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Sammanfattning 

Nya droger, substanser och beredningar i rapporteringssystemet hösten 2006 är Fentanylklubba (Actiq 
400), Redline, Kratom, mCPP, XPLC och Zaxan (bensodiazepin). Andra substanser och preparat som 
rapporterats som nya på vissa orter, men som tidigare förekommit i CRD-systemet, är Alprazolam, 
Xanor, DXM, fentanyler, GBL, ketamin, råopium, skunk, Subutex, svampar samt Tradolan. 

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. 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 länspolismyndighe-
terna är dessa de vanligaste svaren. 

Det preparat som av de lokala uppgiftslämnarna oftast rapporterades ha ökat var kokain, 33 procent 
redovisade att kokain ökat, och en majoritet av uppgiftslämnarna som kunde besvara frågan har upp-
gett detta i Stockholm, Norrköping, Jönköping, Lund, Helsingborg, Varberg, Västerås och Gävle. Ko-
kain rapporterades även fått fler användare från nio länspolismyndigheter, nämligen Östergötland, 
Jönköping, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Värmland, Västmanland, Dalarna samt Västerbotten. 
Utmärkande för Stockholmsområdet var vid denna rapportering att två tredjedelar av dem som ansåg 
sig kunna lämna ett svar angående förändringar gällande kokainmissbruk uppgav att fler använder ko-
kain.  

I denna undersökning svarade de lokala rapportörerna att det i första hand var tillgången på kokain 
(27%) och illegala bensodiazepiner (24%) som ökat under perioden. Nio länspolismyndigheter uppgav 
en ökad tillgång på kokain respektive marijuana och sju att tillgången på bensodiazepiner och amfeta-
min ökat. Tillgången på kokain uppgavs ha ökat av länspolismyndigheterna i Uppsala, Östergötland, 
Jönköping, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Västmanland, Dalarna samt Västerbotten. Av dessa 
svarade alla utom Uppsala att även bruket av kokain ökat. 

Totalt 161 av de lokala uppgiftslämnarna har svarat utifrån direkta kontakter eller kollegors direktkon-
takter med berörda grupper. Detta motsvarar 91 procent av de lokala rapportörerna. Av länspoliserna 
är det som väntat färre som svarat utifrån egna eller kollegors direkta kontakter; 16 av 21 uppgav att 
de hade rapporterat utifrån dylika uppgifter. 


