
 5 

Sammanfattning 

Nya droger, substanser och beredningar i rapporteringssystemet våren 2007 var DOI, Bromo-
Dragonfly, Thai valium, Suboxone, 4-Aco-DET och 4HO-DET. Andra substanser och preparat som 
rapporterades som nya på vissa orter, men som tidigare förekommit i CRD-systemet, var DXM, efed-
rin, fentanyl, Foxy Metoxy (5-MeO-DIPT), LSA, lustgas, meskalin, metamfetamin, OxyContin, 
skunk, Subutex, svampar respektive tramadol. 

De tendenser som redovisas måste tolkas med stor försiktighet. Det är inte möjligt att säga om de för-
ändringar som beskrivs utgör början på en utveckling på längre sikt eller om det rör sig om tillfälliga 
förändringar. I vissa fall kan förändringarna även bero på förändrade resurser eller sätt att arbeta. De 
lokala uppgiftslämnare som bedömt situationen på orten under sexmånadersperioden svarade vanligen 
att det inte skett någon förändring eller att de inte vet. Även från länspolismyndigheterna är dessa de 
vanligaste svaren. 

Det preparat som av de lokala uppgiftslämnarna oftast rapporterades ha ökat var kokain; 35 procent 
redovisade att användningen av kokain ökat, och en majoritet av uppgiftslämnarna i Stockholm, Norr-
köping, Karlskrona och Helsingborg uppgav detta. Kokain rapporterades även fått fler användare från 
sju länspolismyndigheter, nämligen Östergötland, Jönköping, Skåne, Västra Götaland, Värmland, 
Örebro och Västmanland. Samtliga, utom Örebro, redovisade även en ökning av kokainanvändningen 
vid föregående undersökning. Åtta länspolismyndigheter och drygt var femte lokal rapportör redovisa-
de vid vårens undersökning en ökning av tillfälligt missbruk. 

Vid denna undersökning svarade återigen de lokala rapportörerna att det i första hand var tillgången på 
kokain som ökat under perioden (28%). Sju länspolismyndigheter uppgav en ökad tillgång på kokain. 
De var Stockholm, Östergötland, Jönköping, Skåne, Värmland, Örebro samt Västmanland. Av dessa 
svarade alla utom länspolisrapportören i Stockholms län att även bruket av kokain ökat. 

När uppgiftslämnarna rangordnade de vanligaste preparaten på orten eller i sin region rankades canna-
bis som överlägset vanligast. Det följdes av amfetamin och i tredje hand kom illegala bensodiazepiner 
enligt både lokala rapportörer och länspolismyndigheter. 


