komma ifrån illasinnade 

hackare men även stater har utpekats som hot, både i fria/demokratiska länder men självklart även i 

de mer totalitära. Jag tänker här främst på den uppmärksammade ”striden” mellan FBI och Apple 

som b.la. resulterat i att amerikanska staten nu debatterar en eventuell reglering av kryptering eller 

en lagstiftning som ska ge rättsväsendet tillgång till kryptonycklarna för att komma åt informationen. 

Som reaktion på detta har ju, som du nämner, flertalet företag implementerat automatiserad 

kryptering i sina tjänster. Är de privata företagen idag våra egentliga beskyddarna och inte staten så 

som tidigare varit fallet? Vad händer när all vår data är krypterad och oåtkomlig för tredje part?  

Ponera att ni lade ner er säljarverksamhet imorgon; vad för lärdommar skulle ni ta med er vidare i 

livet? Vad är ni mest stolta över av er tid här på FS och vad har varit mindre lyckat?  
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Bilaga 6 - Intervju med Respondent 8 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 30/3 16:11 

Rubrik: Intervju 

Hej igen! Hoppas påsken varit bra och att det nu passar er bra att initiera den tidigare diskuterade 

intervjun. 

Jag vill också passa på att påminna er om att ni förblir anonyma i denna studie, det ni säger här i 

intervjun kommer inte kunna knytas till ert användarnamn. Vill ni kryptera någon del av era svar finns 

en PGP-nyckel på vår profilsida.  

Vi börjar från början, kan ni berätta lite om hur ni hamnade på Flugsvamp? 

Avsändare: Respondent 8 

Skickat: 30/3 16:47 

Rubrik: Sv: Intervju 

Hamnade på FS efter Evolution sk. "exit scammade" och stängde ner sin sida så jag kunde inte sälja 

där mera. FS har jag hört talas om via flashback 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 31/3 20:19 

Rubrik: Sv: Intervju 

Så du har erfarenhet både från större internationella marknader och mindre, lokala. Vad spelar det 

för roll att FS är svensk, förutom att sidan vänder sig till svenska köpare? Har ni som säljare mer att 

säga till om här? Hur skulle du beskriva atmosfären på FS jämfört med dina tidigare erfarenheter?  

Avsändare: Respondent 8 

Skickat: 31/3 21:39 

Rubrik: Sv: Intervju 

Sålde och skickade aldrig utanför sveriges gränser på andra sidor förr så det blev mer köpare på FS än 

andra internationella sidor. 
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Atmostfären kan jag inte utala mig om direkt då jag nästan aldrig hänger på FS forum. Säljare verkar 

har rätt stor makt dock då rätt många kunder verkar väldigt försiktiga I vad de säger när de ställer 

diverse fråger. En del kunder blir förvånade över att jag är så tillmötesgående fast jag egentligen bara 

"beter mig som folk" 

Kunder anförtror dock säljare I de flesta fall med sitt riktiga namn och adress och är kanske lite 

oroliga över att bli utpressade? 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 1/4 14:27 

Rubrik: Sv: Intervju 

Hur upplever du relationen mellan säljarna på sidan? Är ni konkurrenter eller snarare kollegor? Vad 

kan ni samarbeta med och vad håller du för dig själv? 

Vad brukar köparna fråga dig om eller behöva hjälp med? Hur duktiga är de på kryptering och 

användningen av bitcoin? 

Avsändare: Respondent 8 

Skickat: 1/4 15:25 

Rubrik: Sv: Intervju 

Säljare verkar komma bra överens med varandra. Jag har ingen kontakt med andra säljare öht dock. 

Efterfrågan verkar vara större än utbudet så blir ingen konkurrans när det gäller cannabis iaf vilket är 

det jag enbart säljer. 

Kunder verkar ha goda kunskaper om säkerhet. 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 2/4 15:54 

Rubrik: Sv: Intervju 

Intressant att du valt en sorts självisolering här på sidan. Jag skulle kunna tänka mig att man i en så 

exklusiv och utsatt bransch som ni ändå verkar i, kunde ha nytta eller ett behov av att prata med 

individer som sitter i samma båt.  
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Hur ser du på de svenska narkotikalagarna? Eftersom din affärsverksamhet på Flugsvamp beror på 

dina varors illegala status blir jag lite nyfiken på vad du helst vill se hända i framtiden; en reformering 

av lagarna i en liberal riktning eller att dagens system fortgår så du kan fortsätta driva din 

verksamhet? 

Avsändare: Respondent 8 

Skickat: 2/4 17:55 

Rubrik: Sv: Intervju 

Det sistnämda helt klart. Jag säljer cannabis enbart för att tjäna lite extra pengar. Hade det blitt 

lagligt så hade det inte blivit lönsamt för "småföretagare" som mig. 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 3/4 09:53 

Rubrik: Sv: Intervju 

Jag förstår! Så du har egentligen inget större samhällsinriktat intresse på det sättet? Hur skulle du 

svara någon som tycker att staten borde reglera eller tom förbjuda Tor (likt kinas tillvägagångssätt) 

eftersom det enbart används för olagligheter?  

Avsändare: Respondent 8 

Skickat: 4/4 12:56 

Rubrik: Sv: Intervju 

Förbjudandet av TOR tycker jag verkar vara mycket resonabelt, är dock självklart emot det pga egna 

intressen 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 5/4 12:51 

Rubrik: Sv: Intervju 

Intressant resonemang, hur ser du på faktum att införandet av ett sådant system skulle betyda att 

staten gavs insyn i all digital kommunikation för att upptäcka försök att använda Tor? Är den sortens 

åtgärder rätt väg att gå? Hur skulle livet i ett sådant samhälle se ut? Var drar du gränsen för den 

personliga integriteten?  



84 
 

Avsändare: Respondent 8 

Skickat: 7/4 12:33 

Rubrik: Sv: Intervju 

Rätt å rätt vet jag inte så mycket om men om staten skulle haft dom befogenheterna och 

möjligheterna så är jag rätt säker på att droghandel i denna form som flugsvamp skulle vara omöjlig.  

Jag är väldigt svårkränkt när det gäller saker och ting som sker över nätet så hade jag inte hållt på 

med droghandel och riskerat fängelse så hade jag inte brytt mig något nämnvärt på statens insyn i 

mitt datoranvändande.  

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 10/4 12:43 

Rubrik: Sv: Intervju 

Jag förstår ditt resonemang av att du inte har något (förutom handeln på FS) att dölja.  

Men uur ser du på dilemmat att en reglering av Tor för att komma åt narkotikahandeln här i 

västvärlden skulle skada de som lever i andra länder under mer förtryckta förhållanden och förlitar 

sig på den här tekniken för fri tillgång till information och kommunikation eftersom stora delar av 

Tors infrastruktur finns i länder så som Sverige? Något som de facto skulle betyda att ditt (och andra 

säljares) agerande bidrar till att många människor i världen får ett minskat handlingsutrymme?  

Hur reagerar du när dark net-sidor så som Flugsvamp nämns i media?  

Bör samhället se möjligheten för individerna att kringgå vissa lagar som en möjlighet eller ett hot? 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 19/4 16:36 

Rubrik: Intervju, Uppföljning 

Hejsan! 

Ville bara påminna om intervjun, om du behöver längre tid att svara eller önskar avbryta din 

medverkan får du gärna meddela mig så jag vet. 

Mvh  
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Avsändare: Respondent 8 

Skickat: 19/4 18:06 

Rubrik: Sv: Intervju, Uppföljning 

a jag abvryter 

Mottagare: Respondent 8 

Skickat: 20/4 12:03 

Rubrik: Sv: Intervju, Uppföljning 

Då vill jag tacka dig för din medverkan! Ditt bidrag kommer spela stor roll för uppsatsens slutgiltiga 

form. 

Mvh John 


