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Sammanfattning 

Spice blir allt mer vanligt i Europa och trenden visar på att det kommer att 

fortsätta åt de hållet. Innehållet i spice förändras allt med att lagar förbjuder dem. Det 

gör spice till en lättillgänglig drog som går att beställas hem med posten helt lagligt. 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser som finns av spice på svenska 

internetforum. Datainsamlingen gjordes genom att samla in tripp- och rus rapporter 

från ett svenskt internerforum. En tematisk analys användes för att bearbeta det 

insamlade datamaterialet. Resultatet slutade med tre teman förändringsfas, tappar 

kontrollen och konsekvenser. Resultatet visar på att de upplevelser som rapporteras 

varierar mycket från person till person. Effekterna kan vara mild men även sträcka sig 

till psykosliknande tillstånd. 
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Abstract 

Spice is becoming more common in Europe, and the trend shows that it will 

continue on this path. The contents of spice changed to keep it legal. It makes spice to 

a readily available drug that can be ordered home by mail legally. The study aims to 

investigate the experiences that is reported of spice on Swedish internet forum. The 

data was collected by collecting trip and intoxication reports from a Swedish internet 

forum. A thematic analysis was used to process the collected data set. The result 

ended up with three main themes of ”effects”, ”confusion and fear” and 

”consequences”. The result shows that the experiences reported varies greatly from 

person to person. The effects may be mild but also extend to psychosis-like state. 
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Förord 

Jag vill tacka Anette Kjellgren för att hon introducerade till ämnesområdet 

spice och även den form av datainsamling som jag har använt mig av. Att samla in 

material från internetbaserade forum har varit intressant och utmanande. Just 

internetdroger känns som ett relevant ämne i och med den utveckling som ses i 

nyhetsrapportering idag. Det kommer krävas mycket forskning på ämnet för att få en 

bättre förståelse för fenomenets alla aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

Inledning 

 Sedan 2004 har det skett en ökning av internet drogen spice inom EU 

(EMCDDA, 2009). Användandet av spice var initialt ett lagligt substitut till naturlig 

Cannabis, men även efter att spice har blivit narkotikaklassat så finns det ett intresse 

för drogen trots det. En av anledningarna till detta är att spice är svårt att upptäcka vid 

provtagning för narkotika (Vandrey , Dunn , Fry, & Girling, 2011).  

Spice är en örtblandning som har behandlats med en eller flera syntetiska 

cannabinoider. Dessa cannabinoider förändras ständigt för att spice utanför de 

gällande narkotikalagarna. Det innebär än stor risk för användarna då det inte går att 

förutse vilken effekt som kommer utav den spice som de har beställt (Moran , 

Lapoint, Fattore , & Seely, 2012). 

Det vanligaste sättet för användare att införskaffa ”spice” är att göra en 

beställning via internet, drogen kommer sedan hem till beställaren via posten 

(EMCDDA, 2009). 

Vandrey m.fl. (2012) beskriver i sin rapport effekter som användare av spice 

säger sig uppleva. Några av de positiva effekterna var en behaglig känsla av att vara 

hög, ökad aptit, hamna i ett drömlikt tillstånd, en oförmåga att kontrollera sitt skratt 

och en känsla av att vara mer fokuserad än vanligt. Några av de negativa effekterna av 

torr mun, trötthet, svårigheter att komma ihåg saker, klumpighet, att hjärtat rusade, 

nervositet/ängslighet, paranoia, sluddrande tal, yr, hallucinationer, minskad aptit och 

kräkningar. Flera av deltagarna rapporterade att effekterna liknade de effekter som 

naturlig Cannabis ger. Några av deltagarna beskrev också att efter att de hade använt 

sig av ett specifikt märke av spice under en längre tid så gav det varierande och 

oförutsägbara effekter. 

Att effekterna är varierade från användare till användare och olika för den 

spice sort som används visas även av Bebartas, Ramirez och Varneys (2012) rapport 

där de presenterar tre olika fall. Samtliga av de tre personerna hade lite högre blod 

tryck än vanligt och även en mildare ökning av hjärtrytm. Det stämmer överens med 

liknande forskning inom fältet. Det första fallet var en nittonårig man vars symptomer 

var paranoid, aggressiv, ofrivilliga rörelser och visuella hallucinationer. Det andra 

fallet var en nittonårig kvinna som var milt dåsig, milda ofrivilliga rörelser och hade 

svårt att komma ihåg de händelser som utspelat sig under ruset. Det tredje fallet var 

en tjugotreårig man, han klagade över att han hade svårt att andas på grund av att han 

hade monster på ryggen, övriga symptomer var paranoia, ångest och röda ögon. 
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Ordet ”spiceophrenia” används i Papantis, Botteon, Bertossi, Mannix 

Schifano, och Vidonis (2013) undersökning kring spice-relaterade psykiska problem. 

Deras resultat antyder på att användandet av Spice kan starta psykotiska perioder hos 

känsliga individer eller förvärra psykotiska perioder hos användare som har en 

psykiatrisk historia. 

Som ovanstående förklaras så finns det flera olika effekter som kan 

uppkomma när en person använder sig av spice ur ett internationellt perspektiv. 

Därför hade det varit intressant att undersöka vilka upplevelser som finns kring detta 

fenomen även i Sverige. Undersökningen kommer att genomföras på svenska 

internetforum. Ett internetforum är ett diskussionsforum på internet där användare kan 

uttrycka sina åsikter och tankar. Forumet är oftast uppdelat i kategorier och 

underkategorier där användarna skriver sina inlägg (Holtz, Kronberger, & Wagner, 

2012).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av spice på svenska 

internetforum. 

Frågeställning 

Vilka upplevelser av spice finns på svenska internetforum? 

 

Metod 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med stöd utifrån Holtz m.fl (2012) artikel 

”Analyzing Internet Forums”. De förklarar att först så genomförs en sökning av vilka 

internetforum som är lämpliga att genomföra den tänkta undersökningen. I nästa 

sökning så genomsöks forumen för att lokalisera den eller de sektioner av forumet 

som innehåller den information som är relevant för undersökningen. Sektionerna söks 

igenom och de inlägg som är lämpade för undersökningen väljs ut. 

 I Kjellgrens och Soussans (2011) undersökning kring användandet av internet 

drogen 4-HO-MET så används sökorden 4-HO-MET, trip report, experience och 

report i olika konstellationer för att söka upp användares upplevelser på internet.  

En inledande sökning genomfördes genom internetsökmotorn Google. 

Sökorden som användes i denna undersökning var ”spice rusrapport” och ”spice 

tripprapport”. ”spice rusrapport” gav 5 790 000 sökträffar, av de trettio första 
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träffarna så ledde sjutton till det svenska internetforumet ”Flashback”. ”spice 

tripprapport” gav 1 140 sökträffar, av de trettio första så ledde tjugoåtta till 

internetforumet ”Flashback”. Insamlingen av data till undersökningen valdes att 

genomföras på det svenska internetforumet ”Flashback” med anledning av att det var 

det forum som var mest representerat i de trettio första sökträffarna på båda sökorden 

som användes. 

I ”Flashbacks” interna sökmotor användes sökordet ”Spice” och forumets 

avdelning för tripp- och rusrapporter genomsöktes. Sökresultatet gav 230 träffar, av 

dessa 230 forumsinlägg så var det 67 som handlade om ”Spice”. De resterande 163 

inläggen exkluderades på grund av att de var svårtolkade eller för att det var otydligt 

vilken substans som hade använts. Efter genomläsning av inläggen så sorterades 

ytterligare sjutton stycken bort på grund av att de innefattade en blandning av ”Spice” 

och något eller flera andra berusningsmedel till exempel alkohol, cannabis eller annan 

narkotika. Det togs ingen hänsyn till om deltagarna hade tidigare erfarenheter av 

narkotika det enda kravet var att de inte använda någon mer substans än spice i sin 

tripp- rusrapport. Tobak i form av cigarretter blandas ofta med ”Spice” för att röka det 

så tobak i form av cigarretter och snus inkluderades.  

Spice har undersökt i sin helhet i denna undersökning och det har inte tagits 

hänsyn till vilket sort av Spice som har använts. Det beslutet togs för att den typen av 

undersökning ansåg vara för omfattande. I Fattores och Frattas (2011) skriver de att 

det finns mer än 140 olika sorter Spice och att det kommer fler sorter i takt med att de 

olika sorterna förbjuds.  

De återstående femtio inläggen inkluderades i undersökningen. Det totala 

insamlade materialet bestod i sen helhet av 86 A4 sidor (ca 42000 ord). De inlägg 

som undersökningen består var originalinlägg på forumet. 

 

Databearbetning 

De insamlade inläggen bearbetades med en tematisk analys enligt Braun och 

Clarke (2006). Alla inlägg lästes var för sig, under denna genomläsnings så skrevs 

koder ner för inläggens innehåll. För varje inlägg skapades ett nytt dokument där 

inläggets koder skrevs ned. Efter att alla inlägg var kodade så sorterades koderna för 

varje inlägg. Koderna delades upp i grupper där koder med liknande betydelse stod 

tillsammans. Det gjordes i ytterligare ett nytt dokument för varje inlägg, de tidigare 

koderna var nu samlade i prototeman för varje inlägg. I en andra sortering så 
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sammanställdes alla inläggs prototeman i ett dokument där de prototeman som var 

liknande varandra slogs samman. Det resulterade i tjugosju prototeman för hela 

materialet. Dessa tjugosju prototeman (Bilaga 1) bearbetades fram till de tre 

slutgiltiga teman. Alla inlägg lästes igen för att se om de tre temana övers stämde med 

det insamlade materialet. Temana ställdes också mot frågeställningen innan de tre 

temana namngavs. De tre slutgiltiga temana blev effekter, förväntningar och 

förvirring samt konsekvenser. 

 

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att undersöka ett fenomen på ett tillförlitligt sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Inom kvalitativ forskning så betyder det att förebygga så att 

undersökningen inte påverkas av yttre omständigheter så som att en transkribering av 

en intervju blir felaktig på grund av en bristande ljudinspelning (Kvale & Brinkmann, 

2009). I denna undersökning så genomfördes ingen transkribering av intervjuer utan 

materialet bestod av redan digitaliserade utsagor från deltagarna. Deras utsagor 

analyserades i sin helhet och texten har inte förändrats under analysens gång.  

Eftersom det insamlade datamaterialet var skrivet av respondenterna själva så 

har inte undersökningen i sig själv kunnat påverkat materialet i det skedet. Under 

analysen av materialet så har ett objektivt förhållningssätt använts, det har gjorts 

genom att materialet har fått tala för sig själv och egna förkunskaper kring ämnet har 

inte fått snedvrida analysen. De förkunskaper som fanns innan undersökningen 

påbörjades var få och kom huvudsakligen från nyhetsrapportering kring spice. 

Inledningsvis i undersökningen så krävdes en litteraturgenomgång för att öka 

förståelsen kring ämnet för att kunna förstå vad respondenterna skrev om.  

Objektivitet inom kvalitativforskning handlar om att ha en förförståelse kring 

ämnet så att man förstår vad respondenterna menar men också att hålla sina 

förkunskaper till sig själv och inte lägga till dem i vad respondenterna uttalar sig om 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Validitet är ett begrepp som betyder en studie undersöker det den av ser att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Inom kvalitativ forskning så menar Kvale och 

Brinkmann (2009) att validiteten är någonting som ska genomsyra hela 

undersökningen från början till slut, forskarens kunskaper kring kvalitativ metod och 

forskarens kredibilitet har en stor betydelse. 
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Innan undersökningen genomfördes i denna uppsats så har författaren 

genomfört en kvalitativ studie och även studerat forskningsmetod under 

universitetsstudier.  

Under denna undersökningsprocess så har det insamlade materialet gång på 

gång ställts emot frågeställningen i uppsatsen och det har strävats efter att upprätthålla 

en kontinuerlig återkoppling till att undersökningen undersöker det som var tänkt att 

undersöka. 

Eftersom det inte gick att ställa uppföljningsfrågor till respondenterna så var 

det av stor vikt att det insamlade datamaterialet var av rätt typ för att undersökningen 

skulle kunna besvara frågeställningen. Genom att titta på studier där en liknande 

metod för att samla in data hade genomförts så utformades tillvägagångssättet för 

datainsamling. 

 

Etik 

Undersökningen kommer inte att ha några specifika deltagare utan använda 

sig av redan publicerat material på ett öppet svenskt internet forum som är tillgängliga 

för allmänheten. Att undersöka inlägg som är publicerade på ett öppet internetforum 

kan ses som en form av observationsstudie på så sätt så minskar det etiska dilemmat 

för att genomföra en undersökning på sådant material(Holtz, Kronberger, & Wagner, 

2012). Något samtycke ifrån forumsanvändarna kommer inte att efterfrågas då deras 

inlägg redan finns att beskåda för allmänheten. Konfidentialitetskravet har efterföljts 

då det material som kommer att analyseras utesluter information som eventuellt skulle 

kunna identifiera en enskild inläggsskrivare (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 

2011).  

Det insamlade datamaterialet kommer enbart att användas i den aktuella 

uppsatsen och det finns i nuläget avsikt på att publiceras mer än i anknytning till de 

pågående studierna. Det insamlade datamaterialet förvaras hos författaren och är 

skyddat av ett lösenord. 

Nyttan med denna undersökning är att undersöka vilka upplevelser av spice 

som finns ur ett svenskt perspektiv. Det kan ses som ett försök till att ge en bättre 

förståelse för fenomenet och beskriva det på svenska. 

 

Resultat 

Effekter 
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Under ruset uppkommer flera förändringar i respondenternas sensoriska 

upplevelser. De sinnen som påverkades var syn, hörsel, smak och känsel. Effekterna 

av drogen påverkar också användarens fysiologiska förmåga samt ger dem en 

förändra tidsuppfattning. Visuella förändringar i form av att färgmättnad skiftar från 

intensiva färger till helt svartvitt. Det finns svårigheter att känna igen personer och 

objekt som finns i deras omgivning med synen. Att se mentala bilder under ruset är 

vanligt förkommande. Dessa bilder var till exempel bilder på situationer som de hade 

upplevt innan. Ett fenomen som var tydligt beträffande visuell förändring var att 

synens försvann i korta ögonblick. Respondenternas auditiva perception förändrades i 

och med att de började höra ljud som inte fanns innan ruset och genom att tidigare 

ljud uppfattades på ett nytt sätt med både positiva och negativa inslag. Ljud kunde 

under ruset påverka Spiceanvändarens sinnesstämning. Hallucinationer förekommer 

både visuellt och auditivt hos respondenterna. Dessa hallucinationer är kopplat till 

någonting som är skrämmande för respondenterna och drar dem djupare in i deras 

förvirrande tillstånd. 

 

”Helt plötsligt slog de lock för öronen och jag fick någon skum hörselhallucination. 

Lät som någon trumma väldigt snabbt på ett hårt material av något slag. Ett väldigt 

dovt ljud som mest hördes inifrån hjärnan, skumt som fan” 

 

 

Upplevelsen av smak under ruset beskrevs som en förhöjd njutning av det som 

intas. Smakupplevelsen av spices beskriv som kemisk och illasmakande av de flesta. 

Taktila upplevelser fick en ny innebörd för respondenterna under berusningen. Ett 

fenomen som de har svårt att återge i efterhand, det beskrivs bäst genom att de 

upplevde taktila interaktioner med människor eller objekt på ett sätt som var nytt för 

dem. Även taktila hallucinationer förekom hos vissa respondenter. 

 

”luften är gjord av händer, de sitter fast i luften och medan jag går så smeker 

fingrarna min kropp.” 

 

 De fysiologiska förändringar som ruset bär med sig ger sig i uttryck med 

sänkt motorisk förmåga Armar och ben beskrivs som tunga och ibland är de helt utan 

funktion. Respondenterna har svårt att uppfatta sin kroppsställning vilket leder till att 
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de inte kan hålla sin kropp under kontroll. Denna missuppfattning av den egna 

kroppen får flera av respondenterna att falla ihop. En ökad hjärtfrekvens är den 

fysiska förändring som är mest påtaglig. Detta fenomen beskrivs som känslan av att 

hjärtat ska hoppa ur bröstet. Den ökade aktiviteten i hjärtat är den fysiologiska aspekt 

som skrämmer respondenterna i högst grad. 

 

”Jag kände hur hjärtat slog snabbare och snabbare, hårdare och hårdare. 

Jag var tvungen att ta puls på mig själv och precis som jag trodde. Hjärtat slog för 

kung och fosterland.” 

 

Durationen av ruset och händelser under ruset är svåra att tidsbestämma för 

respondenterna. Tidsuppfattningen kan skifta flera gånger, från att rusa förbi till att 

allt går i ”slowmotion”. Alla intryck får innebörd men respondenterna kan inte koppla 

ihop det med den tillhörande konsekvensen. 

 

Förvirring och rädsla 

Den allmänna sinnesstämningen hos respondenterna vid intaget av drogen kan 

beskrivas som nyfiken. Det finns olika förställningar om vad ruset kan tänkas bringa. 

De respondenter som anser sig vara nybörjare med narkotikaanvändande vet inte 

riktigt vad de ska förvänta sig medan de mer erfarna förväntar sig ett rus liknande det 

de tidigare har upplevt med cannabis. Gemensamt för respondenterna är att de får ett 

drog rus som de inte var förberedda på. 

 

”…känslan av energi bli mycket kraftfullare och kan nästan börja jämföras 

med en syratripp. Detta var något inte jag var beredd på någonstans och fick väldiga 

problem med att hantera ruset.” 

 

Ett tillstånd av oro infinner sig hos respondenterna. De har problem att skilja 

fantasi från verklighet. Ett ifrågasättande av den egna förmågan att hantera situationen 

de befinner sig i. Kapaciteten att föra ett samtal försämras eller försvinner helt. Det är 

svårt att finna sammanhang i situationen.  

Respondenterna har svårt att rikta sin fokus. Kognitiva processer går för fort 

för att respondenten ska möjlighet att finna något sammanhang i det. Den bristande 

förmågan att se situationen i dess sammanhang beskrivs av respondenterna som att 
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vara på flera platser samtidigt. De är bortkomna och har svårt att förstå vart de är 

någonstans. Det beskrivs svårt att förstå sin egen roll i sammanhanget. 

Det framkommer av respondenterna två olika sätt som en intensifiering av 

ruset sker på. Det ena är att ruset får en kraftfull start och det andra är att ruset 

långsamt stegrar. Gemensamt för de båda förfarandena är att det uppfattas som att det 

inte stagnerar. 

Känslan av att inte kunna handskas med ruset får respondenterna in i ett 

tillstånd av skräck. I form av de blir yra, mår illa, kroppen skakar och i vissa fall 

kräks. Skräcken fick dem även att känna smärtor i kroppen  

 

”Har aldrig haft så ont i hela mitt liv, all smärta som fanns i världen åkte igenom 

mig. Jag ville dö. Hade skrikit att mina vänner skulle "stänga av mig".” 

 

Respondenternas tankar under denna intensiva period i ruset är 

osammanhängande och tar sig ofta en destruktiv form. Respondenterna upplever att 

de inte är någonting värda. Hur de än agerar så kommer utfallet att bli negativt för 

dem. Det uppstår en period av fruktan som yttrar sig genom till exempel oro för att 

avlida och att få permanenta psykologiska skador. 

Det uppstod även ögonblick av stark upprymdhet i form av att respondenterna 

var helt bekymmerslösa och kände sig som ett med allt. Dessa ögonblick var korta 

och efterföljdes av den förvirring som respondenten tidigare upplevde. 

 

”Jag fick en insikt om att allt hörde ihop, att allt var allt. En sten är inte mer värd än 

en människa, en pinne är lika vacker som en guldklimp för allt är gjort av samma 

stjärnstoft och till detta tidslösa stjärnstoft ska allting bli igen, en dag. Jag tappade 

all min vanliga oro om arbetslöshet, pengar och relationer och kom fram till att 

ingenting av detta spelar någon roll om tusen år.” 

 

Konsekvenser 

Det finns en orolighet för att återkomma till verkligheten när ruset börjar av ta. 

När väl respondenterna återkom till ett normaltillstånd så präglas det av en känsla av 

tacksamhet. De har nu en chans att bli bättre människor än de tidigare har varit. 

Fenomenet kan beskrivas som ett återkommande från en omtumlande inre resa.  
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”Men sen så vaknar jag bara dagen efter och mår prima, förstår ingenting, 

men är i alla fall jävligt glad att det där är över.” 

 

De händelser och insikter som genomsyrar drog ruset reflekteras över i 

efterhand. Reflektionen upplevs som svårhanterad och som om det fattas pusselbitar 

för att nå klarhet i vad de betyder. Den egna kapaciteten att klara av spiceruset 

ifrågasätts ofta. Det leder fram till att slutsatsen dras att spice inte är någonting som 

bör upplevas igen. Några få respondenter antyder dock att det finns något som lockar 

dem tillbaka till det förvirrade tillståndet, som att det finns någonting att lära sig där. 

Som följd av drogupplevelsen så uppstår en period av rädsla för sömn, då det 

återbringar obehagskänslor och tankar som påminner om ruset.  

För ett flertal av dem så tar det lång tid innan att de känner att de helt har 

kommit tillbaka till sitt normala tillstånd, för en del klarnar det under en halvtimma 

för andra så tar det några dagar.  

De har flera olika typer av smärtor i kroppen. Det omfattar allt från en mindre 

huvudvärk till att det smärtar i hela kroppen. Illamående uppkom också i efterhand 

och de rapporterar om kräkningar efter att det kraftiga ruset lag sig. De negativa 

tankar som de hade innan börjar avta och återgå till ett mer hanterbart läge.  

De har svårt att förklara det som har hänt dem. Deras känsla är att de bara 

kommer ihåg en liten del av det som har hänt. Respondenterna som är nya användare 

eller inte så erfarna har en känsla i kroppen som de aldrig har haft förut. De mer 

erfarna narkotika användarna liknar inte ruset med ett cannabis rus utan beskriver det 

som ett mer kraftfullt psykedeliskt rus. 

Respondenterna har problem med att somna efter ruset på spice. De är rädda 

för att komma tillbaka till de otäcka tankebanor de har haft eller till och med att färdas 

till de andra världar de har mött under ruset.  

 

”När jag skulle sova (det hade gått ner totalt då), jag vågade inte sova ensam eller gå 
i hallen ensam osv. 
Jag blundade och det kändes som att jag återupplevde det som hänt…” 

 

Dagarna efter ruset skiljer sig mycket bland respondenterna. En del känner 

ingenting speciellt alls andra är tacksam för att vara vid liv överhuvudtaget. Somliga 

tänker tillbaka på ruset och får känslor av att må dåligt och blir rädda av tanken vad 
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de har varit med om. Hos några av dem så har det väckts en nyfikenhet på vad det var 

som faktiskt hände. De uttrycker att de vill utforska det mer men är osäkra på om de 

någonsin kommer att få uppleva det igen. 

Spice jämförs ofta med Cannabis och de respondenter som har rökt cannabis 

innan fördrar Cannabis för spice. Några kan tänka sig att röka spice ibland och en 

mindre del av respondenterna tycker att Spice är någonting som de kan tänka sig att 

fortsätta att använda sig av. 

 

”känner att någonting är fel i mitt huvud men vet inte vad.. Hoppas det går över med 

tiden iaf. Vad jag har lärt mig är att inte underskatta spice.” 

 

Den största delen av respondenterna menar att spice inte var någonting för 

dem och de kommer inte att använda sig utav den drogen igen. Flera av dem menar att 

de helt enkelt inte vågar röka det igen. De flesta av dem ger uppmaningar om att vara 

försiktig om man ska röka spice och de avråder från att göra det överhuvudtaget.  

De flesta av respondenterna ställer också frågor till forumet i sina inlägg. 

Frågorna handlar om andra har haft liknande effekter om det är normalt det som de 

har upplevt. I frågorna ligger en underton av oro, ofta för att effekterna av drogen ska 

bli permanenta och följa med respondenten i resten av livet.  

 

Diskussion 

Resultatet i denna uppsats visar att upplevelserna som respondenterna får är av 

en mer negativ karaktär än vad de hade förväntat sig. I likhet med Winstock och 

Barratts (2012) studie så påvisar resultatet att respondenterna hellre väljer naturligt 

Cannabis över syntetiskt i framtiden då effekterna är mer njutbara och önskvärda.  

I den föreliggande undersökningen så varierar de upplevelser som 

respondenterna har väldigt. Alltifrån en njutbar upplevelse till ett mycket skrämmande 

och icke hanterbart tillstånd. I Seelys, Fattore, Lapoint och Moran (2012) 

Undersökning så återfinns detta breda spektrum av effekter på olika användare. De 

menar på att effekterna skiljer sig från användare till användare och även att det finns 

stora skillnader i de olika typer av spice som finns tillgängliga.  

I Bebartas m.fl (2012) undersökning så finns flera av de effekter med som 

återfinns i denna uppsats. Det bör dock tas i beaktade att Bebartas m.fl (2012) studie 

bara innefattar tre fall av personer som har varit med om spicerus.  
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Resultatet i uppsatsen antyder att användare av spice kan får psykosliknande 

symptomen. Detta kan bero på att spicet i sig kan frambringa dessa effekter. De 

psykosliknande effekterna var bland annat paranoia, ångest, förvirring och 

hallucination både för syn och hörsel. För flera av respondenterna så finns dessa 

symptomer kvar i flera dagar efter att ruset av spice är över.  

Dessa fynd finns även finns med i Gundersons m.fl (2012) undersökning där 

de visar på att de direkta effekterna under ruset håller i sig i cirka två timmar men att 

den psykotiska reaktionen på ruset kunde hålla i sig två dagar eller upp till flera 

veckor.  

Det har länge varit en accepterad länk mellan användandet av naturligt 

cannabis och uppkomsten av psykotiska-episoder. Det har dock inte kommit till 

någon koncensus kring om naturligt cannabis triggar igång ett redan existerade 

tillstånd eller om det skapar tillståndet. Det kommer nu rapporter om att de nya 

syntetiska cannabinoiderna som återfinns i spice också har liknande effekt (Fattore & 

Fratta, 2011). 

I det resultat som den föreliggande uppsatsen har så finns det indikationer på 

tillsynes friska människor utan någon historia av psykoser hamnar i det 

psykosliknande tillstånd. Det rapporteras av förstagångs användare men likaväl av 

erfarna narkotika användare. De erfarna respondenterna som har använt sig av mer 

psykedeliska substanser tidigare har svårt att hantera det intensiva spice ruset då det 

överraskar dem och de har inte den sinnesstämning som de upplever krävs för att 

klara av ett sådant rus. 

Respondenter som i undersökningen upplever det intensiva spiceruset och 

efteråt känner en känsla av nyfikenhet på vad det var som hände skulle kunna 

förklaras med att de eventuellt hade ett syfte med ruset, ett syfte som till exempel att 

lära känna sig själv bättre.  

Móró, Bárd, Rácz och Simon (2011) påvisar att det finns en tendens att 

användare som medvetet tar psykedeliska substanser för att det ska leda till en bättre 

självkännedom eller att utvecklas som person använder dessa berusade tillstånd som 

en slags tränings situation för att öva på copingstrategier. Hur effektiv denna metod är 

låter Móró m.fl (2011) dock vara osagt. De menar att det finns alldeles för lite 

forskning kring området där droger används i självutvecklande syften för att kunna 

dra några slutsatser. 
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Det breda fält av alla olika direkta och långvarande effekter av att använda sig 

av spice som resultatet i denna undersökning visar återfinns i flera artiklar som har 

skrivits kring ämnet spice (Bebarta m.fl 2012; Fattore m.fl 2011; Gunderson m.fl 

2012; Papanti m.fl 2013; Seely m.fl 2012; Winstock & Barratt 2012). 

Slutsatsen som kan dras ifrån undersökningen är att upplevelsen av spice har 

ett brett spektrum av effekter på dess användare. Dessa effekter ger användaren en 

upplevelse som de inte hade räknat med och har problem med att hantera. 

Denna studie undersökte upplevelsen av fenomenet spice utan att skilja mellan 

olika sorter av spice. För att få en mer detaljerad vy över detta relativt nya 

forskningsfält så skulle det vara av intresse att urskilja de olika sorterna av spice för 

att undersöka om effekterna skiljer sig åt mellan de olika varianterna. Denna 

fundering lämnas vidare som ett uppslag till fortsatt forskning om spice. 

Undersökningen genomfördes på enbart ett svensk internetforum för att det 

var det forum som var mest representerat i sökningen av relevanta internetforum. En 

nackdel med att göra datainsamlingen på bara ett internet forum är att det skulle 

kunna snedvrida resultatet. Det skulle kunna ske genom att det aktuella forumet har 

en viss typ användare, genom att inkludera fler forum så skulle kanske resultatet blivit 

ett annat. Dock var det svårt att hitta andra forum som skulle ha kunnat inkluderas i 

undersökningen.  

Spice och andra internetdroger kommer att fortsätta att utgöra en del av vår 

existens om det följer den trend som finns idag (EMCDDA, 2009). Vidare forskning 

kring utvecklingen av dessa preparat och deras effekter kommer att vara nödvändig 

för att få en förståelse och ökad kunskap kring dem.  
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Bilaga 1 

Prototeman 

Effekter 

Syn 

Hörsel 

Känsel 

Smak 

Tung 

Rörelse 

Puls/hjärta 

Tidsuppfattning 

En drömvärld 

 

Förvirring och rädsla  

Det blev inte som det brukar bli 

Nojja 

Panik 

Kämpar emot 

Försöker lugna ner sig 

Ej hanterbart 

Tidigare erfarenheter 

Sedan kommer mörkret 

Acceptans 

ger upp 

 

Konsekvenser 

Ruset avtar 

Klarnar 

Efter 

Dagen efter 

Svårt att förklara 

Jämför 

Vad händer efter 

Uppmaningar 


