
 

 

 

 

VANLIGASTE DROGERNA  

I 

SVERIGE 

 

 

Fastän de allra flesta känner till riskerna med olika droger finns det flera 

droger, som är så vanliga att de flesta människor inte ser dem som droger 

längre. Det har med vår kultur att göra. Sverige har många invandrare och de 

har en helt annan syn på droger än de som är födda eller uppvuxna i Sverige. 

Att kunna svara på vilka som är de vanligaste drogerna i Sverige är inte helt 

enkelt bland annat på grund av det, men vi gör ett försök. 
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ALKOHOL OCH TOBAK 

Dessa droger är de absoluta vanligaste och det beräknas att nio av tio svenskar använder 

alkohol regelbundet. Detta innebär inte att de missbrukar spriten eller är beroende, men i 

många fall kan det röra sig om ett dolt missbruk. Man kan vara periodisk alkoholist. Det 

innebär att man dricker sig full i perioder och mellan dem så har man ett normalt liv. Det är 

därför de kallas periodare i folkmun. För ungdomar är alkoholen ofta den första drogen de 

kommer i kontakt med. I Sverige accepteras alkohol eftersom den svenska kulturen sedan 

forntiden haft rusdrycker som en del av kulturen. 

Tobak är en mycket farlig drog där nikotinet sägs vara mer beroendeframkallande än heroin. 

Rökningen minskar stadigt bland vuxna medan den hos framförallt unga tjejer ökar. 

Vanligaste formen av tobak är cigaretter följt av snus. Män snusar mer än kvinnor och när 

det gäller den drogformen så ger snus mindre skador på lungorna än rökning, men är långt i 

från ofarlig. 

CANNABIS OCH ANDRA TYNGRE DROGER 

Vanligaste drogen efter alkohol och tobak är cannabis. Där ingår hasch och marijuana. 

Cannabis ses som en lättare drog och är helt laglig att bruka i flertalet länder. Man kan få 

psykoser och andra skador av den drogen. Spice är en syntetisk cannabis som är vanlig bland 

framförallt ungdomar. Den är mycket farlig och flera personer har dött av den. Därefter är 

amfetamin vanligast bland vuxna. Detta gäller inte crystal meth, som ännu är rätt ovanlig i 

Sverige. 

Kokain är vanligare än man tror. Det förekommer främst på krogen och i andra miljöer där 

de som har råd med den dyra drogen kan bruka den. Därefter kommer opium, GHB, morfin 

och kat och på sista plats heroin. Heroinet är så starkt beroendeframkallande att det bara är 

de tyngsta missbrukarna som använder det. Kat är främst begränsat till invandrare från den 

arabiska halvön och Afrikas horn. Kat är en växt som tuggas. Det är inte många infödda 

svenskar som använder kat. 

Däremellan förekommer det olika typer av missbruk av receptbelagda mediciner. Det är inte 

lika utbrett som ovanstående och är mer kopplat till vissa sjukdomar och diagnoser. 
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