
 

KEMISK-TEKNISKA LEVERANTÖRFÖRBUNDET 

THE SWEDISH COSMETIC, TOILETRY AND DETERGENT ASSOCIATION 

Om du märker att ungdomar köper onormalt stora mängder aceton: 

 I en akut situation bör man alltid informera sin butikspersonal om vad som pågår och undvika 
att sälja produkter till väldigt unga personer. Eventuellt tillfälligt ta bort berörda produkter från 
hyllorna medan myndigheter och föräldrar hanterar den akuta krisen. Vissa butiker inför en 
tillfällig 18-årsgräns. 

 Vill du lämna frågan vidare, kontakta närmaste skola, fritidsledare eller socialtjänsten. Även 
kommunens drogsamordnare eller polis är lämpliga att kontakta. 

 

“Spice” är ett 

samlingsnamn för 

nätdroger med 

cannabisliknande effekt. 

Spice löses ofta upp för att 

kunna appliceras på andra 

växter eller tobak.  

Datum: 2014-11-03    
Kontakt: Anna Melvås anna.melvas@ktf.se  08 783 82 49 070 894 29 46 
Kontakt: Olof Holmer olof.holmer@ktf.se  08 783 82 43 070 950 70 19 

Information från Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF, med 

anledning av medias uppmärksammande av aceton i 

narkotikatillverkning 
 

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF, uppmärksammar att media under den senaste tiden har 

skrivit om att aceton används som lösningsmedel vid användning av nätdroger, så kallad ”Spice”.  

Aceton är en av de vanligaste kemikalierna 
Aceton är en av de mest vanliga kemikalierna i samhället och 

har otaliga användningsområden både inom industrin och för 

konsumentbruk.  Det är därför mycket svårt att begränsa 

tillgängligheten för allmänheten generellt. Däremot kan det 

vara lämpligt att tillfälligt och lokalt begränsa utbudet i 

butikerna då man misstänker missbruk av produkterna.  

Alla måste arbeta gemensamt för att stävja missbruket 
Polis, sociala myndigheter, skola, handlare, tillverkare, politiker, media och föräldrar, alla måste 

arbeta för att öka medvetenheten om problemet och på så sätt stävja missbruket. KTF bidrar med att 

informera och diskutera med dagligvaruhandelns aktörer om hur man bäst kan stävja missbruket och 

vilka åtgärder som är lämpliga i de olika situationerna. Dock bör fokus ligga på att begränsa tillgången 

av nätdrogerna och inte på att begränsa kemiska produkter som är avsedda för annan användning. 

 

Mer information finns hos: 

Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se 

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning: www.can.se  
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