
CANNABIS

Marijuana

CBD (Cannabidiol) Hasch

Terpener

THC 
(Tetrahydrocannabinol) 

1a Blad

1b Blomma



Hampa är en växt som kan klassificeras som fiber-, olje- eller droghampa. Can-
nabis är allmänbenämningen för olika produkter som tillverkas av droghampa.

Cannabis får sin rusgivande effekt av de ungefär hundra cannabinoider som 
växten innehåller.

Marijuana
Ett kross som består av torkade och sön-
derfördelade blad, blommor och stam. 

Hasch (och hascholja)
En kåda som utvinns ur plantan. 

Förekommer ofta som bruna kakor eller i 
formen av hascholja.

Önskade effekter

• Känsla av lugn, välmående och eufori
• Ökad utåtriktning (vid bruk av vissa cannabis-sorter)
• Utvidgad medvetenhet
• Empati, en ökad känsla av samhörighet
• Ökade associationer och sinnesförnimmelser  

Oönskade effekter
Omedelbara negativa effekter 
(vid bruk av stora doser, för oerfarna användare):

• Sämre koncentrationsförmåga, minne, finmotorik och 
balans

• Ångest, panik, rädslor 
• Vanföreställningar, andra psykotiska symtom, ett 

förvärrat bakomliggande psykiskt problem
• Illamående
• Inåtvändhet

Negativa effekter av ett långvarigt bruk:

• Beroende
• Negativ inverkan på den kognitiva 

prestationsförmågan, t.ex. på koncentrationsförmåga 
och minne

• Psykiska problem: en möjlig förvärring av depression, 
ångest eller psykoser

• Passivitet och apati
• Vid rökning: kronisk hosta, lungsymtom, problem i 

mun och svalg 
• Kan orsaka försämrad fertilitet hos kvinnor
• THC penetrerar placentan och kan störa fostrets 

utveckling, samt går över och koncentreras i 
modersmjölken

• Kan öka risken för testikelcancer och sänka potensen 
hos män

THC 
(tetrahydrocannabinol)

CBD 
(cannabidiol)

TERPENER

• Den främsta rusgivande 
cannabinoiden

• Psykoaktiv

• Minskar den psykoaktiva effekten 
av THC

• Den  mest betydande cannabinoiden 
för medicinskt bruk

• Aromämnen, som även har 
hälsoeffekter

Dessa ämnen har också hälsomässiga effekter och används även inom läkemedelsindustrin. 
Forskningen om medicinskt bruk är pågående. Det är emellertid viktigt att göra skillnad mellan 

receptbelagda preparat, som en läkare skrivit ut för vård av sjukdom, och självmedicinering.

Finländarnas cannabisbruk
 Ungefär en fjärdedel av 15-69 -åringar 

har provat eller använt cannabis under sin 
livstid.

Av 25-34 -åringar har nästan hälften provat 
eller använt cannabis.

Källa: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. 
Karjalainen, Karoliina; Hakkarainen, Pekka; Salasuo Mikko. 


