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Frågan om hur narkotika ska klassas är 
omdebatterad. År 2015 tillsatte därför den 
dåvarande regeringen en utredning som 
fick uppdraget att göra en bred översyn 
av problemen med att nya psykoaktiva 
substanser kommer ut på marknaden. 
Utredningen kom fram till att det inte 
går att avgöra om en substans kan klassas 

som narkotika eller hälsofarlig vara 
utifrån en kemisk grundstruktur. 

Den måste också konstateras 
ha vissa egenskaper, till ex

empel vara euforiserande. 
I den proposition som 

därefter lades fram och 
antogs av riksdagen i 
fjol fanns således ing
et förslag om generis
ka definitioner, utan 
förslag på lagändring
ar för att effektivisera 

klassificeringspro
cessen. Exempelvis får 

polisen sedan årsskiftet 
anonymt köpa substanser 

på nätet så att de snabbare kan 
analyseras och eventuellt klassas 

som narkotika. 
Dessutom ökar anslaget till Folkhälso

myndigheten, som är den myndighet som 
på regeringens uppdrag ska bevaka och ut
reda behovet av klassificering av varor som 
inte är läkemedel. Från och med nästa år får 
myndigheten 4,5 miljoner kronor extra. 

– Vi kan hålla hög nivå personellt sett 
och ägna tid åt att få fram bättre underlag 
för att föreslå vilka substanser som kan 
klassas som narkotika. Vi har också initierat 
ett samarbete med Rättsmedicinalverket, 
som kan hjälpa till med analyser av ämnens 
effekt på cellnivå, säger Joakim Strandberg, 
som är chef för enheten för drogprevention 
vid Folkhälsomyndigheten.

DAGENS SYSTEM medför att det kan ta lång 
tid innan nya substanser förbjuds, vilket 
kan få katastrofala konsekvenser. Ett exem
pel är fenetylaminer, som orsakade många 
dödsfall i Sverige innan en del av dem klas
sades som narkotika. Över 70 personer dog 
av nätdrogen cyklopropylfentanyl i Sverige 
innan den blev förbjuden 2017. Efter det 
har nya droger i gruppen fenetylaminer 
fortsatt att komma ut på marknaden. 

När utredningen skickades ut på remiss 
lämnade bland annat Svenska kemisam
fundet ett svar, med förslaget ”att inled
ningsvis ersätta delar av de nuvarande 
förteckningarnas uppräkningar med 
generiska definitioner på samma sätt som 
flera andra länder har gjort. Exempel på 
generiska grupper: fenetylaminer, trypta
miner, piperaziner, piperidiner, katinoner, Nya droger är inte olagliga förrän de hamnar 

på en lista över narkotikaklassade substan
ser. Då ska de först ha visats ha psykoaktiva 
egenskaper, vilket kan ta tid att utreda. 
Under tiden kan drogen fortsätta säljas.

Ett alternativ är så kallad generisk klassi
ficering. Det innebär att alla ämnen som 
tillhör en viss förbjuden grupp av ämnen 
klassas som narkotika och är på så sätt 
olagliga från början. Klassningen bygger då 
på antagandet att liknande substanser har 
likartade egenskaper.

I Sverige ska nya DROGER också 
fortsättningsvis klassificeras  
individuellt, enligt ett riksdags
beslut i fjol. Följden kan bli  
att det tar år innan nya droger 
klassas som narkotika. Men frågan 
kan komma att utredas igen.

Långsam 
klass-
ning av 
droger



cannabinoider, arylcyklohexylaminer, 
aminoindaner.”

Norge, Danmark, Storbritannien och 
Irland har redan delvis infört generiska 
definitioner. Även Wada (World antidoping 
agency) använder på sin dopningslista 
begrepp som ”Fentanyl och dess derivat”, 
”syntetiska cannabinoider och andra 
cannabisliknande substanser”.

Regeringen skriver i propositionen att 
den kommer att ”initiera en ny bred analys 
av frågan om vilka åtgärder som kan vidtas 
för att mer effektivt möta problemet med F
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nya psykoaktiva substanser som inte utgör 
narkotika eller hälsofarliga varor”. 

– Det är fortfarande en öppen fråga. Med 
tanke på vad regeringen angav i sin propo
sition kan det finnas anledning att utreda 
frågan igen, säger Joakim Strandberg.

Kurt Samuelsson, doktor i organisk kemi 
som bland annat har varit svensk repre
sentant inom IUPAC och teknisk redak
tör för Acta Chemica Scandinavica. Han 
är ledamot i Nomenklatur utskottet inom 
Svenska Kemisamfundet.

FENETYLAMINER
Grundstrukturen för fenetyl
aminer (PEA). Fenetylamin är det 
enklaste ämnet i gruppen (alla R = 
väte). Byts ett väte mot ett annat 
ämne, blir det en annan substans. 
Flera fenetylaminer är narkotika
klassade, men inte alla. Till denna 
grupp hör till exempel meskalin, 
amfetamin, ecstasy och fentanyl.

MER OM PSYKOAKTIVA  
SUBSTANSER
Propositionen 2017/18:221 Klassi
ficering av nya psykoaktiva 
substanser finns på regeringens 
hemsida. Kemi samfundets ytt
rande finns på Kemisamfundets 
hemsida.

TRYPTAMINER
Grundstrukturen för tryptaminer. 
Hit hör serotonin och LSD.

CANNABINOIDER
Cannabinoider indelas i tre 
huvud grupper: 
Örtcannabinoider (som THC 
på bilden) finner man enbart i 
cannabis plantan.
Endogena cannabinoider produ
ceras naturligt främst i människo
kroppen och i andra däggdjur.
Syntetiska cannabinoider produ
ceras i laboratorium.

Samma 
grundstrukturer

Ecstasy tillhör 
gruppen fenetyl
aminer och är 
narkotikaklassad. 
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