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 I

Sammanfattning 

 
Sverige kännetecknas som ett land med en restriktiv narkotikapolitik. Men det finns andra 

krafter, de drogliberala, som kämpar för en legalisering av narkotika. Innan det målet uppnåtts 

försöker en del aktörer tillhandahålla preparat som ger liknande effekter som narkotika men 

som inte är klassat som det i lagens mening, de så kallade naturliga och legala drogerna. Vi 

har i detta arbete försökt få en bild av detta fenomen som sprids med hjälp av Internet samt 

valt ut några personer med kunskap om narkotika för att se hur dessa belyser problematiken 

kring naturliga och legala droger. Det är främst ungdomar som är en känslig grupp för den här 

formen av utbud. De är också den största målgruppen i de här sammanhangen. 

 

Det finns en uppfattning att ett användande av naturliga och legala droger bidrar till ett ökat 

liberalt synsätt, det vill säga att man anammar det språk och attityder som råder kring både 

legala och illegala droger. Det i sin tur kan innebära ett framtida experimenterande och 

eventuellt missbruk av illegala droger. För att stävja problemet har en generellt utformad lag 

belysts. Det vill säga att inte rikta in sig på specifika substanser utan mer på dess effekt och 

därigenom kunna klassificera de preparat som kemiskt tillhör samma kategori. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

I samhället är brottsligheten ett problem för många människor. Många typer av brott kan 

härledas till problematiken kring narkotika. Många brott begås av personer påverkade av 

narkotika eller andra droger. För många är missbruk porten in till annan kriminalitet. 

 

Sverige kännetecknas som ett land med restriktiv narkotikapolitik. Men det finns personer och 

organisationer som vill släppa drogerna fri, de s.k. drogliberala. Några av dessa tillhandahåller 

preparat som ger en liknande effekt som narkotika, men som inte är klassad som narkotika i 

lagens mening. Vi talar om naturliga eller legala droger. 

 

Som grupp anses ungdomar särskilt benägna att använda droger. Dessutom är de mer fysiskt 

och psykiskt sårbara eftersom de inte uppnått vuxen ålder. I dag sker informationsutbyte 

mellan människor många gånger genom Internet. Avstånd och tid har fått en annan innebörd 

och Internet öppnar möjligheter till en mer obegränsad tillvaro. Som en följd av detta har det 

blivit allt vanligare att beställa och köpa varor från olika hemsidor.  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att lyfta fram det faktum att det finns preparat på Internet som 

många gånger har en effekt som påminner om narkotika men som är lagliga. Det är många 

aktörer som på olika sätt berörs av narkotikaproblematiken. Vi vill därför undersöka vad 

några av dessa personer har för åsikter om naturliga och legala droger.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur kan problematiken kring de legala och naturliga drogerna definieras? 

• Kan användning av naturliga och legala droger övergå till ett illegalt missbruk av 

narkotika? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

I detta arbete kommer tonvikten att ligga på det som beskrivits under syfte och frågeställning. 

Vi kommer inte att beröra eller beskriva den narkotikapolitik som idag bedrivs i Sverige eller 

de olika preparat som idag är narkotikaklassade. Preparat som skulle kunna bedömas som en 

naturlig eller legal drog kommer inte att undersökas mer ingående. Det är begreppet 

”naturliga och legala droger” som helhet, som kommer att beröras. Vår ambition är att belysa 

problematiken mer än att hitta någon lösning på den. 

 

Vi väljer att rikta in arbetet mot de Internetsidor som har naturliga och legala droger till 

försäljning och som i sina effekter kan jämföras med narkotika. Alkohol och kaffe som också 

definieras som en drog kommer inte att beröras i detta arbete. Att det förekommer hemsidor 

som erbjuder förbjudna preparat kommer inte heller att beröras.  
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1.5 Metod 

 

Vi har valt en kvalitativ metod. Detta eftersom den tid vi haft till förfogande varit begränsad. 

Till en början har den litteratur vi tidigare använt vid utbildningen, under momenten 

”Ungdom” och ”Droger och missbruk”, granskats. Även annan litteratur har undersökts. Det 

mest relevanta av detta har valts ut. Förutom denna litteratur har Internet används till hjälp för 

att hitta andra källor. 

 

De kontakter och intervjuer som gjorts har skett med personer som på olika sätt kommer i 

kontakt med problematiken med narkotika. De har först tillfrågats om de velat medverka i 

arbetet och därefter fått frågor utsända för att få tid till att förbereda sina svar. Avståndet har 

gjort att ingen intervju kunnat göras live. Det är telefonen som använts vid samtliga 

intervjuer. Undantaget är en intervju där personen valt att svara genom mail.  
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Narkotika 

 

2.1.1 Definition av narkotika 

 

Narkotika definieras i Sverige som: 

”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande 

effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller 

effekter och som på sådan grund är föremål för kontroll enligt internationell 

överenskommelse som Sverige har biträtt, eller av regeringen förklarats vara att anse som 

narkotika enligt lagen”.1 

 

Alla narkotiska preparat uppförs på Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar. Det är endast 

de ämnen som finns på någon av dessa förteckningar som är narkotika i lagens mening. 

Övriga ämnen räknas inte som narkotika så länge de saknas på förteckningarna, även om 

preparaten har en narkotikalik verkan2. 

 

Ämnen och preparat som inte klassas som narkotika, men som ibland har en liknande 

beskrivning kan ändå vara förbjudna genom lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor3. 

Dessutom finns förbud mot dopningsmedel i lagen om förbud mot vissa dopningsmedel4. 

 

                                                
1 Narkotikastrafflag (1968:64) 
2  Hartelius (2002) 
3 Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (1999:42) 
4 Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969) 
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2.1.2 Narkotikabruk och narkotikamissbruk 

 

Narkotika får användas för medicinska eller vetenskapliga ändamål. En liten grupp läkemedel 

är narkotika. Användning inom sjukvården är noga reglerad. Korrekt användning av narkotika 

inom sjukvården benämns narkotikabruk. Med narkotikamissbruk menar man all icke-

medicinsk användning5.  

 

2.1.3 Definition av droger 

 

Droger är ämnen som påverkar det centrala nervsystemet genom att t.ex. framkalla rus6. 

Narkotika räknas in i begreppet droger. Dessutom innefattar definitionen av droger andra 

ämnen som vissa läkemedel (t.ex. narkosmedel), flyktiga lösningsmedel, dopningsmedel, 

alkohol och tobak. Hur man avgränsar de ämnen som ska räknas som drog, varierar i olika 

sammanhang. 

 

2.1.4 Designade droger 

 

Designade droger omfattar nya droger som har en narkotikalik verkan, men som inte är 

klassade som narkotika. De har fått sitt namn av att de har ”designats” för att både ha 

rusverkan men undgå en narkotikakontroll7. De kan ofta ersätta kända narkotiska preparat 

som missbruksmedel. Därutöver finns olika arter från växtriket som kan användas på liknande 

sätt.  Efterhand som de upptäcks ha narkotikalik rusverkan och det finns en påtaglig risk för 

ett beroende, kan de upptas på narkotikaförteckningarna. Andra namn för denna grupp är 

”legala droger”, ”narkotikalika droger” eller ”naturliga droger”.  

 

                                                
5 Hartelius (2002) 
6 ibid. 
7 ibid. 
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2.1.5 Användning av droger och dess verkningar 

 

För att kunna framkalla ett rus måste en drog tillföras människokroppen i tillräckligt stor dos. 

Alla droger påverkar sinnena på ett eller annat sätt. De förändrar viktiga psykiska funktioner 

som t.ex. vakenhet, smärtförnimmelse, reaktionssnabbhet, närminne eller varseblivning. Ruset 

uppstår om en tillräcklig stor dos av en drog når hjärnan. Hur stark ruset upplevs, beror på 

många faktorer såsom drogen, dosen, tillförselsättet, förväntan, omgivningen och 

personligheten8. Utifrån drogens huvudsakliga verkan indelas narkotikan i olika grupper.  

 

Ett drogberoende är ett tvångsmässigt begär efter drogens effekter. Ett beroende utvecklas 

olika snabbt beroende på medlets egenskaper och missbrukets intensitet. De har 

genomgripande effekter på missbrukarens uppträdande och är svårbehandlat9. Ett 

drogberoende utvecklar även en tolerans till drogen, vilket innebär att missbrukaren efter en 

tids missbruk måste höja dosen för att nå samma ruseffekt som tidigare. Missbruk av droger 

kan leda till allvarliga skador och svåra störningar för den enskilda missbrukaren, dennes 

omgivning och samhället i stort. Hur stora och allvarliga skadorna blir beror på en mängd 

faktorer. 

 

Innehav av narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor är straffbart. Olovligt bruk, 

missbruk av narkotika och dopningsmedel är straffbart. Förutom dessa direkta brott, finns det 

också andra brott där narkotikan spelar huvudrollen. Det är brott begångna för att skaffa 

narkotika och brott begångna på grund av att en person har tagit narkotika. 

Trafikonykterheten skall inte heller glömmas bort. Eftersom drogerna som regel finns i en 

”kriminell miljö” ökar också sannolikheten för kontakter med andra brottsliga aktiviteter och 

individer10. Drogmissbruk kan många gånger endast finansieras genom brott. Dessa kan vara 

riktade mot arbetsgivare, arbetskamrater, kunder eller allmänhet. 

                                                
8 Hartelius (2002) 
9 Beukelmann (2000) 
10 Hartelius (2002) 
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2.2 Ungdomar 

 

2.2.1 Varför provar ungdomar narkotika? 

 

Vid frågor till ungdomar om varför de testat eller varför de skulle vilja testa narkotika ges 

många olika svar11. Det är många som av nyfikenhet testar. De har kompisar som använder 

droger och som säger att det är bra. Information kan också komma av något de hört på TV och 

också vill testa själv. Gruppens betydelse för ungdomar har stor betydelse12 och grupptrycket 

är en faktor till att prova drogen tillsammans. ”Alla andra tar något” och den enskilde hänger 

då på. En del belyser svårigheten att tacka nej, den dag de blir bjuden, om personen inte i ett 

tidigare stadium bestämt sig för att säga nej. Andra, som ännu inte testat, kan mötas av 

uppfattningen att de inte ska uttala sig om något de inte har provat. De känner att de vill veta 

vad de pratar om. Många är också redan berusade av exempelvis alkohol. 

 

Det faktum att det blivit lättare att få tag på narkotika påverkar ungdomars narkotikabruk. 

Andra orsaker till varför många ungdomar lockas att använda droger är vetskapen att det är 

förbjudet. Det är spännande att göra sådant som man inte får13. Det kan också vara så att de 

känner sig uttråkade och därmed vill testa något nytt. De vet att de brukar stimuleras av nya 

upplevelser och erfarenheter. Känslan av depression eller att de på annat sätt mår dåligt kan 

vara en annan anledning14.   

                                                
11 Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning 
12 Lalander (1999) 
13 ibid. 
14 Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning 
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2.3 Internetshopar 

 

Sidorna15 ger ofta ett strukturerat och användarvänligt intryck. Länkarna på första sidan är 

lättförståeliga och guidar besökaren genom det som just den sidan har att erbjuda. 

 

Preparaten är indelade i den kategori de tillhör16, som till exempel hallucinogener, cannabis 

stuff med mera. I varje kategori finns en mängd preparat till försäljning. Dessa är försedda 

men namn och pris. Preparaten säljs ofta i varierande mängd. 

 

De ansvariga bakom de olika sidorna visar kunskap om de preparat som finns till försäljning 

på sidan. Som till exempel finnes ofta17: 

- innehållsförteckning över preparaten 

- vilken funktion/verkan dessa har 

- hur preparaten bör användas för maximal effekt 

- doseringsnivåer beroende på hur erfaren man är 

- när man bör avhålla sig från att ta ett visst preparat eller när preparatet kan ge 

oönskade effekter, det vill säga en sorts varningsföreskrift eller diverse 

biverkningseffekter som kan uppkomma. 

 

Naturens droger18 tillhandahåller olika typer av kontaktspalter där konsumenter och övriga 

intresserade kan lämna frågor och synpunkter för tips och svar kring bland annat hur preparat 

skall intas. De har också en form av gästbok där personer som prova de olika preparaten får 

lämna sina omdömen/rekommendationer till andra potentiella köpare. 

 

                                                
15 www.naturensdroger.nu, www.smartbar.nu  
16 ibid. 
17 ibid. 
18 www.naturensdroger.nu  
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3 Resultat 
 

3.1 Naturliga och legala droger 

 

3.1.1 Klassificering av preparat och lagstiftningen 

 

De preparat som tillhandahålls på dessa Internetsidor varierar i stor utsträckning. Alltifrån 

oskyldiga örtpreparat till kemiska substanser, som i sin kemiska sammansättning ligger 

väldigt nära droger som exempelvis amfetamin, ecstasy och LSD19.  Det tycks för närvarande 

vara ett ganska stort intresse över att utforska sinnena med substanser som påverkar psyket20. 

Folkhälsoinstitutet menar dock att samhället har svårt att få grepp om det. Polisen å sin sida 

får in en del förfrågningar om preparaten är lagliga21, vilka dom oftast är22.  

 

De naturliga och legala drogerna faller mellan lagstiftningen. Många av preparaten är inte 

klassificerade som narkotika, inte som läkemedel, hälsofarliga produkter eller livsmedel. De 

definieras inte heller som kosttillskott eller som kryddor. Enligt lagstiftningen ska allt man 

stoppar i munnen och som inte är läkemedel räknas som livsmedel23 och därmed falla in under 

livsmedelsverkets tillsyn.  

 

Livsmedelsverket menar att alla produkter måste bedömas var för sig för att definitivt kunna 

definieras, men de kan direkt konstatera att många av dessa preparat inte kan säljas som 

livsmedel eftersom de är hälsofarliga24. Lag om hälsofarliga varor ger folkhälsoinstitutet 

möjlighet till kontroll, men där konstateras att floran av dessa preparat gör att det är omöjligt 

att reglera sig ifrån det25. Läkemedelsverket arbete riktar sig till de preparat som redan är 

definierade som läkemedel. De naturliga och legala drogerna faller utanför deras arbete26. 

Polisen anser att det inte är bra att produkterna finns och kan florera27, men de saknar lagligt 

                                                
19 Ekström Tommy, Intervju SVT, 2003-10-18 
20 Pettersson Bertil, Intervju SVT, 2003-10-18 
21 Hermansson Gunnar, Intervju SVT, 2003-10-18 
22 Lindstöm Bo, Intervju SVT, 2003-10-18 
23 Bruhn Jan, Intervju SVT, 2003-10-18 
24 Beckman Sundh Ulla, Intervju SVT, 2003-10-18 
25 Pettersson Bertil, Intervju SVT, 2003-10-18 
26 Eklund Conny, Intervju SVT, 2003-10-18 
27 Hermansson Gunnar, Intervju SVT, 2003-10-18 
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stöd för att kunna agera. Vissa gånger tas sakerna i beslag för att analyseras, men när analysen 

visat att de inte innehållit något som är klassat, måste de lämna tillbaka det. 

 

Det är alltså inte olagligt att sälja dessa preparat och det är inte heller olagligt att inta dessa 

preparat. Men förmodligen skulle flera preparat i gråzonen bli narkotikaklassade om fler 

visste om att de förekom28. I dag måste det finnas en farmatologisk kemisk vetenskaplig 

bakgrund innan ett preparat kan klassas som narkotika29. Narkotikastrafflagen ger allvarliga 

straff, döms man enligt den betyder det ett antal år i fängelse. Därför kan inte alla preparat 

som finns i omlopp klassificeras som narkotika. Vid Karolinska sjukhuset har man försökt 

skaffa så mycket information, bl.a. klinisk, för att sätta upp en lista på vad som möjligtvis kan 

tänkas finnas i missbruksprover. Men det finns överlag ett ganska litet intresse från kliniker 

över den här typen av specialanalyser30. Många frågeställningar skulle inte heller klaras av 

eftersom det krävs en viss förberedelse.  

 

3.1.2 Effekter av användandet 

 

Att använda dessa droger är som att spela rysk roulett, man vet inte om man får effekt eller 

bieffekt eller om det rent av är livsfarligt31. Enligt Livsmedelsverket skulle många preparat, 

som en jämförelse, inte kunna säljas lagligt över disk eftersom de är hälsofarliga. Många 

preparat ger biverkningar i form av hjärt- och kärlproblem. Sedan finns ett spektra från 

allmänt illamående och ångest fram till en plötslig död32. En som provat på menar att gränsen 

är hårfin till en överdos33.  

 

Det finns preparat som säljs i 1 grams förpackningar där effektiva dosen ligger mellan 1,5-3 

mg och dödlig dos ligger mellan 50-100 mg. En förpackning på 1 gram innehåller därmed 

mellan 10 och 20 dödliga doser. I en sådan förpackning, med ett löst pulver i en påse, 

förväntas kunderna själva väga upp och dosera dosen själv34.   

                                                
28 Beck Olof, Intervju SVT, 2003-10-18 
29 Eklund Conny, Intervju SVT, 2003-10-18 
30 Beck Olof, Intervju SVT, 2003-10-18 
31 Bruhn Jan, Intervju SVT, 2003-10-18 
32 Beckman Sundh Ulla, Intervju SVT, 2003-10-18 
33 Peter 20 år, Intervju SVT, 2003-10-18 
34 Tomas, Intervju SVT, 2003-10-18 
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Vissa preparat har tidigare tjänat som försök att använda som läkemedel, men har dragits 

tillbaka eftersom risken att de skulle missbrukas var för stor. Det gick inte att komma undan 

vissa hallucinogena effekter och preparaten kunde därför inte användas som läkemedel35. 

 

En del av substanserna i preparaten är närbesläktade med amfetamin och ecstasy36. En av de 

läkare som kommit i kontakt med användare berättar att han i allt större utsträckning kommer 

i kontakt med personer som använt dessa droger. Personer som nu utvecklat ett beroende och 

inte klarar av att hantera situationen. De har bl.a. fått magproblem, blivit impotenta och har 

svårt att sova utan dessa droger. I slutet av 2003 hade ett 20-tal patienter under detta år 

kommit in till Sahlgrenska sjukhuset, medvetslösa eller med kramper, efter att ha tagit pulver, 

lagligt köpt på Internet. Andra användare har blivit personlighetsförändrade, aggressiva och 

oroliga.  

 

En av aktörerna som tillhandahåller preparat på Internet menar att han inte skulle prova alla 

de preparat han säljer. Salvian menar han är för kraftfull. Men samtidigt menar han att hur 

kraftfull en drog upplevs beror på hur beredd personen är37.  

 

                                                
35 Tomas, Intervju SVT, 2003-10-18 
36 Knutsson Kaj, Intervju SVT, 2003-10-18 
37 Hellstrand Henrik, Intervju SVT, 2003-10-18 
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3.2 Intervjuer  

 

3.2.1 Steve Alm, Rikskriminalen
38

 

 

Steve Alm är kemist och strategisk analytiker som arbetar med vetenskaplig rådgivning vid 

Rikskriminalens underrättelsetjänst. 

 

Steve anser att Internet är den viktigaste informationskällan kring nya droger, som i många 

fall inte kontrolleras av någon lagstiftning. Det finns många olika webbsidor som informerar 

kring preparaten, exempelvis missbrukseffekter, rekommendationer om dosering men också 

direkta erbjudanden om att köpa droger som inte är olagliga men som ger en narkotisk verkan 

vid intag. Han ser detta som ett allvarligt problem på grund av att det är svårt att hantera från 

ett enskilt land som Sverige samt att fenomenet ökar i snabb takt på Internet. Ungdomar är 

den största riskgruppen som kan falla för frestelsen att prova på preparaten, sökandet efter nya 

upplevelser lockar. Men Steve tror inte att den generellt negativa inställningen mot droger 

påverkas i större utsträckning. 

 

Det finns tecken på att individer som har intresse att prova legala droger redan har eller 

kommer att falla in i ett missbruk av illegala droger. Men det finns också tecken som visar på 

mentala och rationella spärrar hos individen som hindrar övergången till illegal narkotika, 

som exempel att det anses mer farligt. Men det är svårt att få bukt på problemet, det går inte 

att kontrollera allting, särskilt inte droger som vi saknar kunskap om. Istället måste hjälp 

erbjudas till ungdomar, samt vissa vuxna, att hitta en mening med livet och bli nöjda med sig 

själv. 

 

3.2.2 Kaj Gustafsson, Socialtjänsten
39

 

 

Kaj arbetar som socialsekreterare i Hudiksvall. I snart 8 år har han jobbat integrerat inom 

polisen. Hans uppgift är att identifiera ungdomar i riskzonen för både narkotika och 

kriminalitet och se till att de får den hjälp de behöver. 

 

                                                
38 Intervju genom mail, 2004-11-29 
39 Telefonintervju, 2004-11-17 
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Försäljningen av legala preparat på Internet öppnar för ungdomar som vill prova. Det är 

samma värld av språk och attityder som kring illegal narkotika, vilket drar iväg åt det 

liberaliserade hållet. Det kan göra dessa individer mer benägna att prova narkotika och risken 

för ett illegalt missbruk ökar. För att komma åt problemet skulle en generell lagstiftning, som 

inte riktar in sig så mycket på kemi utan mer på effekter hos preparaten, fungera mer effektivt. 

Alkoholen är ett exempel, det beskrivs som samma status oavsett sort. En annan idé är att 

även kanske lagstifta kring den attitydpåverkan som bedrivs, särskilt mot ungdomar. Men här 

är problemet var gränsen går med tanke på yttrandefriheten. 

 

Kaj berättar om en händelse som inträffade för 2 år sedan. Polisen kom in med en kille som 

var ordentligt påtänd, han hade stora pupiller och flaxade med armarna vilket är tydliga 

amfetamintecken. Killen berättade för polisen som skulle ta drogtest att han hade tagit a240, 

vilket också stämde eftersom drogtestet visade negativt. Det var första gången som polisen i 

Hudiksvall kom i kontakt med problemet kring de legala drogerna. 

 

3.2.3 Lena Larsson, Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika
41

 

 

Lena Larsson är informationssekreterare vid Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika. 

 

Lena medverkade i programmet Uppdrag granskning den 28/10 2003. Lena berättar att många 

har den uppfattningen att om det finns till försäljning på Internet, så kan det inte vara så 

farligt. Det är lätt att sedan prova vidare bland illegala droger, särskilt bland ungdomar. Att 

det är en relativt liten skillnad mellan legala och illegala droger gör inte övergången mindre 

svår. Ett exempel är GBL42, som inte är illegalt, kontra GHB43 som har blivit det.  

 

Som proceduren är idag vad gäller att få ett preparat narkotikaklassat eller klassat som en 

hälsofarlig vara, är tämligen omständlig. Istället föreslår Lena att narkotikaklassa en hel grupp 

preparat i taget för att på ett mer smidigt sätt komma åt problemet. Hon tycker inte att det är 

klokt, som det är idag, att poliserna tvingas lämna tillbaka dessa preparat efter ett beslag på 

grund av att de inte är olagliga. 

                                                
40 Legalt preparat som i sina effekter är likt amfetamin. 
41 Telefonintervju, 2004-11-17 
42 Ett lösningsmedel inom industrin 
43 Preparat med avslappnande effekt 
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3.2.4 Henrik Hellstrand, Egen företagare
44

 

 

Henrik Hellstrand är egenföretagare och ansvarig för webbsidan www.smartbar.nu. 

 

Henrik beskriver sin verksamhet som en svensk webbshop som är fokuserad på försäljning av 

dels reguljär hälsokost och dels alternativa droger. Han sprider budskapet att det finns droger 

man kan bruka utan att för den skull förgöra sin hälsa eller bli beroende av preparaten. De här 

preparaten är mindre farliga än de som är narkotikaklassade. Henrik vill samtidigt förmedla 

sin syn på den förvridna drogpolitiken som tillåter det värsta och förbjuder det milda. Sidan 

har cirka 1000 besökare per vecka men endast 1 % av dem beställer några varor. Varje gång 

tidningar och TV haft sina ”skrämselreportage” ökar hans besökarkvot enormt och därmed 

även beställningarna. Efter programmet Uppdrag granskning som sändes hösten 2003 lade 

webbservern av just den kvällen på grund av det stora antalet besökare. 

 

Vad gäller produkterna så har en del av dem effekter som liknar narkotika men Henrik 

berättar ändå att han försöker dra en gräns vid preparat som är beroendeframkallande eller 

skadliga. Hallucinogenerna45 kan vara farliga men då på ett psykiskt plan samt de 

koffeinpreparat som tillhandahålls. Vad som lockar ungdomar att prova trots alla risker är 

viljan att uppleva andra medvetandetillstånd, en paus från det vardagliga livet. Men för att 

inte påverka ungdomar i allt för stor grad undviker han flaschig reklam för att inte attrahera på 

det sättet. Istället försöker han påverka ungdomars syn på droger för att de på ett bättre sätt 

ska lära sig ta ansvar för sin egen hälsa och välja bort det som är skadligt. Han berättar att han 

tar ett hundraprocentigt ansvar för dem som köper preparaten. Uppstår det problem erbjuds 

kunderna den hjälp som behövs. Att användandet av hans preparat i sin tur skulle leda till ett 

eventuellt framtida missbruk är felaktigt. Någon inkörsport finns inte utan det hänger på den 

fria viljan.  

 

Henrik menar att han inte hört talas om någon som gått från hans preparat till tyngre preparat. 

Han har däremot varit med om personer som gått från tyngre preparat till lättare. Om personer 

nu måste ta droger så är det bättre att använda sig av de mildare, men huvudbudskapet är att 

man inte behöver droger överhuvudtaget. 

                                                
44 Telefonintervju, 2004-11-17 
45 Så kallade psykedeliska droger som påverkar tankelivet. 
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Henrik menar att den narkotikalagstiftning som råder idag är helt godtycklig, den bör vara 

konstant. Om ett drogförbud skall baseras på folkhälsoaspekter så måste alla droger som är 

skadliga förbjudas. Därför bör alla preparat på marknaden omprövas, även alkohol och 

cigaretter. 
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4 Diskussion 
 

Syftet med vårat arbete har varit att lyfta fram det faktum att det finns preparat på Internet 

som många gånger har en effekt som påminner om narkotika. Huvudfrågan kan därför 

kopplas samman med definitionen av narkotika. Det är på ett sätt logiskt att endast preparat 

som är definierade som narkotika är straffbara att använda eller inneha. Att kunna dömas till 

straffansvar på ett generellt sätt farligt preparat rimmar dåligt mot vad rättsväsendet handlar 

om. Samtidigt är det ett allvarligt problem att lagstiftningen alltid är steget efter. Det är djupt 

tragiskt att människor kan förstöra sina liv av en produkt som inte är förbjuden och som t.ex. 

polisen inte kan agera mot. 

 

Vissa preparat kan vara helt ofarliga, andra ge kraftiga biverkningar. Dessutom kanske vissa 

preparat ena gången visar på minimal effekt varvid den vid ett senare tillfälle är betydligt mer 

kraftfull. Svårigheten att klart kunna konstatera dess egentliga effekter är ett problem. Ett 

betydligt allvarligare problem är konstaterandet att användning kan ge dödlig utgång. 

 

Oavsett vad den egentliga effekten är vid användandet, torde syftet vid en beställning eller 

användandet innefatta en längtan av att preparatet ska ge effekt av något slag. Att uppleva ett 

rus är målet. Att tillgängligheten är en viktig faktor för ungdomars narkotikabruk, gör Internet 

och dess utbud till ett problem. Internet ger ofta ett intryck av att området är luddigt och 

ogreppbart. När det finns på Internet berörs inte folk på samma sätt. Hade preparaten mer 

konkret sålts över disk, hade förmodligen politiker och myndigheter reagerat och agerat på ett 

helt annat sätt.  

 

Att ungdomar som provar naturliga och legala droger övergår till narkotiska preparat torde 

finnas. Hur stor denna risk är beror givetvis på en mängd olika faktorer. En teori är att det är 

få som första gången begår ett grovt brott, utan att steget går via enklare brott och att det 

successivt övergår till brott av mer allvarlig karaktär. Liknande resonemang borde även gälla 

narkotika. 
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Det mest oroande är ändå det faktum att ungdomar löper denna risk.  Många gånger sker ju 

deras beslut ganska ogrundat på eventuella konsekvenser och i tron att det inte är så farligt.  

Att användandet av Internet ökar och att ungdomar många gånger upprätthåller sina kontakter 

genom Internet ökar förmodligen risken att också besöka dessa sidor och att ungdomarna 

påverkar varandra till att testa på.  

 

Genom det faktum att naturliga och legala droger kan utveckla ett beroende, så finns riskerna 

för att de även i den legala användningen begår brott för att finansiera sitt beroende eller 

brukande. Däremot så finns väl ingen större risk att de på samma sätt kommer i kontakt med 

andra kriminella, som de skulle göra vid missbrukandet av narkotika.  

 

De svenska aktörer som tillhandahåller de olika preparaten på Internet är ofta väl insatta i 

svensk narkotikastrafflag vilket gör att de är medvetna om var gränserna går. De proklamerar 

skickligt för sina åsikter och marknadsför sina preparat på ett proffsigt sätt. Detta samt hur 

preparaten beskrivs och presenteras gör att det finns en uppenbar risk att de ansvariga 

påverkar och stärker ungdomars naiva tro på preparatens harmlöshet. Samtidigt påstår de 

ansvariga bakom sidan att deras preparat är legala alternativ till de illegala drogerna vilket 

borde medföra att de risker som man utsätts för vid missbruk av illegala droger även bör gälla 

de legala drogerna. Detta borde därför innebära att aktören/aktörerna bakom sidan har visst 

ansvar för de många ungdomar som besöker och eventuellt köper preparaten och därmed 

riskerar att hamna i ett missbruk.  

 

Internet har visat sig i mångas ögon vara själva förebilden för den personliga friheten. Den 

beskrivs ofta som den totala friheten där bristen på regler har gett den enskilda 

Internetanvändaren befogenhet att själv komma fram till de lagar man ska leva efter. De 

aktörer som tillhandahåller preparaten förstår inte att med frihet kommer alltid ett ansvar och 

Internet, i sin tur, lär inte ut vilket ansvar man har över sin frihet. Detta bidrar till att de ofta 

inte tar konsekvenserna av sitt handlande eller om de ens förstår konsekvenserna.  

 

Konstaterandet att det finns problem kring naturliga och legala droger väcker nya frågor. 

Skulle en mer generell lagstiftning, som täcker in dessa produkter, vara möjlig att utforma? 
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Bilaga 1 , INTERVJUFRÅGOR 

 

 I

Frågor till Steve Alm, Kaj Gustafsson, Lena Larsson. 

1. Känner du till att lagliga preparat/droger med narkotikalik verkan säljs på internet? 

2. Om du gör det, ser du detta som ett problem? Påverkar det t.ex.allmänhetens uppfattning 

av en liberalisering av narkotika? Varför/varför inte? 

3. Kan den information och budskap som förmedlas på en sådan sida påverka 

ungdomars syn på narkotika/droger? Varför/Varför inte? 

 4. Anser du att det finns någon risk att ungdomar i förlängningen provar 

narkotikaklassade preparat och hamnar i ett missbruk? Varför/varför inte? 

5. Ett preparat måste narkotikaklassas för att vara olagligt. Under 

förutsättning att du ser ovanstående som ett problem, har du någon idé att 

komma åt problemet? Är en generell utformning av lag möjlig? 

6. Vad anser du att det är som lockar ungdomar till att prova droger? 

 

Frågor till Henrik Hellstrand. 

1. Hur skulle du kortfattat beskriva den hemsida som du är ansvarig för? Vill du förmedla 

något budskap? Kan det påverka människors uppfattning omkring droger? 

2. Anser du att du tillhandahåller produkter som kan ha liknande effekter som narkotiska 

preparat? Kan ett felaktigt brukande ge några skador, överdosliknande effekter, m.m.? 

3. Vad är din syn på narkotika respektive droger? Var går din gräns mellan vad som är 

tillåtet och inte? 

4. Vad anser du att det är som lockar ungdomar till att prova droger? 

5. Kan den information och budskap som förmedlas på din sida påverka ungdomars syn på 

narkotika/droger? Varför/Varför inte? Känner du i så fall något ansvar? 

6. Anser du att det finns någon risk att ungdomar som provar på dessa legala/naturliga 

preparat i förlängningen provar narkotikaklassade preparat och hamnar i ett missbruk? 

Varför/varför inte? 

7. Ett preparat måste narkotikaklassas för att vara olagligt. Vad anser du om detta? Är det 

bra att vissa är det och andra inte? Anser du att något/några förbjudna preparat borde vara 

lagligt? Hur bör en eventuell lag vara utformad? 


