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Vad gör vi? 

Delar kunskap om best practices och forskning om förebyggande arbete, behandling, 
tillfrisknande samt kontroll av narkotika. 

- Årliga Borgmästarkonferenser – Sverige Mot Narkotia

Borås 27 maj 2020

- Utbildningar och föreläsningar

- Påverkansarbete/opinionsbildning

- Närvarande i internationella forum (FN, EU, OSCE)

- Studieresor

- Internationella projekt



Borgmästarkonferenser 



Internationella konferenser



Politikermöten 



Internationella organisationer 



Mexiko - beroende hos barn och unga



Islandsmodellen



Arbete i FN 



Medlemsstäderna



Deltar i forskningsprojekt inom EU



Föreläsningar





2012



Dagens upplägg

1. En drogliberal samtid?

2. Cannabis 

3. Föräldraverktyg och argument

4. Diskussion och frågor



Droger genom historien



Narkotika som handelsvara 



17th century: Dutch East 

Indian company starts 

exporting opium to China  

1729:  First imperial  

opium import ban by 

China

1683: first wide-scale 

opium addiction in Amoy 

, Formosa

1773:  British East India 

Company monopoly in 

opium trade

1820:  British East India 

Company began losing 

grip on monopoly 



Två val 

1. Förbjud, förebygg, behandla

2. Reglera, beskatta, hantera 



Smuggling och opiumkrig

1839 -1842
First Opium War 

1856 - 1860 
Second Opium War 



“Während sie öffentlich den Freihandel mit Gift predigt, verteidigt sie insgeheim 
das Monopol seiner Herstellung.“ 
- Karl Marx 1868

Afg

9000

2017 



1961-2019
Modern Narkotikakontroll

Begränsa användandet till endast 
medicinskt bruk och vetenskapliga 
ändamål 

1961: Opiater, kokain, cannabis

1971: Psykotropiska substanser 

1988: Narkotikasmuggling och brottslighet



Vem börjar med droger?



Varför röker man?

”Att röka en cigarett är för nybörjaren en symbolisk 
handling som manifesterar självständighet och 

äventyrlighet.  Därefter bär farmakologin beroendet 
framåt”. 

Fritt översatt citat ur Philip Morris interna dokument till styrelsen 1969 om varför 
deras kunder röker 









Prognos för cannabisförsäljning



Cannabis

Hasch                     Marijuana                 Spice

+400 ämnen

60-80 cannabinoider

THC, CBD 





http://thetraveljoint.com/


















Vad är riskerna 

med cannabis?



Hjärnan består av 100 miljarder 
nervceller



Synaps







Kortsiktiga effekter

• Sinnesförändringar

• Förändring i tidsuppfattning

• Förändring i humör

• Försämrad kroppsmotorik

• Svårigheter att tänka och problemlösning

• Försämrat minne

• Hallucinationer

• Delusioner

• Psykoser
Amerikanska Hälsomyndighetens Forskningscenter NIDA 

http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana



Långsiktig påverkan på hjärnans 
mognad

“When marijuana users begin using as 
teenagers, the drug may reduce thinking, 
memory, and learning functions and affect how 
the brain builds connections between the areas 
necessary for these functions”

http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana





Psyke och Känsloliv 

“However, the potential long-term hazardous 
effects of cannabis with regard to psychosis 
seem to have been overlooked, and there is a 
need to warn the public of these dangers, as 
well as to establish treatment to help young 
frequent cannabis users.”

www.thelancet.com Vol 370 July 28, 2007



Cannabis och livet 



Beroende

• Cannabis är beroendeframkallande: 1/10, 1/6, 
1/3  

• Det tar ofta väldigt lång tid att inse att man är 
beroende av cannabis. Under den tiden 
introduceras vänner och bekanta till drogen



Motivation - nyfikenhet

• Ingen baksmälla dagen efter – användaren 
konfronteras inte omedelbart med konsekvenserna

• Negativa förändringar kommer smygande

• Förstör motivation och beslutsamhet – man bryr sig 
mindre

• Unga extra sårbara 



Är Cannabis Läkemedel?

Nja

• Smärtlindring 

• Motverkar muskelstelhet

• Aptithöjande

Finns mediciner som innehåller THC och/eller 
CBD



Är Cannabis Läkemedel?

Nej

• Marknadsföringsmyt för att legalisera 
cannabis på bred front

• Folkomröstats fram, ej godkänd av 
läkemedelsverket (FDA) 



Är Cannabis Läkemedel?

Varför? 

• Substansen ska vara väldefinierad och 
kontrollerad, samma mängd ska ge samma dos 

• Den ska vara säker och effektiv.
• Administrationssättet ska vara säkert.
• Substansen ska ha prövats på försöksdjur och 

människa i flera steg.
• Tillverkningen ska vara kontrollerad
• Biverkningsprofilen ska vara väl beskriven etc



Föräldraverktyg och argument

Föräldrar spelar stor roll
Kommunikation och tid tillsammans viktigt 
Industrin ljuger om sina produkter 
Vaksamhet
Nödvändighet



Vad kan man göra som förälder?

1. Ha en varm och nära relation till sitt barn

2. Ha kontroll och sätt gränser – var vaksam 

3. Ha argument – bli inte omkullsnackad

……………………………….



Tecken på narkotikaanvändning 

• Kraftigt försämrade betyg

• Plötsligt och till synes oförklarligt slutat med 
intressen

• Förändring i stil och utseende 

• Sprejer, munskölj, ögondroppar 

• Kraftigt förändrat humör och beteende 



Föräldrakontroll 

• Förtydliga att ni är på samma sida

• Strategier för att hantera jobbiga social 
situationer för barnet 

• Lär känna vännerna och helst deras föräldrar 

• Våga lita på magkänslan och säg nej

• Läs av ditt barns beteende



Tre skäl att ta ställning 
och aldrig acceptera att tonåringar 

använder narkotika 

• Du vill ditt barn det bästa (behöver 
kommuniceras) 

• Du spelar roll för ditt barn (större än vad som 
kanske känns) 

• Det finns en industri av människor som vill att 
ditt barn ska börja med droger  



Varför använder mitt barn droger?

”det var roligt” ”alla andra gör det”

- Kopplat till andra farliga beteenden?

- Försämring av socialt beteende, betyg?

- Psykisk ohälsa?

- Uppmärksamhetsstörning eller ADHD 
diagnos?

- Oärlig eller slirar på sanningen? 



Vad gör jag om mitt barn använder 
droger? 

1. Öka föräldraövervakningen

2. Vid behov - sök professionell 
hjälp 

3. Försök att inte skuldbelägga dig 
själv



Tre budskap till ungdomar

• Ung hjärna 

• Kriminalitet 

• Miljöförstöring 



Narkotikans roll inom den 
organiserade brottsligheten 

Vad utgör organiserad brottslighet?



Hur ser det ut i Sverige? 

http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-
gangens-makt



– Låg socioekonomisk status

– Kriminell inverkan på lokalsamhället

– Offentliga våldshandlingar 

– Öppen narkotikahandel

– Låg kollektiv förmåga (social kontroll)

– Utåtagerande missnöje 
mot samhället

– Låg benägenhet att anmäla brott

– Höga ohälsotal

– Kortare medellivslängd

Utsatta områden präglas av:

Särskilt utsatta:
•Obenägenhet att delta i rättsprocessen
•Polisens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag
•Parallella samhällstrukturer
•Extremism



”Who is eating cement and drinking 

gasoline?”



• Each year approximately 14,800 tones of  

chemicals (ethyl ether, acetone, ammonia, 

sulfuric acid, hydrochloric acid) used in jungle 

labs are discharged into the Amazon River

1kg of  cocaine base require:

• 650kg coca leaves

• 1200ltr of  gasoline

• 3ltr of  concentrated sulfuric acid;

• 10kg of  lime (calcium carbonate);

• Up to 80ltr of  kerosene;

• 200g of  potassium permangenate;

• 1ltr of  concentrated ammonia



Cocaine and Deforestation

Antioquia Bolivia

2.5 million hectares of  Amazonian forest have been destroyed in order to grow coca 

Colombian Minister of  Environment: 1 million hectares of  native forests destroyed for 

drug crops. Equivalent to 500 football fields each day



Chemicals needed: 

≈1,115 litres /  kg cocaine

Toxic by products for 1kg 

cocaine

≈600 litres of  water 

polluted

For an annual production 

of  620 tons

≈691 300 000 litres 

chemicals





Kemikalier VID ETT 
TILLSLAG

•558 kilo gödning

•13 kilo stark koncentrerad flytande gödning

•6.5 kilo 2a generationen antikoagulerande 

råttgift (förbjudet)

Tillräklig för att döda 

2,246 ekorrar
eller 12 Pacific fishers

•1 kilo insektsmedel

•1 kilo Carbofuran 1/8 tesked dödar en björn
Pacific Fisher



Methods of Disposal









85 minuter mer om narkotikadebatten

https://www.youtube.com/watch?v=7UXhmUyA
H7k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20KC-
YH9Aymyp71zSN_PRXutJ9zqGrng6wzPFJ8LeWU
YWK_BQHqAxUO_4

https://www.youtube.com/watch?v=7UXhmUyAH7k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20KC-YH9Aymyp71zSN_PRXutJ9zqGrng6wzPFJ8LeWUYWK_BQHqAxUO_4
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