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Sammanfattande kommentarer 

Syftet med CANs rapporteringssystem om droger (CRD) är att tidigt upptäcka nya preparat och för-
ändringar i användandet av befintliga preparat samt att belysa var i landet och i vilka grupper som för-
ändringarna sker. Resultaten som framkommer i denna rapport är dock förknippade med vissa tolk-
ningsproblem som bör beaktas innan sammanfattande kommentarer kan ges för de 15 största kommu-
nerna i Sverige.  

Uppgiftslämnarnas bedömningar av förändringar i drogsituationen på orten är till stor del subjektiva 
och kontextbundna. Tolkningsproblem som uppstår i och med detta är att uppgifterna i huvudsak berör 
personer som kommer i kontakt med vård, polis och frivilligorganisationer. Av dessa anledningar mås-
te resultaten från CRD kompletteras med annan information, till exempel regionala och nationella 
kartläggningar, de reguljära skolundersökningarna, andra drogvaneundersökningar samt statistik från 
polis, tull och övrigt rättsväsende.  

Det är sannolikt lättare att märka av en ökning än en minskning av användandet av en drog, i och med 
de negativa effekter i form av till exempel ökad arbetsbelastning som en ökning kan medföra. Det 
finns därför en risk för att respondenten överskattar ökningar och underskattar minskningar. Om en 
rapporterad ökning är en reell ökning på en ort, lämnas därför över till respektive lokal kontaktperson 
att avgöra. Detta eftersom den lokala kontaktpersonen dels har lokalkännedom och dels vid behov kan 
följa upp samt tillföra ytterligare fakta.  

De senaste åren har problemet med preparat som marknadsförs via internetsidor blivit väl känt. Prepa-
raten säljs lagligt trots att effekten och riskerna i många fall är desamma som för droger klassade som 
narkotika eller hälsofarliga varor. När ett preparat sedan blir klassat väntar ett nytt, ännu lagligt prepa-
rat, på att lanseras.  

Detta har lett till att det varje år är ett relativt stort antal droger som narkotikaklassas respektive klassas 
som hälsofarlig vara. Att det ständigt dyker upp nya droger på marknaden visar sig i den här under-
sökningen bl a genom att många respondenter uppger ”nätdroger” och ”internetdroger” m fl benäm-
ningar, som nya preparat. Rent konkret säljs emellertid det mesta på internet, såväl legala som andra 
sedan länge illegala preparat, därför går det inte att definiera dessa rapporter. Nya preparat i andra 
halvårets insamling var; Boom, Nafyron, Madagaskar, Kokaté, Fenibut, Metamina samt P-
metylamfetmin. 

Förändringar är svåra att se, vissa sker snabbt och är lättare att fånga upp, men de allra flesta sker 
gradvis över en längre tidsperiod. I en del insamlingar har systemet trots allt lyckats fånga upp en och 
annan företeelse som är mindre välkänd. I andra halvårets insamling har spridda rapporter kommit in 
om olika förändringar i missbruksmönstret, och i alkohol- och narkotikamissbruket på orten. Dessa 
rapporter är dock främst av intresse på lokal nivå. Det som kan vara intressant att lyfta fram här, är de 
fyra respondenter som upplever att ungdomar på deras ort har fått en mer positiv syn till cannabis.  

 

 

  




