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Vilka är egentligen världens farligaste droger? Det försökte en brittisk hälsostudie ta reda på 2010. 
Här är resultatet. Drogerna som studerades rankades utifrån ett antal olika parametrar, bland andra 
skadlighet för brukaren, beroendeframkallning, kostnader för samhället samt påverkan på 
brottstatistik. Varje drog fick utifrån dessa parametrar ett värde på en hundragradig skala.

Vilka av världens farligaste droger finns beskrivna nedan?

Svar att välja på: Morfin, Heroin, LSD, Metamfetamin, Tramadol, Kokain, Bensodiazepiner, Tobak,
Alkohol, Spice, Crack-kokain, Amfetamin, GHB, Ecstacy, Cannabis

1: Ett syntetiskt framställt centralstimulerande medel som är uppiggande och ger ökat självförtroende 
och energi. Ett långvarigt missbruk leder ofta till minskad salivbildning vilket orsakar ovanligt snabb 
tandlossning. Andra biverkningar är undernäring eller att blodkärlen drar ihop sig, vilket kan leda till 
den mindre trevliga bieffekten ”tjackballe”. 

Svar: Amfetamin

2) Anses vara en av de mest beroendeframkallande drogerna som finns. Drogen introducerades för 
första gången 1899 av det tyska läkemedelsföretaget Bayer som en ofarlig behandllng för turberkulos 
och missbruk av en annan drog. Effekten är bland annat kraftig eufori och välbefinnande, men 
biverkningarna är inte lika trevliga, förstoppning, kräkningar, sömnsvårigheter och feber tillhör de 
vanligaste. Denna dödliga drog är skyldig till många kända personers död genom åren.

Svar:  Heroin 

3: Har brukats i århundranden och konsumeras idag främst genom rökning, men andra varianter 
förekommer. Innehåller ett mycket beroendeframkallande ämne, och runt en miljard människor i 
världen uppskattas bruka detta dagligen. 

Svar: Tobak

4: Drogen framställs genom att koka ursprungsdrogen med bikarbonat vilket ger ger gulvita klumpar 
som är avsedda att rökas. Eftersom rökning ger ett snabbt upptag av drogen blir effekten starkare och 
intensivare, men varar en kortare period. Det är en oerhört beroendeframkallande drog och väldigt 
skadligt för kroppen.

Svar:  Crack-kokain 

5: Den aktiva substansen i plantan orsakar själva ruset. De torkade blommorna från plantan röks ofta 
blandat med en annan drog och ruset kännetecknas av eufori, försämring av korttidsminnet och 
flödande tankar. 

Svar:  Canabis 
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6: Framställdes första gången av den tyske kemisten Albert Niemann 1859 ur en planta innehavandes 
centralstimulerande effekter. Freud var kanske inte helt oväntat en tidig förespråkare för drogen och 
apotekaren John Pemberton spetsade sin nya hälsodryck med detta vilket ledde till att försäljningen 
sköt i höjden runt sekelskiftet 1900. Drogens negativa effekter blev dock alltmer uppenbara och i USA
förbjöds drogen 1922. 

Svar: Kokain 

7: Det varnas faktiskt redan i Gamla Testamentet om detta syndiga. Begreppet som beskriver en 
missbrukare nämndes för första gången i en vetenskaplig rapport 1851 av Magnus Huss, men 
existerade långt innan dess.

Svar: Alkohol 

8: Säljs ofta som en luktfri vätska eller i pillerform. Substansen gör brukaren trög och den har även 
kallats ”våldtäkstdrogen” eftersom den förekommit i flera uppmärksammade våldtäktsfall där drogen 
smusslats ner i offrets drink.

Svar: GHB 

9: Ett centralstimulerande medel som liknar sin släkting men är starkare och mer 
beroendeframkallande. Drogen framställdes första gången i Japan 1893 och delades bland annat ut till 
tyska soldater under andra världskriget. Det tillverkas genom en kemisk process och de som har sett 
tv-serien ”Breaking Bad” är väl införstådda med den komplicerade processen.  Effekterna av drogen 
är stark och ökar energi och hjärtrytm och kan ge starka känslor av eufori. 

Svar: Metamfetamin

10: En drog som upptäcktes av en slump på 60-talet av läkemedelsmedelsföretaget Roche. Effekterna 
av preparatet är sövande och ångestdämpande. Vid medicinsk behandling ökar brukarens tolerans och 
högre doser krävs för att uppnå samma verkan. Detta kan leda till ett beroende och en längre tids 
brukning av preparatet kan orsaka depression. 

Svar: Bensodiazepiner


