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Oförändrat låga narkotikapriser i Sverige under 2006 
 
 

Sedan 1988 har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Poliser runtom i Sverige 
rapporterar priser på gatunivå (d v s för små doser/förpackningar) som gäller i deras arbets-
område. De inrapporterade priserna har för jämförbarhetens skull justerats efter SCBs kon-
sumentprisindex (KPI) och redovisas i 2006 års penningvärde. 
 
Räknat i KPI-justerade priser visar rapporten att mellan åren 1988–2002 har kokainpriset 
sjunkit med 40%, haschpriset med 50% och priset för amfetamin respektive brunt heroin 
med 60%. För kokain och heroin finns ett likvärdigt prisfall belagt även i USA och övriga 
Västeuropa, vilket visar att narkotikaprisutvecklingen i Sverige inte är oberoende av interna-
tionella förhållanden. 
 
Under perioden 2002–2006 har dock priserna inte förändrats särskilt mycket i Sverige utan 
varit stabilt låga – de huvudsakliga nedgångarna skedde under 1990-talet. År 2006 uppgavs 
det genomsnittliga gatupriset (medianvärdet) för hasch till ca 80 kronor per gram (svaren 
låg inom intervallet 60–150 kr). Motsvarande värde för amfetamin var 250 kronor (125–400 
kr), för brunt heroin 1 000 kronor (300–2 000 kr) och för kokain 800 kronor (600–1 200 kr). 
 
Narkotika är i regel något billigare i storstadslänen (Stockholm, Västra Götaland, Skåne) än i 
övriga län. Ännu större regionala skillnader kan konstateras om man ser till en nord-sydlig 
axel, lägst är priserna i de sydligaste länen medan priserna ofta är något högre i mellan-
svenska län och allra högst i nordligare belägna län.  
 
Samtidigt som prisfallen inträffat har tullens och polisens beslag ökat, räknat såväl i antal 
beslag som beslagtagna mängder. Även om tullens och polisens effektivitet kan ha ökat så 
torde inte detta kunna förklara att beslagen två-, tre-, eller fyrdubblats. Att beslagen stigit 
kraftigt samtidigt som priserna halverats talar för ett ökat inflöde och en ökad narkotikatill-
gänglighet under perioden, och då inte enbart i ekonomiska termer. Att prisfallet skulle vara 
en marknadsreaktion på minskad efterfrågan motsägs av att konsumtionen främst under 
1990-talet gått upp för att sedan plana ut under 2000-talet. 
 
Slutsatsen är att tillgängligheten av hasch, amfetamin och kokain varit stabilt god de senaste 
fem åren.  
 
 
 
 
 

 
Hela rapporten finns att ladda ner i fulltext på CANs hemsida www.can.se. Erik Fender och 
Ulf Guttormsson är ansvariga för rapporten. Kontaktperson är Erik Fender som nås på 08-
412 46 10 eller erik.fender@can.se. 

 


