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Diskussionen huruvida alkohol är farligare än cannabis dyker ständigt 

upp i den drogpolitiska debatten. Bland cannabisförespråkarna är det 

ofta självklart att alkohol är en mer skadlig drog. Som bevis nämner de 

gärna de många alkoholrelaterade dödsfallen, trafikolyckorna och våld i 

samband med berusning. Det ärliga motargumentet är att man inte kan 

jämföra två så olika droger. Att alkoholens nackdelar märks mer på 

gator och i statistiken beror på att den är mycket vanligare. 

När det gäller unga människor kan man emellertid ge ett säkrare 

svar.  En jämförelse i vårdstatistiken för personer under 20 eller 25 år i 

olika delar av världen visar klart att cannabis är betydligt skadligare. 

Det är i den åldern som cannabis konsumeras mest, fast aldrig lika 

mycket som alkohol. 

Även om inte antal personer som söker vård för sina alkohol- eller 

drogproblem är någon säker indikator på skadeverkningar av 

respektive drog är det ändå bestickande att antalet personer som vill 

ha hjälp med sitt cannabismissbruk är många fler än 

alkoholmissbrukarna. 

I Holland, där cannabis de facto är lika legalt som alkohol, visar 

vårdstatistiken en stark stigande trend för de som har cannabis som 

huvuddrog .  

År 2010 sökte drygt 2000 personer under 20 år vård för sitt 

cannabismissbruk, medan bara omkring 400 i samma ålder sökte vård 

för sitt alkoholmissbruk. 

I åldrarna up till 25 år börjar alkoholklienterna komma närmare, 

men fortfarande är det dubbelt så många cannabisrökare (3060 

personer) som alkoholmissbrukare (1540) på drogmottagningarna.  

Om man tar med alla åldrar i Holland vinner dock alkohol, cirka 

36.000, mot cannabis 11.000 (Källa: www.sivz.nl) 

I USA är skillnaderna mellan cannabis och alkohol stora upp till 18 

år. I den åldern svarade cannabis 2006 för 65, 4 procent av alla 

klienter på drogmottagningarna i jämförelse med 20 procent för 

alkohol. 1992 var siffrorna de omvända (Källa. CASA News Release. 

Non medical marijuana II. Rite of passage ore Russian Roulette?) 

I Storbritannien är skillnaderna mindre. Drygt 12.000 för cannabis 

mot drygt 8.000 för alkohol upp till 18 år ( www.nta.nhs.uk  Substance 

misuse among young people 2009-10). 

Om man bara jämför cannabis med övrig, ofta felaktigt benämnd 

tung narkotika, är cannabis den överlägset vanligaste. Inom EU är 

svarar cannabis för 74 procent av narkotikaklienterna upp till 20 år 

(ECNN årsrapport 2011).  

För befolkningen som helhet är fortfarande heroin den vanligaste 

problemdrogen i Europa, men i vissa länder till exempel Danmark och 

Frankrike, ligger cannabis etta i vårdstatistiken 

http://www.nta.nhs.uk/


Tendensen i hela Västvärlden är att cannabis blir allt vanligare på 

drogmottagningarna --  trots att konsumtionen i genomsnitt inte  ökar -

-  medan övrig narkotika samt även alkohol har en relativt stabil kurva.  

Den utvecklingen har pågått länge.  De orsaker som nämns i de olika 

dokumenten är i huvudsak två: dels att THC-halten i cannabis har ökat, 

dels att behandlingsutbudet och kunskaperna om cannabis också har 

ökat. 
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