
 

Socialkontoret 
Besöksadress: Gränsgatan 3 A 

Tel. reception:  
0225-55 165 

Källa: 
www.bris.se  

www.vardguiden.se  
www.umo.se 

www.droginformation.nu 

 

 

Den som känner oro kan anmäla till 
socialtjänsten 

Då ringer du till socialtjänsten under kontorstid 
på tel. reception: 0225-55 165 

Övrig tid når du socialjouren på tel. 112 

Om du bara vill ställa frågor om ett barns 
situation kan du göra det utan att säga vad 

barnet heter. 

På www.sater.se finns mer information om vad 
vi kan hjälpa till med. 

Drogerna är ett stort problem idag 

Idag är det mycket prat om hur farligt alkohol och 
droger är. Många föräldrar, ungdomar och lärare är 
väldigt oroliga p.g.a. den senaste tidens dödsfall i 

samband med drogmissbruk. 

Nästan dagligen kan man läsa i media och se på TV 
om överdoser, droger och drabbade ungdomar. 

Många upplever att det är väldigt mycket droger ute 
på stan och i samhället. 
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Alkohol 
Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas ämnen 
som man kan bli beroende av.  

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och 
sjukdomar som alkohol kan ge. Ungdomar tål alkohol sämre än vuxna. Dels för 
att deras kroppar inte är vana vid alkohol och dels för att de blir berusade av en 
mindre mängd alkohol. 

Det tar också längre tid för yngre kroppar att bryta ner alkoholen. 

Hjälp din tonåring att stå emot 
Att en tonåring prövar alkohol eller kommer hem full en gång behöver inte vara 
ett tecken på att tonåringen är illa ute, även om man som förälder inte vill 
acceptera att ens barn dricker. Du kan hjälpa din tonåring att stå emot alkohol 
och droger genom att: 
 
Våga prata om alkohol och droger 
Varför börjar man, vilka är riskerna, hur kan man skydda sig och säga nej till att 
pröva? Om din tonåring får mycket bekräftelse och uppmuntran av dig stärker 
det hans eller hennes självförtroende. Med ett starkt självförtroende är det lättare 
att stå emot grupptryck. 
 
Uppmuntra sunda intressen som din tonåring har 
En aktiv fritid är en skyddsfaktor i en tonårings liv. 
 
 
 

 

Många olika sorters droger 
Det finns idag många olika sorters droger – vi har t.ex. Spice, alkohol, hasch, 
cannabis, olika centralstimulerande droger som amfetamin och kokain, heroin, 
ecstacy, marijuana bara för att nämna några. 

Genom att barn och ungdomar får information och kunskap om de olika 
drogerna och dess effekter så kan de stå emot grupptrycket och ta självständiga 
beslut angående droger. 

Alla droger innehåller gift 
En sak som alla dessa droger har gemensamt är att de innehåller gift i olika 
styrka och mängd. 

En mindre mängd gift stimulerar och gör att man kan känna sig piggare. En 
större mängd av giftet gör dig slö, sömnig och lugn, medan en ännu större 
mängd kan göra dig medvetslös och i värsta fall döda dig i en överdos. 

Det är sålunda mängden och styrkan på giftet som avgör hur påverkad man blir. 

Hur skall man hjälpa? 

Hur skall man hjälpa någon som tar droger? 

För att förstå och kunna hjälpa en person som är på droger, måste man ta reda 
på och förstå vad som var fel innan personen började missbruka. 

Droger kan ju ge en tillfällig flykt och ”lösning” på ett problem. 

T.ex så kan piller ”bedöva” smärta och ångest, några glas vin efter jobbet kanske 
gör att man kan slappna av efter en jobbig dag. Att röka lite cannabis får 
personen att glömma problemen i skolan m.m. 

Drogerna blir alltså en tillfällig ”lösning” och om man inte hanterar den riktiga 
orsaken så kommer till slut en punkt då beroendet tar över – både kroppsligt 
och mentalt. 

 

http://www.spicedrog.se/
https://www.droginformation.nu/alkohol-det-storsta-drogproblemet-vi-har-i-sverige/
https://www.droginformation.nu/hasch-barn-unga-paverkas-hasch/
http://www.cannabisdrog.se/
https://www.droginformation.nu/fakta-om-amfetamin-och-dess-effekter/
https://www.droginformation.nu/heroin-fakta-om-heroin-och-dess-effekter/
https://www.droginformation.nu/ecstasy-drogen-som-kan-vara-livsfarlig/
https://www.droginformation.nu/fakta-om-marijuana-drogen/


  

 
Några saker som kan hända när man har druckit: 

• Att man blir av med saker eller att de förstörs, eftersom man får sämre 
koll. 

• Att man hamnar i bråk eller börjar slåss. Det är vanligt att bråk på fyllan 
börjar med tjafs om sånt man inte skulle bråka om nykter. 

• Att man har sex fast man inte vill. Om man är full kan det vara svårt att 
förstå sina egna känslor och veta om man vill säga ja eller nej. Man får 
också svårare att förstå vad andra vill. Det kan leda till missförstånd och 
att man själv, den eller de man har sex med eller andra mår dåligt efteråt, 
eller till sexuella övergrepp. 

• Att man har sex utan att skydda sig. Då riskerar man att få 
könssjukdomar, eller att bli eller göra någon gravid. 

• Att man prövar andra droger. Kanske för att man inte tror att det är så 
farligt när man är full. De flesta har druckit alkohol när de använder 
narkotika första gången. 

• Att man råkar ut för en olycka. Det kan till exempel vara med moppe 
eller bil, att man ramlar och slår sig eller ramlar i vattnet. 

• Att man mår dåligt och får ångest, när man dricker eller efteråt. Det kan 
komma som en reaktion i kroppen eller bero på att man har gjort saker 
man ångrar eller skäms för. 

• Att man får svårt att sköta skolan eller jobbet. Alkoholen stannar kvar i 
kroppen efter att man har varit full, och det kan ta mer än en dag innan 
hjärnan funkar helt bra för att till exempel minnas och lära sig saker. 

En del tror att det är mindre farligt att dricka om man till exempel bara gör det 
på helger. Men det stämmer inte. 

 

 

Förbjudet enligt lag 
När du står emot din tonåring och säger nej till att köpa ut, har du lagen på din 
sida. I Sverige är det enligt lag förbjudet att förse personer under 20 år med 
alkohol. Det är ett motargument som du alltid kan luta dig emot i en diskussion 
om att köpa ut eller inte. Du får faktiskt inte enligt svensk lag och du riskerar 
att straffas om du gör det. Det gör även de äldre kompisar, eller syskon till din 
tonåring som ägnar sig åt langning. Många tonåringar vet precis varför föräldrar 
inte vill köpa ut åt dem. De argumenterar och försöker ändå. Men även om de 
vet vad du anser, kan det vara till nytta att istället för att bara säga nej låta din 
tonåring höra varför du gör det. Att det inte är tillåtet är ett tungt vägande skäl. 
Men prata även med din tonåring om alkoholens risker och konsekvenser. 
 

Alkohol påverkar hjärnan på olika sätt. Ofta förstärks de känslor man hade 
innan. Man kan känna sig avslappnad, glad, social och modig. Samtidigt blir 
korttidsminnet, balansen och omdömet sämre. 

Att omdömet blir sämre betyder till exempel att man inte förstår saker som 
händer på samma sätt som när man är nykter. Man kanske gör sånt som man 
inte skulle göra annars: pratar mer och med fler personer, dansar, flirtar eller 
raggar, och testar nya saker. Det blir också svårare att förstå om något är 
riskabelt eller farligt. 

Om man fortsätter att dricka blir man trött och kan börja må illa eller bli 
medvetslös. Dagen efter kan man få så kallade minnesluckor och ångest. 

 



  

 

Inte fördöma 
Om du får veta att det förekommer droger bland din tonårings kompisar, så 
fördöm inte utan diskutera istället. Det går att vara av den åsikten att det är fel 
att använda droger utan att kritisera ditt barns kompis. Ditt barn tycker om sin 
kompis och kan vara orolig för honom eller henne. Visa att du också är det.  

Om din tonåring ber dig köpa ut 
Det finns föräldrar som köper ut alkohol åt sina barn. Det finns föräldrar som 
tycker att det är okej att låta barnen dricka lite hemma. Det finns föräldrar som 
köper ut i tron att de då vet vad barnet dricker. Men de flesta föräldrar gör det 
inte – det bara låter så när din tonåring argumenterar för sin sak. De flesta 
föräldrar vill inte att deras barn ska dricka alkohol alls. 

Känner du igen något eller några av de här tillfällena? 
• Din tonåring ber dig köpa ut alkohol, till exempel till en studentfest eller en 
kväll med kompisarna. 
 
• Din tonåring säger att alla andra får några öl, cider eller en flaska vin av sina 
föräldrar. 

• Din tonåring vet att det bara är i Sverige det finns så knäppa bestämmelser om 
alkohol. I alla andra länder kan alla, oavsett ålder, köpa precis vad de vill och då 
kan det ju inte vara farligt. 
 
• Din tonåring påstår att det är bättre att du vet vad han eller hon dricker, än att 
du riskerar att det blir hembränt. 

 

 
 

 

 

Alkoholförgiftning 
Alla reagerar olika på alkohol och tål olika mycket, men det finns alltid en gräns 
där kroppen säger ifrån. Det brukar vara att man somnar eller kräks. 

Om man blir medvetslös kan det vara riktigt farligt, och man måste till sjukhus. 

Om du är orolig för någon som har druckit, kontakta en vuxen, 
sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, polisen eller åk till ett sjukhus. Om 
någon blivit medvetslös, ring 112. Försök inte få personen att kräkas och häll 
inte vatten på hen, eftersom det finns risk för skador. 
 

Droger 

Vad är droger egentligen? 
Låt oss först titta på vad droger är i grund och botten. 
Droger: Det är ämnen som påverkar kroppen och tankeverksamheten genom 
att framkalla ett rus. 
Rus: Det är ett kroppsligt och mentalt tillstånd när en person är påverkad av 
droger. Det kan innehålla positiva och negativa känslor. Ruset påverkar 
omdömet, medvetenheten och individens kontroll. 

Det man räknar till droger är en del läkemedel, narkotika, lösningsmedel, 
narkosmedel, dopingmedel samt alkohol och tobak. 
Narkotika: Det är läkemedel eller hälsofarliga medel med 
beroendeframkallande egenskaper eller som kan framkalla eufori (lyckokänslor). 

Varför tar människor droger? 
Ja, det kan man verkligen undra eftersom många vet att alkohol och droger kan 
vara skadliga och skapa ett beroende. Vi har sett att människor tar droger för att 
bli av med oönskade känslor och situationer i livet. De vill helt enkelt må bättre. 

En person tar alltså droger för att bli av med någon smärta, misslyckande eller 
besvikelse. Droger kan också användas för att undvika någon oönskad känsla – 
uttråkning inräknat – eller för att undvika problem. 

 


	Alkohol och droger
	Alkohol

