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Inledning 

I Helsingborg för olika verksamheter statistik på hur drogkonsumtionen är och hur 
den har förändrats över tid för deras målgrupper. Denna rapport belyser detta med 
att ge en nulägesrapport och en bild av drogtrender i Helsingborg. I rapporten 
framkommer även en kortfattad beskrivning hur statistiken har framtagits och vilka 
målgrupper som innefattas. I löptexten finns länkar om läsaren vill fördjupa sig i 
något resultat.  

 
Definition 

- Cannabis är samlingsnamnet för hasch och marijuana.  
- MDMA är en centralstimulerande syntetisk preparat, även kallad för Ecstasy.  
- Amfetamin är en centralstimulerade syntetisk preparat.  
- Kokain är ett centralstimulerande preparat.  
- Tramadol är ett syntetisk morfinliknande preparat.  

 
Droganalys i avloppsvattnet 
Vid fyra tillfällen under 2021 har NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) tagit 
vattenprover som RISE (Research Institutes of Sweden AB) har analyserat. 
Provtagning utfördes på onsdag (14/4 och 10/11) och på lördag (3/4 och 30/10), för 
att jämföra helg med vardag. Andra skånska kommuner har även gjort tester vid 
samma tidpunkter. Helsingborg visade lite högre värde än de andra skånska 
kommunerna.  Nya mätningar kommer utföras under år 2022 och 2023. Inom kort 
kommer beskrivning om metoden/resultaten på hemsidan 
https://verktygsladanhbg.se  
 
Metoden visar hur stor mängd narkotika som använts (cannabis, kokain, amfetamin, 
MDMA och Tramadol) i Helsingborg. RISE redovisar svaren i total halt (mg) per 1000 
inv. & 24 timmar samt normal doser per 1000 inv. & 24 timmar (baserat på 
befolkningsmängden). Metoden ger ingen information om ålder, kön, om de som 
använder narkotika bor i Helsingborg eller hur många individer som använder 
narkotika (en person kan ta mer än en dos). Siffrorna har avrundats till heltal.   
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Kommentar: Resultatet visar att cannabis är vanligaste preparatet som har använts. 
Antalet normaldoser var inte högst den 3 april (påskafton) förutom för kokain som 
även har högre värde när det är helg än vardag dvs. ”partydrog”. Amfetamin och 
cannabis visar ingen större skillnad på vilken veckodag det är men fler normaldoser 
användes under hösten än våren år 2021.  
 
 

 
Kommentar: Totala halten Tramadol är ganska jämn, med lite nergång sista datumet. 
MDMA visar att den är betydligt vanligare på helgen än på vardagen.   
 
Region Skånes folkhälsoenkät barn och unga 
Alla Skånska skolor i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 har blivit tillfrågade att 
delta i Region Skånes folkhälsoenkät barn och unga. Svarsfrekvensen ligger på över 
70 %, eleverna har besvarat enkäten digitalt och anonymt. Undersökningen visar de 
två senaste mätningarna år 2016 och 2021.    
 

 
Kommentar: Helsingborgsungdomarna använder mindre narkotika än Skånesnittet. 
Användandet har ökat lite i Helsingborg/Skåne för årskurs 9 eleverna däremot är det 
tvärtom för gymnasieeleverna i årskurs 2. Det är vanligare att pojkar har använt 
narkotika än flickor de senaste 30 dagarna.  
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Kommentar: Senaste mätningen visar att fler Helsingborgselever i årskurs 9 har använt 
narkotika senaste året jämfört med år 2016. För gymnasieeleverna i årskurs 2 i 
Helsingborg/Skåne har det blivit färre som använder. Det är fler pojkar än flickor som 
har uppgivit att de har brukat narkotika det senaste året.   
 
Ung livsstil  
Sen början av 2000-talet och därefter var tredje år har Ung livsstil genomförts i 
Helsingborg. Det är ett statistiskt urval där lite över 1000 elever i årskurs 7-9  och lite 
under 1000 gymnasieelever besvarar en enkätstudie, svarsfrekvensen är cirka 80 %. I 
urvalet ingår både kommunala och friskolor. En av frågorna som högstadie- och 
gymnasielever har besvarat är om de har använt hasch eller annan narkotika/droger 
under de senaste fyra veckorna.  
 

 
Kommentar: De som har svarat ja på frågan har använt narkotika vid minst ett tillfälle. 
Narkotika användandet har minskat för gymnasieeleverna medan det har ökat för 
högstadieeleverna. Det är vanligare att pojkar har använt än flickor.    
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Maria Skåne Nordväst 
Maria Skåne Nordväst erbjuder unga upp till 25 år med riskbruk/missbruk/beroende 
stöd i behandling och är en integrerad verksamhet, dvs. erbjuder både stöd enligt 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvård. Verksamheten erbjuder öppenvård och har 
satellitmottagningar i 4 av de 8 kommunerna som är anslutna. 
 
Maria Skåne Nordväst frågar alla unga efter deras primära drog och om de använde 
flera droger och i så fall vilka. De unga som inte inleder behandlingskontakt har de 
mer osäker information om och den ingår inte i redovisningen. Antalet unga varierar 
per år, under de senast 5 åren har det varit mellan 74 och 119 individer. I diagrammet 
benämns den vanligaste drogen som 1, den näst vanligaste som 2 och den tredje 
vanligaste som 3.  
 
År        1       2       3 
2017 Cannabis Tramadol Alkohol 
2018 Cannabis Tramadol Kokain 
2019 Cannabis Alkohol Tramadol 
2020 Cannabis Tramadol Alkohol 
2021 Cannabis Alkohol Kokain 

Kommentar: Det är en stor övervikt (65–75 %) för cannabis som primär drog. Under år 
2021 uppgav 44 % att de använder mer än en drog, då var tramadol/opiater vanligaste 
svaret, 28 %.  
 
Polis 
Polisenschef för fokusgruppen i Helsingborg anser att cannabis och Tramadol är de 
absolut vanligaste drogerna som polisen kommer i kontakt med. De har sett en 
ökning av kokain, bensodiazepiner och även en liten ökning av amfetamin och ADHD-
medicin. Under de senaste fem åren upplever polisen att kokain har blivit vanligare i 
deras beslag.  
 
Polisen upplever idag en större acceptans för droger och användandet av dessa. En 
av orsakerna tror de beror på liberaliseringsvågen som diskuteras flitigt. I 
medier/filmer framhävs ofta droger som relativt ofarliga. Polisen ser även att många 
politiska ungdomsförbund vill legalisera eller avkriminalisera eget bruk av narkotika, 
framför allt cannabis. 
 
I åldersgruppen 13-25 år är det fortfarande vanligare för killar att använda narkotika, 
men det ökar hos tjejer både vad gäller användandet och en accepterande attityd. Då 
gäller det kokain och cannabis. Bland de yngre är det cannabis och Tramadol som är 
vanligast.   
 

https://verktygsladanhbg.se/
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende/maria-nordvast-mottagning-for-unga/
https://polisen.se/


verktygsladanhbg.se/  5 
 

Tull 
Cannabis och narkotikaklassade tabletter är de vanligast förekommande preparaten, 
sett till antal beslag av narkotika som görs av Tullverket i Helsingborg.  
Förutom att arbeta i resandeflödet med inkommande fordon och personer, har 
Tullverket sedan ett par år även ökat sin närvaro på Helsingborg C, i folkmun känt 
som ”Knutpunkten”, och då arbetat både civilt och uniformerat. Tulltjänstemännens 
uppfattning är att narkotikahandeln på centralstationen har minskat under en tid och 
då synnerligen den öppna narkotikahandeln.   
 
När Tullverket arbetat på centralstationen och påträffat narkotika har det ofta varit 
kopplat till yngre män mellan 18–25 års ålder, men uppfattningen är att det gått lägre 
ner i åldrarna under åren. Uppfattningen är att dessa unga män ofta säljer narkotika 
för någon annans räkning. Det har vid mer än ett tillfälle förekommit att 
tulltjänstemän påträffat narkotika på så unga personer som 12-13 år.  
Uppfattningen är att ungdomarna generellt har en liberal syn på cannabis som brukar 
vara det vanligaste preparatet som tjänstemännen stöter på inne på centralstationen. 
 
Mobila teamet 
Mobila teamet består av åtta socialarbetare som arbetar uppsökande och 
förebyggande med ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. De är verksamma i 
miljöer där ungdomar rör sig, dagar kvällar och helger. De erbjuder råd och stöd till 
ungdomar som vill och behöver, samt erbjuder upp till fem enskilda stödsamtal utan 
att dessa journalförs. 
 
Mobila teamet upplever att cannabis är den mest förekommande drogen just nu.  
I sitt uppsökande arbete är det ovanligt att de ser ungdomar/personer röka på. 
Däremot upplever personalen cannabislukt på många platser som de passerar.  
Dessutom uppfattar de anställda att deras målgrupp inte tycker att cannabis är lika 
farligt som tidigare m.a.o. en attitydförändring.       
 
Personalen upplever också en ökad användning av lustgas samt ”det vita snuset”, 
fast det är lagligt. Det är inte heller ovanligt att Mobila teamet hittar tomma 
tablettkartor som är narkotikaklassade t.ex. på Helsingborg C.  
 
Reflektion  
Bedömningen av den insamlade informationen är att cannabis är den vanligaste 
drogen och narkotikakonsumtionen har ökat lite de senaste 5 åren. De olika 
mätmetodernas utfall kan ha påverkats av olika faktorer t.ex. hur mycket resurser 
som verksamheten har haft till sitt förfogande, ögonblickstillfällen, trovärdigheten 
och bortfallet på enkätundersökningarna. Världspolitiken har förändrats gällande 
narkotika den senaste tiden, detta påverkar troligtvis även Helsingborg. 
 
 
 
 

https://verktygsladanhbg.se/
https://www.tullverket.se/sv/privat.4.7df61c5915510cfe9e7104e8.html
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga/mobila-teamet/
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