
Diskussion om olagliga droger 

Avsikten är att med detta paket diskutera olagliga droger och deras skadliga effekter med ungdomar. Syftet 

är att gå igenom frågor genom samtal samt reflektion och inte enbart berätta hur saker och ting ligger till, 

men felaktiga uppfattningar ska självklart rättas till.  

I den här handboken ges korta svar på de frågeställningar och tankeställare som finns i diorna. Länkarna går 

till de källor som använts i svaren, vilka man kan bekanta sig närmare med innan paketet används. Nedan 

finns några användbara länkar om olagliga droger: 

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/narkotika 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-beroenden 

Gruppen kan i början av lektionen delas in i par eller smågrupper eller så kan man diskutera frågorna 

tillsammans.  

Dia 1 

Framsida 

Dia 2 Droger 

Den första frågan kan behandlas i form av en liten tävling, man kan tävla om vilken grupp som kan ange 

flest olagliga droger.  

Det finns många olagliga droger och de har många olika gatunamn, i vissa fall kan det vara svårt att veta 

vilken drog som avses. Under de senaste åren har designerdrogerna ökat på mängden olika droger. Till näst 

listas de vanligaste olagliga drogerna och några av deras gatunamn: 

Amfetamin = tjack, speed, affe. 

Metamfetamin är släkt med amfetamin och ofta starkare än amfetamin. Metamfetamin kan även vara 

kristallisk och kallas ibland för ”ice”.  

Amfetamin är den olagliga drog som används allra mest i Finland, bortsett från cannabis. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/amfetamin-och-andra-stimulantia   

Heroin = H, horse, häst, smack (avser vitt syntetiskt heroin). 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/opiater-morfin-och-heroin 

Kokain = koks, kola, snö.   

Crack-kokain är kokain som man röker. Det är ganska sällsynt i Finland. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/kokain-och-crack 
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MDMA/ecstasy = mandy, molly, E. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/ecstasy 

Cannabis = maja, gräs, grönt, weed, ganja, brass (marijuana). 

Hasch går ofta under olika namn såsom böj, töj, brunt, braj och brass. 

Slangord för en joint kan till exempel vara spliff, puff, holk, feting, palt, jolle.  

LSD = syra. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/lsd-och-andra-hallucinogener 

Buprenorfin eller Subutex = sub, b-åtta, ubåt. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/buprenorfin-som-berusningsmedel 

Det finns många olika slags psykedeliska svampar som också kan ha många olika smeknamn. I Finland finns 

olika slags flugsvampar åtminstone toppslätskivlingar.  

http://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumeet-laakkeet-ja-muut-paihdeaineet/sienet-

psilosybiini-ja-psilosiini (finska) 

Antalet designerdroger är oändligt och det tillverkas hela tiden nya. Av designerdroger har åtminstone olika 

slags syntetiska cannabinoider, Spice och Jehova förekommit i Finland. Andra designerdroger är till exempel 

MDPV och Bromo-Dragonfly som liknar LSD.  

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/forskningskemikalier 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/bromo-dragonfly 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/jwh-018-jehova 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/spice-produkter 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/mdpv-methylenedioxypyrovalerone 

Andra olagliga droger är bland annat ketamin, meskalin, GBL, GHB, salvia, opium, fentanyl, kat, poppers och 

så vidare. Många har producerats för medicinska syften men är olagliga då substansen missbrukas. Också 

lagliga läkemedel missbrukas i berusningssyfte.  
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https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/lakemedelsmissbruk 

Lista över olagliga droger i lagen: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080543   

Olika droger används på olika sätt. Till exempel kan amfetamin intas oralt, rökas, snusas eller injiceras.  

De ovan nämnda är också de vanligaste sätten att använda droger; snusning, injektioner, oralt intag och 

rökning.   

De flesta olagliga drogerna finns i naturen, åtminstone i någon form. Kokabusken är den viktigaste växten 

för framställning av kokain, vallmo för framställning av heroin. Många ämnen, till exempel LSD, har kommit 

till i laboratorium av misstag. 

Det kan finnas många orsaker till att använda olagliga droger, liksom alla rusmedel. Vardagsflykt, en önskan 

om att förstärka upplevelser, uppleva samhörighet och så vidare. Man ska komma ihåg att användningen 

och motiven att använda droger varierar.  

Dia 3 Klassificering av droger 

I den här dian har narkotika klassificerats i tre olika grupper: stimulantia, hallucinogener och opioider. Du 

kan fråga gruppen hur dessa grupper skiljer sig från varandra eller visa svaren direkt.  

Stimulantia är ämnen som stimulerar det centrala nervsystemet. 

Opioider är ämnen som har en förlamande verkan på det centrala nervsystemet. 

Hallucinogenerna utvidgar medvetande- och känslotillstånd. Dessutom förvränger och sensibiliserar de 

sinnesintryck. 

 http://toimipaikka.a-klinikka.fi/vinkki/materiaalipankki/paihteet (finska) 

Dia 4 Klassificering av droger 

Fortsättning från föregående dia. Fråga gruppen till vilken grupp de vanligaste/de traditionella drogerna, 

heroin, kokain, LSD, Subutex, ecstasy, amfetamin, psykedeliska svampar hör och sedan till vilken grupp 

designerdrogerna hör. 

Svaren visas ett i taget. Med undantag för ecstasy hör de övriga drogerna tydligt till en viss grupp. Ecstasy 

kan klassificeras som en hallucinogen stimulantia. Det finns väldigt många olika slags designerdroger som 

hör till alla ovan nämnda grupperna. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/ecstasy 

Dia 5 Gruppuppgift  

Vissa droger är kraftigt beroendeframkallande och toleransen ökar mot alla droger ju mer omfattande 

användningen är. Det betyder att dosen måste ökas för att få ut samma effekt som de första gångerna. 

Beroendet kan i värsta fall helt ta över livet. Man kan räkna upp ett otal olika fysiska och psykiska besvär, 

men det viktigaste är att de unga själv funderar på de skadliga effekterna så omfattande som möjligt. Olika 
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ämnen har också mycket olika slags verkan och också användningssättet påverkar. De vore bra att fokusera 

på de skadliga konsekvenser som kan följa av engångsartat bruk, festbruk och experimenterande, eftersom 

dessa berör de unga mest.  

Intravenös användning på grund av kontaminerade instrument förknippas med infektioner och lokala 

inflammationer, ibland blodförgiftning. De som använder nålar och sprutor på ett ohygieniskt sätt riskerar 

att få virusinfektioner som sprids via blodkontakt (hepatit B och C, HIV). Också olika slags tillsatser som 

används för att späda ut drogerna kan bryta ner venerna och felaktig injicering är förknippad med allvarliga 

risker. Också risken för överdos är större när man injicerar än när man till exempel röker. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-och-halsa/intravenos-anvandning-

och-minimering-av-risker  

Rökning är framför allt förknippad med skador på lungorna. Oberoende av vad man röker är rökning ofta 

skadligt för hjärnan, hjärtat, cirkulationsorganen och så vidare. Ofta tar också tänderna och huden skada. 

Regelbundet snusande orsakar nästäppa, nariga näsborrar och hål i nässkiljeväggen. 

Ovan nämns bara några av de skadliga fysiska effekterna som droger har. Droger påverkar också den 

mentala hälsan negativt. De skadliga effekterna listas upp mer detaljerat till exempel på webbplatsen 

Droglänken.  

Också olagligheten för med sig många problem. Användarna vet inte nödvändigtvis vad de köpt, vilket kan 

få allvarliga konsekvenser. Drogberoende kan betraktas som en sjukdom, men de som använder olagliga 

droger kommer oftare i kontakt med övervakningsmaskineriet än med yrkesutbildade personer inom 

socialvården. Detta belastar till exempel vårt rättssystem och kostar pengar för staten. För individen är 

nackdelarna större och redan ett enskilt narkotikabrott kan skapa avsevärda svårigheter senare i livet. 

Narkotikahandeln bedrivs av kriminella. Ofta ligger internationella organiserade kriminella grupper i 

bakgrunden. I narkotikahandeln cirkulerar mycket pengar som hamnar i kriminella händer.  

Droger kan göra omgivningen farligare, till exempel på grund av ökad brottslighet. Också använda nålar, 

som alltid är farliga, kan hamna i offentliga miljöer. I Finland, liksom i många andra länder, byts använda 

nålar ut mot nya och insamlingskärl för använda nålar finns utplacerade på offentliga platser. I Finland 

erbjuds även opioidsubstitutionsbehandling, där opioidberoende personer ges en bestämd dos under 

kontrollerade förhållanden för att undvika svåra abstinensbesvär och bli kvitt beroendet.  

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumausainepolitiikka (finska) 

De droger som används mest i Finland (cannabis borträknat) är amfetamin och buprenorfin, alltså Subutex.  

I de två följande diorna finns närmare information om missbrukets omfattning och situationen i Finland.  

Dia 6 Missbruksstatistik 

Statistiken i den här dian beskriver missbruket av amfetamin och opioider bland 15–64-åriga finländare. 

Den ska delvis ge ett svar på den sista frågan i den föregående dian. Det är viktigt att påpeka att också 

andra rusmedel och droger missbrukas, inte bara de som omnämns här.  
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Dia 7 Situationen i Finland   

I den här dian ser man att ungas experimenterande med droger knappast ändrats under de senaste åren, 

fastän man kanske har kunnat få en annan bild av situationen till exempel via medier. Avsikten är inte heller 

att förringa experimenterandet med droger, utan att förmedla fakta om de ungas situation i hela landet. 

Cannabis är med i statistiken.  

Innan du visar följande dia kan du fråga gruppen vad drogmissbruket kostar. T.ex. Vad tror ni, hur stora 

kostnader orsakar drogernas skadliga effekter årligen för staten? (I miljoner euro.)  

 

Dia 8 Direkta kostnader för drogrelaterade skador 2013  

Statistiken i dian visar de direkta kostnaderna för staten på grund av drogrelaterade skador 2013. Tanken är 

att ge konkreta fakta om en aspekt av de skadliga effekterna. Det är alltid staten som får ta kostnaderna.   

Dia 9 Droganvändare 

Syftet med dian är att fundera på drogbrukets omfattning och lyfta fram att droger används i alla 

samhällsklasser. Användningssätten och substanserna kan variera mycket i olika användargrupper. Det är 

viktigt att lyfta fram att droganvändare inte enbart är personer med ett sämre utgångsläge.  

Olika slags sätt att använda droger är bland annat sporadiskt bruk, experimenterande, vanebruk, 

storförbrukning och blandmissbruk. 

Experimenterandet sker oftast vid ung ålder och i grupper. 

Med sporadiskt bruk avses konsumtion som sker då och då, till exempel när substansen finns att tillgå eller 

det ges ett tillfälle för bruket.  

Vanebruk är regelbunden användning.  

Storförbrukning förknippas oftast med riklig alkoholkonsumtion.  

Blandmissbruk kan avse konsumtion där man använder olika substanser samtidigt. Det finns olika slags 

blandmissbruk, till exempel kan man blanda läkemedel och alkohol eller använda olika droger samtidigt och 

så vidare.  

Vissa kan uppleva all användning som problematisk eller som missbruk. Det finns till exempel olika 

beroendekriterier för granskning av beroendet. Det är viktigt att fundera på om det går att använda några 

rusmedel alls utan att det innebär någon typ av problem. Det måste medges att droganvändning till stor del 

är experimenterade och ofta inte leder till rusmedelsberoende. Alla är dock individer och olika och riskerna 

med användningen, hur den än ser ut, får inte förringas.  

Var och en kan ha sin egen uppfattning om var gränsen för missbruk går. Det är viktigt att de unga funderar 

på när användningen till exempel tydligt påverkar hälsan, personens närstående eller miljön.  

 

 



Dia 10 Designerdroger 

Kort sagt är designerdroger syntetiska molekyler som används i berusningssyfte. Eventuellt kan 

användningsändamålet ursprungligen ha varit helt lagligt, till exempel inom medicin. Namnet tyder på att 

substansernas kemiska struktur eller användningssätt har ändrats på något vis. Substanserna kan ha vilken 

effekt som helst: även om en substans kemiska struktur är baserad på en känd förening kan effekterna 

endast försiktigt uppskattas likna dem hos den kända substansen.  Designerdroger kan även kallas 

forskningskemikalier, nya psykoaktiva substanser (NPS) och designdroger.  

Den största anledningen till att designerdroger finns är att man vill kringgå lagstiftningen. Avsikten är att 

kringgå narkotikaövervakningen genom att ändra på substansernas kemiska struktur. Lagen har sedermera 

ändrats (2014) för att underlätta övervakningen. Det kommer hela tiden ut nya designerdroger på 

marknaden.    

Ofta vet man så gott som ingenting alls om designerdrogerna och det finns ingenstans man kan kontrollera 

om den köpta drogen är det den påstås vara (det samma gäller även andra droger). I fråga om 

designerdroger är inte heller försäljaren nödvändigtvis medveten om alla verkningar. I fråga om 

traditionella droger har användarna och försäljarna bättre kunskaper om doserna och verkningarna. 

Designerdrogerna kan ha mycket oförutsägbara verkningar och risken för överdos kan vara större än hos 

kända droger. Också syntetiska cannabinoider kan leda till överdos. 

http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12015/muuntohuumeitakoskevalainsaadantouudistui

.html (finska) 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/forskningskemikalier 

http://yle.fi/uutiset/hys_hys__muuntohuumeet_laillisia_laki_meni_uusiksi_pikavauhtia_eika_juuri_kukaan

_huomannut/8267915 (finska) 

 

Dia 11 Vilka straffrättsliga följder kan droganvändning få? 

Lagen säger följande om straffbart bruk av narkotika: ”Den som olagligen brukar narkotika eller för eget 

bruk innehar eller försöker anskaffa en liten mängd narkotika, skall för straffbart bruk av narkotika dömas 

till böter eller fängelse i högst sex månader.” 

Straffbart bruk av narkotika är det lindrigaste narkotikabrottet som lagen känner till. Oftast skriver polisen 

böter till den som gjort sig skyldig till straffbart bruk av narkotika. Polisens uppgift är att utreda 

droganvändarens villighet att få vård. Om droganvändaren samtycker till att få vård, kan hen undvika 

bötesstraffen som ålagts hen. Polisen har även möjlighet att besluta om åtgärdseftergift om det straffbara 

bruket av narkotika inte är kopplat till andra brott och bruket skett på privat område utan störningar för 

utomstående. Åtgärdseftergift kan även ske på offentlig plats om den som misstänks för straffbart bruk av 

narkotika endast har en engångsdos av drogen på sig. I fråga om substanser som klassats som mycket farlig 

narkotika, till exempel heroin, kan åtalseftergift inte ske.  

För minderåriga förstagångsförbrytare (15–17-åringar) som åker fast är avsikten att ordna ett enskilt samtal 

med åklagaren. Syftet med samtalet är att gå igenom brottet och dess klandervärdhet samt eventuella 
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fortsatta åtgärder. En ung som deltagit i samtalet beviljas oftast åtalseftergift och slipper anteckning i 

straffregistret. Riksåklagaren har uppmanat åklagare att hålla enskilda samtal, men bland annat de 

regionala skillnaderna är stora. Om ett samtal inte ordnas får den som står åklagad för straffbart bruk av 

narkotika böter och en anteckning i straffregistret.  

Straffbart bruk av narkotika syns i straffregistret fem år. Det påverkar många saker, till exempel chanserna 

att få jobb eller studieplats, bli uttagen till militärtjänstgöring och eventuellt även beviljandet av körkort.  

Olika människor förhåller sig på olika sätt till droganvändare och var och en har sin egen åsikt. Det är bra att 

tillsammans fundera på människornas förhållningssätt i allmänhet och samhällets förhållningssätt 

gentemot droganvändare. Till exempel kan man fråga om droganvändare hellre borde straffas mer eller i 

större omfattning hänvisas till vården? En bra frågeställning kan också vara hur ett straffregister kan 

försvåra livet för en person som använder droger sporadiskt.  

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2001/20010654 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-i-samhallet/straffbart-bruk-av-

narkotika 
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