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                                                      Faktablad 

 

 
 

Ditt nej till cannabis spelar roll!  
 

Din tydliga hållning har betydelse  
Att man har öppna och respektfulla diskussioner om förväntningar, regler och attityder kring cannabis 

kan minska risken för problem. Cannabis finns överallt och ingen är automatiskt skyddad från att få 

problem. Det är bra att prata om det även om du inte är orolig just nu, man kan lyfta frågan om droger 

generellt. Diskutera gärna vad cannabis är, varför en del använder det, hur man blir beroende och vilka 

riskerna är. De flesta testar aldrig droger. En av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår är 

att deras föräldrar och andra viktiga vuxna förväntar sig det. Din tydliga hållning har stor betydelse. 

Du spelar roll!  

 

Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana och hasch  
Cannabis används som ett samlingsnamn för bl.a. marijuana, hasch och hascholja. Dessa kommer från 

en hampväxt som heter Cannabis Sativa. Växten innehåller över 400 kemiska substanser, varav 60-80 

är psykoaktiva och påverkar psyket.  

 

Så här påverkar cannabis 
En av cannabinoiderna förkortas THC (delta-g-tetrahydrocannabinol) som ger ett rus. Halten THC 

används ofta som ett mått på styrkan i cannabis. THC gör att signalsubstansen dopamin frisätts i 

belöningssystemet. Frisättningen ger en harmonisk lustupplevelse och är samtidigt starkt kopplad till 

utvecklingen av beroende. Belöningssystemet är långt ifrån det enda område i hjärnan som påverkas 

av cannabis. Även områden i de främre delarna av hjärnan är känsliga för cannabispåverkan och dessa 

styr bland annat analyserande, beslutsfattande och kontroll över det egna beteendet. Cannabisruset 

försämrar därför tankeförmågan och impulskontrollen. Försämringen av tankeförmågan märks bland 

annat som koncentrationssvårigheter, dåligt minne och försämrad inlärningsförmåga. Känslorna kan 

också förändras på ett ångestfyllt sätt. Man kan få panikkänslor, förföljelsetankar och hallucinationer. 

Andra effekter är förvrängning av sensoriska intryck som ljud, känsel och ljus och störd förmåga att 

bibehålla uppmärksamhet. Dessa funktionsförsämringar inträder redan vid en mycket måttlig, enstaka 

dos. 

 

Så här känner du igen cannabis  
Hasch framställs av den kåda som utsöndras av hampans körtelhår och som pressas samman till kakor. 

Hasch säljs i småbitar och färgen varierar från ljust brunt till nästan svart. Marijuana är växtens 

torkade blomställningar och toppskott, ibland också blad och delar av stammen. Den liknar torkat, 

hackat gräs eller örtkryddor. Cannabisolja (cannabisextrakt) är en tjockflytande vätska som varierar i 

färg från brunt till nästan svart. Hasch och marijuana röks vanligen i handrullade cigarretter eller i 

speciella pipor. Cannabisolja doseras i minimala mängder i tobak eller på cigarrettpapper. 

Cannabispreparaten kan också sväljas, utblandade i mat eller dryck. De är inte lösliga i vatten och kan 

därför inte injiceras. 

 

Narkotikastrafflagen 
Enligt narkotikastrafflagen är det är olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och 

inneha narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. 

Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tre år. Om narkotikabrottet anses som ringa kan man 

dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. Om brottet anses som grovt kan man dömas till 

fängelse i lägst två år och högst tio år. 
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Personer som blivit straffade för narkotikabrott finns registrerade i belastningsregistret i minst 5 år. 

Fler och fler arbetsgivare vill vid nyanställning att den sökande ska kunna visa utdrag ur 

brottsregistret. I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år.  Det betyder att man bara kan 

dömas till straff om man har fyllt 15 år. Sociala myndigheter tar hand om de som är yngre än 15 år och 

har begått ett brott. 
 

Ring polisen på 114 14 och lämna anonyma tips om misstänkta narkotikabrott. 

 

Cannabis är den vanligaste illegala drogen  
Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland svenska ungdomar och användningen ökar. Samtidigt 

som alkoholdrickandet går ned, ökar cannabisbruket bland unga i Sverige. En liknande utveckling 

syns i många andra länder i Europa och i USA. Trots att det blir allt vanligare att ungdomar använder 

cannabis, lever vuxna ofta kvar i tron att illegala droger är något som bara en liten grupp unga med 

särskilda problem sysslar med. 
 

Sedan några år har cannabistillverkningen flyttat till Sverige. Det gäller nu inte längre den traditionella 

hemmaodlingen i några blomkrukor eller som en del av det egna grönsakslandet. Under senare år har 

polisen gjort en rad beslag av avancerade fabriksliknande inomhusodlingar avsedda att ge frekventa 

skördar av högpotent cannabis.  

 

Dagens cannabis är starkare än förr 
På senare tid har man lyckats genom växtförädling att få cannabisplantan att bli mycket starkare, detta 

gör att den innehåller mycket mer THC, vilket i sin tur gör att man lättare blir beroende och skadad. 

Cannabis är fettlösligt vilket gör att det stannar kvar länge i kroppen, upp till sex veckor om det röks 

regelbundet. Det THC som man får i sig lagras i kroppens fettvävnader, som det t.ex. finns mycket av i 

hjärnan och i kroppens inälvor. Halveringstiden för THC i kroppen är ca 6 dagar. 

 

Om att cannabis är lagligt i ett antal delstater i USA 
Det är folkomröstningar som drivit fram de liberalare droglagarna i USA, inte nya forskningsrön om 

hur cannabis verkar! 

 

Tobak en inkörsport  
Ofta talar man om tobak som en inkörsport till alkohol och illegala droger, som cannabis. Många 

forskare ser ett direkt orsakssamband mellan tobaksbruket och cannabisanvändning.  

Att tobaksbruk ökar risken att en ung person börjar med cannabis kan sannolikt bero på flera faktorer. 

Dels innebär cigarettrökning att man praktiskt tränar på att röka, dels är det ofta lättare att bryta mot en 

norm när man redan brutit mot en annan. Dessutom fungerar neurokemin i hjärnan så att en 

beroendeskapande drog kan göra personen mer mottaglig även för en annan drog.  

 

Forskning visar att föräldrars gränssättning när det gäller tobak och alkohol har stor inverkan på 

tonåringars beteende. Det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda när det gäller 

cannabis.  

 

Hur märker man att någon tagit cannabis?  
Personen som tagit cannabis har stora pupiller, rödsprängda och glansiga ögon samt överkänsliga för 

ljus. Pulsen blir snabbare och blodtrycket ökar. Cannabisrökaren kan bli torr i munnen och må illa. 

Den som nyss tagit cannabis kan verka lite berusad, bli fnittrig och pratsam eller tyst och inåtvänd. 

Man kan även märka att personen blir hungrig, extremt törstig och har ett starkt sötsug. En annan 

kroppslig korttidseffekt är fumlighet och dålig balans. Allt som personen ser och upplever upplevs 

starkare, cannabisruset förstärker sinnesintrycken. Omgivningen kan uppfatta personen som mer 

avskärmad och inåtvänd. Beteendemässiga förändringar kan vara mindre intresse för skolan eller 

arbetet, humörsvängningar, trött och nedstämd, nya kompisar, drar sig undan och har hemligheter, 

bryter mot regler och normer, argumenterar för cannabisrökning, har saker hemma som kan användas 

för cannabisanvändning t.ex. cigarettpapper, pipor, tomma, zip-påsar, plastfolie.  
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Kan man bli beroende av cannabis? 
Ja, och det kan ske nästan utan att man märker det eftersom de kroppsliga abstinenssymtomen är 

ganska lindriga. Beroendet märks mer psykiskt än fysiskt. Man längtar tillbaka till de första 

rusupplevelserna och om man fortsätter att använda drogen regelbundet kommer en annan mekanism 

in i bilden. Man hamnar då i ett kroniskt tillstånd av seghet och passivitet och känner sig aktiv och 

normal bara efter att man använt drogen. De mindre tydliga och långsamma effekterna kan göra att 

man glider in i ett beroende! 

 

Lämnar kroppen mycket långsamt  
De som brukar använda cannabis jämför gärna med alkohol och tycker att en fördel med cannabis är 

att man inte blir bakfull. Det är lätt att bli lurad av att man inte känner sig ”dagen efter” och tro att man 

snabbt blir fri från drogeffekterna. I själva verket lämnar THC kroppen mycket långsamt. Det beror på 

att ämnet, till skillnad från den vattenlösliga alkoholen, är fettlösligt och lagras i organ med hög 

fetthalt. Ett sådant organ är hjärnan. THC omvandlas i kroppen till många nedbrytningsprodukter som 

utsöndras i urinen. Efter att en person använt cannabis vid ett enstaka tillfälle kan 

nedbrytningsprodukter spåras i urinprov i 1–2 veckor. Efter en tids upprepad användning kan 

nedbrytningsprodukter hittas i urinen två månader efter det senaste missbrukstillfället. Att THC 

lämnar kroppen så långsamt innebär att försämringen av hjärnans funktioner håller i sig betydligt 

längre än i de 2–3 timmar som det omedelbara cannabisruset varar. Forskning visar att korttidsminnet 

och inlärningsförmågan i regel är nedsatta i 1–2 dagar. THC finns kvar i kroppen mycket längre än så 

och vid upprepat bruk gör denna lagring att halterna hela tiden är höga nog för att försämra hjärnans 

funktion.  

 

Risker 
 
Hjärnan kan inte reparera de skadliga effekterna och resulterar i sänkt IQ  

Ju tidigare en person börjar missbruka cannabis desto högre risker för skador. Unga människors 

hjärnor är särskilt känsliga för skadlig påverkan eftersom hjärnans biologiska mognad fortsätter upp 

till 25-årsåldern. En rad forskningsresultat tyder på att hjärnan inte helt kan reparera de skadliga 

effekterna av cannabis även om man slutar med drogen. En studie visade att personer som börjat röka 

cannabis i tonåren hade sänkt IQ i medelåldern även om det var många år sedan de slutade.  

 
Minnet, koncentrationen, inlärningsförmågan försämras  

Hos den som röker cannabis 1–2 gånger i månaden eller oftare är minnet, koncentrationen och 

inlärningsförmågan konstant försämrade. Man blir också sämre på att uttrycka sig och planera framåt. 

Även förmågan att analysera och fatta beslut påverkas. Det gör att studier och cannabisanvändning 

inte är någon lyckad kombination.  

 

Regelbundet cannabisbruk kan hämma den psykiska utvecklingen och därmed påverka personligheten. 

Det beror bland annat på att drogens effekter gör att man blir sämre på att reflektera över sig själv, sina 

åsikter och sina tankar och på att medvetet förändra sina tankesätt. 

 
Ökar risken för att utveckla depression, ångest, schizofreni 

Cannabisanvändning ökar risken för psykisk sjukdom; depression, ångest, kortvariga psykoser, 

panikångest, schizofreni och självmord. Tidig användning av cannabis ger också ökad risk för att 

senare i livet utveckla ångestsyndrom, depression och beroende av cannabis eller andra droger.  

 
Risken för trafikolyckor ökar 

Cannabis gör att man får sämre kontroll över sig själv och vad som händer runt omkring. Det ökar 

risken för att drabbas av olyckor. T.ex. visar undersökningar att cannabis ökar riken för trafikolyckor.  
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Ger fosterskador och kan påverka den sociala mognaden hos barnet 

Cannabisrökning under graviditet kan ge fosterskador och bland annat leda till långsammare 

psykologisk och social mognad hos barnet. Barn till mammor som rökt cannabis under graviditeten 

löper en klart ökad risk att få problem med inlärning, minne och koncentration. 

 
Lungcancer 

Cannabisrökare har visat sig ha högre risk att få cancer i luftvägarna (lungor, munhåla, svalg, hals). 

Det är dock oklart hur mycket av den ökade risken som beror på att man även använt tobak. 

 
Mindre produktion av spermier 

Män kan få en mindre produktion av spermier och kvinnor oregelbunden och utebliven menstruation 

vid bruk av cannabis. 

 
Är en inkörsport till andra droger  

Cannabis är en inkörsport till andra tyngre droger. Klienter som inleder behandling i öppenvård för 

cannabismissbruk uppger ofta att de missbrukar även andra droger.  

 

Här kan du få hjälp och stöd 
Individ- och familjeomsorgen  

IFO erbjuder råd och stöd. Besöken är kostnadsfria. De har sekretess och du kan vara anonym. Finns 

på Hantverkargatan 3 i Färjestaden. Bertil Carlsson 0485-477 47, bertil.carlsson@morbylanga.se och 

Linda Adolfsson 0485-471 17, linda.adolfsson@morbylanga.se  

 

Hälsocentralen  

Hälsocentralen i Färjestaden: 0485-391 00. Hälsocentralen i Mörbylånga: 0485-491 00 

 

Beroendecentrum inom vuxenpsykiatrin 

Beroendecentrum är en subspecialiserad enhet inom vuxenpsykiatri söder. Enhetens uppdrag är 

utredning, behandling av missbruk eller beroende hos patienter med allvarlig psykiatrisk diagnos och 

identifiering av samsjuklighet. Beroendecentrum: 0480 - 815 20. Telefonrådgivning psykakuten: 

0480-817 70  

 

Här finns mer fakta 
www.folkhalsomyndigheten.se, www.cannabishjalpen.se, www.drugsmart.com, www.droginfo.com, 

www.hjarnguiden.se, www.can.se 

 

Källa 
Folkhälsomyndigheten 

 

Faktabladet är framtagen av kommunens folkhälsosamordnare i samverkan med kommunens individ- 

och familjeomsorg samt lokala brottsförebyggande rådet.  

 

 

 


