
Spice
Ett faktablad från Socialförvaltningen, Skövde kommun

Spice är ett samlingsnamn på ett stort antal syntetiska 
cannabinoider som framställs i pulverform. Drogerna framställs 
för att likna cannabis (marijuana och hasch) men har mycket lite 
att göra med cannabis i sin ursprungliga form. Spice är en kemiskt 
framställd drog som har mycket stark påverkan på hjärnan. Då 
det fortfarande är osäkert vad drogen innehåller (på grund av att 
innehållet ständigt ändras) så finns det inga konkreta svar om 
framtida skadeverkningar. 

De illegala tillverkarna ändrar kontinuerligt sammansättningarna 
av spice för att komma undan narkotikaklassning. På så sätt kan 
den öppna försäljningen av spice på nätet fortsätta. Genom de 
drogtester som finns idag kan man endast påvisa en liten del av 
alla de varianter som finns. 

Hit kan du vända dig för stöd

Öppenvård Locus, Socialförvaltningen
Locus är en droginriktad öppenvård som vänder sig till 
ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. 
Hit kan du vända dig om du har frågor eller är orolig över en 
ungdom, vän eller för egen del. 
Locus kan erbjuda rådgivning och stöd till ungdomar och 
deras familjer.  

Locus nås på telefon: 
0500-49 83 43.

Fältsekreterare, Socialförvaltningen
Fältsekreterarna arbetar med förebyggande insatser för 
ungdomar i åldern 13-20 år.  Till fältsekreterarna kan du vända 
dig för att få råd och stöd.

Fältsekreterarna nås på telefon: 
0500-49 81 96 samt 0500-49 85 43. 

För mer information om stöd inom socialtjänsten, se hemsida
www.skovde.se/Socialt-stod1
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PREPARAT OCH ANVÄNDNING

Spice intas genom rökning och har sålts på nätet sedan cirka år 2006.

Spice levereras som ett pulver och ingen, förutom kemisten som framställt
det, vet vad det innehåller. Koncentration, mängd och faktiskt innehåll
varierar kraftigt i de preparat som säljs. Oftast blandar man slutprodukten
själv. För att spicepulvret, det vill säga de syntetiska cannabinoiderna, ska 
bli möjligt att röka löses det upp med aceton och sprayas/blandas på 
tobak eller annat rökbart material. Det finns en stor risk att acetonet finns 
kvar i den mix som man röker, vilket medför skador på njurarna.

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKAN

Gemensamt för alla syntetiska cannabinoider är att de binder till kroppens
cannabisreceptorer. Det har ännu inte utförts någon studie om vilka 
effekter spice har på människan, därför kan dessa enbart beskrivas utifrån 
användarnas rapporter och den kunskap som finns om den biokemiska 
processen.

Beskrivna och upptäckta bieffekter/skadeverkningar vid akut rus

• Högt blodtryck

• Hög puls

• Agitation/oro

• Ångest

• Panikanfall

• Akut psykos och förvirring

• Känsla av att inte få luft

• Bröstsmärtor

• Hjärtinfarkt

• Kramper

• Medvetslöshet

Beskrivna bieffekter/skadeverkningar efter en periods
användande av spice

• Påverkar kroppens immunförsvar, vilket ger en ökad    
infektionsrisk och en förhöjd utsatthet för cancerogen 
utveckling.

• Metallsmak förekommer ofta.

• Vid överdosering kan personen få näsblod, svimma och   
hosta blod. 

Andra bieffekter som liknar de från cannabis

• Eufori

• Torr mun

• Handsvett

• Överdrivna hungerkänslor

• Paranoia

• Ångest

TOLERANS OCH BEROENDE

Det vi hittills vet om spice är att det skapar ett fysiskt och psykiskt 
beroende på kort tid, med kraftigare abstinens än den som uppträder vid 
beroende av hasch och marijuana.

SPICE OCH LAGEN
Idag finns det mer än 100 syntetiska cannabinoider. Av dessa syntetiska 
cannabinoider är 21 narkotikaklassade och 39 klassade som hälsofarlig 
vara i Sverige, augusti 2014. Fler syntetiska cannaboider klassas 
kontinuerligt och siffrorna uppdateras successivt på Kunskapskällar´ns
webbsida www.socialutveckling.goteborg.se/kk
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