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Abstract 
Cannabis är världens och Sveriges vanligaste narkotika.  En undersökning gjord av Brå 2005, 

visar att 11,9 % av svenska befolkningen mellan 16-64 år har rökt cannabis någon gång i sitt 

liv. Trots detta visar studier att Sverige ligger långt under det europeiska genomsnittet av 

ungdomar som provat narkotika.  

Syftet med vår rapport är att försöka ta reda på några av orsakerna till varför just cannabis är 

så vanligt förekommande och vilka faktorer som kan vara avgörande i valet av brukandet av 

denna drog. 

För att besvara våra frågeställningar har vi tagit del av rapporter, studentlitteratur från tidigare 

moment, samt övrig fakta i form av Internet och litteratur. Vi har också gjort en intervju med 

en före detta missbrukare och en kriminalinspektör med stor kunskap inom ämnet. Detta 

gjorde vi för att försöka ta reda på om det fanns några likheter eller eventuella skillnader 

mellan vetenskap och verklighet. 

Våra slutsatser är att cannabis blivit den vanligaste drogen på grund av en kombination av 

många faktorer. De faktorer som vi har tagit upp i vårt arbete tror vi kan vara några av 

anledningarna, men att det är väldigt individuellt varför man väljer att börja med just 

cannabis. Sammanfattningsvis är det är svårt att svara på varför människor väljer att uppföra 

sig på ett visst sätt eller varför man väljer en viss sorts drog framför en annan.  
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1. Inledning 

Cannabis är världens och Sveriges vanligaste narkotika. I det svenska samhället är 

cannabishartset den vanligaste formen av narkotika. Utifrån underrättelseinformation och 

genomförda narkotikaärenden beräknar rikskriminalpolisen att marknaden avseende 

marijuana och cannabisharts består av ca 25 ton i Sverige.1  

 

En ny trend är att marijuana blir allt vanligare i Sverige. Enligt rapporter från bland andra 

gatulangningsgruppen i Stockholms city, är marijuana på stark framväxt bland ungdomar, 

kokainmissbrukare och i krogmiljöer. Marijuana utgör en stor marknad med stort mörkertal 

med en tydlig popularitetstrend. Svensk polis har noterat en trend av avancerade illegala 

marijuanaodlingar i Sverige.2 

  

En större statistisk undersökning av Brå 2005, gör gällande att 11.9 procent av svenska 

befolkningen mellan 16-64 år har rökt cannabis någon gång under sitt liv. Trots detta visar 

både internationella och svenska studier att Sverige ligger långt under det europeiska 

genomsnittet hur ungdomar provat narkotika.  

 

Rättsväsendet har tidigare koncentrerat sig på bekämpning av ”pulverpreparaten”, såsom 

amfetamin, kokain, heroin m.fl. Regeringens satsning, Nationellt cannabisprojekt 2004-2006, 

har gjort att bekämpningen omprioriterats och innefattar nu också bekämpningen av drogen 

cannabis eftersom den med sin omfattning och spridning utgör ett stort problem i samhället.  

Enligt FN: s organ, UNODC, ökar narkotikamissbruket i världen. Det är 200 miljoner 

människor som använt narkotika år 2004 och från året innan är det en ökning på 15 miljoner 

människor. Kommer cannabis att bli ett växande samhällsproblem även i Sverige om 

ingenting görs åt saken? 

 

Eftersom ungdomar utgör en av de största grupperna som missbrukar cannabis anser vi att det 

är av extra vikt att vi som poliser i ett tidigt skede fångar upp dessa ungdomar för att förhindra 

att de går över till tyngre droger. 

Vi vill öka förståelsen för hur dessa ungdomar resonerar kring bruket av cannabis för att 

därmed kunna göra ett bättre arbete som poliser. Hur kan man arbeta mot något som man inte 

har förståelse för? Därför vill vi med denna rapport försöka belysa några av de faktorer som 
                                                
1 Rikskriminalpolisen, Rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt s. 24 
2 Rikskriminalpolisen, Rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt s. 24 
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gör att cannabis är den vanligaste drogen i Sverige idag och varför den är så populär och 

därigenom få svar på våra frågor.  

I vårt kommande yrke kommer vi ofta komma i kontakt med drogen cannabis och dess 

brukare. Om vi ska förmå människor att följa vår lagstiftning, så bör vi rimligtvis ha en 

grundlig kunskap i ryggsäcken. Vi anser att vårt polisiära arbete inte enbart handlar om att 

lagföra människor som begår brott mot narkotikastrafflagen, utan även att i ett preventivt 

syfte förmå dessa människor att komma på rätt spår och hitta nya vägar i livet.  

 

1.1 Bakgrund 

Under många sekler har cannabis nyttjas vid religiösa ceremonier på olika håll i världen. 

Enkla cannabisextrakt användes tidigare i sjukvården, men togs bort då de visade sig vara 

ineffektiva och osäkra. 3 1753 fick cannabis sitt namn, Cannabis sativa, av Carl von Linné. 

Cannabiskonsumtionen tog fart först på 60-talet men innehav, försäljning och så vidare blev 

olagligt redan 1930 genom Sveriges inträde i Nationernas förbund. 

 

Rikskriminalpolisens rapport 2 007:3 (Nationellt cannabisprojekt 2004-2006) visar att en 

avsevärd mängd marijuana och hasch konsumeras i Sverige. Cannabis kan ge svåra psykiska 

konsekvenser och är ofta inkörsport till annat missbruk. Cannabis är dessutom en av de 

viktigaste inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten.4  

 

”Cannabis är den mest använda drogen i Sverige och av de ungdomar som testar narkotika 

provar nästan alla Cannabis. Det gör den till en av de farligaste drogerna” enligt Björn Fries, 

nationell narkotikapolitisk samordnare.  

 

Polisen och tullen beslagtog under år 2005 sammanlagt 1400 kg cannabis varav 1200 kg 

cannabisharts och resten marijuana. Den totala mängden cannabis som smugglas till Sverige 

beräknas uppgå till 25-30 ton per år. I Sverige är spridningen störst bland ungdomar, utsatta 

grupper, vissa etniska grupper men även bland äldre missbrukare5.   

 

                                                
3 Harterlius J, Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor s.4 
4 Rikskriminalpolisen, Rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt s. 7 
5 Rikskriminalpolisen, Rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt s. 9 



Rapport nr 437 

 3 

1.2 Syfte 
Forskning som vi har tagit del av visar att cannabis är den vanligaste drogen i Sverige. Vi vill 

ta reda på några av orsakerna till varför just cannabis är så vanligt förekommande.  
 

1.3 Frågeställningar 

1. Varför är cannabis den vanligaste drogen i Sverige? 

2. Vilka faktorer kan vara avgörande i valet av brukandet av cannabis? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera vårt arbete på Sverige och den svenska cannabismarknaden. Vi 

kommer att använda oss av cannabis som ett samlingsbegrepp i sin helhet och inte gå in på 

dess olika former. Vi vill förtydliga att när vi i arbetet använder oss av ordet cannabis avser vi 

alla cannabisberedningar. När vi i rapporten gör skillnader för de olika beredningarna 

namnges de enligt följande: marijuana, cannabisharts eller hasch och cannabisextrakt 

(hascholja). Vårt arbete handlar om cannabis men för att behandla vårt syfte och besvara våra 

frågeställningar kommer vi dock att göra vissa mindre jämförelser med andra narkotiska 

preparat.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
För att besvara våra frågeställningar har vi tagit del av rapporter, studentlitteratur från tidigare 

moment, övrig fakta i form av Internet samt litteratur på svenska och engelska. 

Vi har också genomfört en intervju med en före detta missbrukare. Detta gjorde vi för att få 

information från en som själv har befunnit sig i missbruket och använt sig av cannabis 

dagligen. Vi har även intervjuat en polis som arbetar med narkotika i Stockholm. I och med 

dessa intervjuer ville vi ta reda på om det fanns några likheter, eller eventuella skillnader, 

mellan den vetenskapliga teorin och verkligheten som intervjuerna speglar, och på så sätt få 

svar på våra frågeställningar.   
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2. Teori 
Under teoridelen kommer vi att beröra några av de faktorer som kan tänkas ligga till grund för 

vårt syfte samt att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

Cannabis är en drogkategori som härstammar från växten Cannabis sativa. Den aktiva 

substansen i cannabis är delta-9-tetrahydrocannabinol, förkortat THC. 

Det finns tre typer av cannabispreparat, marijuana, cannabisharts eller hasch och 

cannabisextrakt.  

FN uppskattar att 161 miljoner människor missbrukar cannabisharts. Cannabishartset är 

väldens vanligaste missbrukade narkotika och är den mest konsumerade ”gatudrogen”. 

Missbrukarna utgör 4 % av jordens befolkning i åldrarna 15-64 år.6 

 

2.1 Trappstegsteorin 
Denise Kandels, professor i sociomedicinsk forskning inom psykiatri vid Columbia 

University, skriver i sin bok ”Stages and Pathways of Drug Involvement: Examining the 

Gateway Hypothesis” om den teori vi i Sverige översätter som trappstegsteorin. 

Trappstegsteorin menar att cannabisbruk i ung ålder påverkar hjärnan så att människan lättare 

leds vidare in i tyngre missbruk. 

 

Det finns en hierarkisk stegring av nivåer i drogmissbruk. Det börjar med tobak eller alkohol, 

två typer av droger som är legala, och fortsätter med cannabis, och därifrån till andra olagliga 

droger såsom kokain, metamfetamin och heroin. Den grundläggande förutsättningen som 

trappstegsteorin behandlar är att inblandning i eller bruk av olika klasser av droger inte är 

valfritt utan att den följer en definitiv utstakad väg. En individ som har en drogproblematik 

löper risk att gå vidare till nästa.  

Idén med trappstegsteorin hävdar dock inte att dessa steg är vare sig obligatoriska eller 

universella. 

I början på 1980-talet började termen ”Gateway Drug” dyka upp och den refererade till 

alkohol och cigaretter, de droger som brukas före brukandet av olagliga droger. Efter ett tag 

expanderade uttrycket till att gälla även marijuana som en ingång till kokain och därefter även 

kokain som en föregångare till heroin. Uttrycket Gateway Drug är sammankopplat med the 

                                                
6 Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt s. 8 och s. 30 
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Gateway Hypothesis, trappstegsteorin, som menar att vissa droger tjänar som trappsteg, led 

framåt, till bruk av andra droger.7 

2.1.1 Avhandling av Maria Ellgren  

”Neurobiological Effects of Early Life Cannabis Exposure in Relation to the Gateway 

Hypothesis” av Maria Ellgren vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska 

Institutet, är en doktorsavhandling som stödjer tidigare epidemiologisk och sociologisk 

forskning som legat till grund för den så kallade trappstegsteorin.  

Flera epidemiologiska studier visar att cannabisrökning i unga år är en inkörsport till annat 

drogmissbruk senare i livet, men det har varit oklart om cannabisexponeringen i sig ökar 

risken för annat drogmissbruk eller om gemensamma bakomliggande sociala eller genetiska 

riskfaktorer gör att cannabismissbrukare lättare faller in i annat drogmissbruk. Forskaren 

Maria Ellgren ville experimentellt testa trappstegsteorin i frånvaro av sociala och moraliska 

faktorer. 

Studien utfördes på råttor i en ålder motsvarande tonåren hos människor. Försöksdjuren fick 

antingen cannabis eller koksalt med jämna mellanrum under hela "tonårsperioden". När 

råttorna nått vuxen ålder visade det sig att de djur som tidigare fått cannabis hade förändringar 

i hjärnområden som är starkt kopplade till känslor av belöning och välmående. De hade även 

ett högre heroinintag när de fick fri tillgång till drogen i experiment där de själva kunde 

bestämma intaget. Förändringarna märktes däremot inte i kontrollgruppen av 

koksaltbehandlade råttor.8  

2.1.2 CAN 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning genomför årligen en översikt om 

alkohol och narkotikautvecklingen i Sverige. I rapport nr 107, Drogutvecklingen i Sverige 

2007, kan man läsa att normalt visar olika frågeundersökningar att ca 60 % av de som prövat 

narkotika enbart använt cannabis, medan 5-10 % enbart använt annan narkotika än cannabis. 

Enligt en postenkät från 2006 riktad till 16-84-åringar har ca 10 % någon gång prövat 

cannabis, vilket motsvarar drygt 700 000 personer i det åldersintervallet.9 

                                                
7 Kandels D. (2002). Stages and pathways of drug involvement.  
8 Ellgren M. (2007). Neurobiological Effects of Early Life Cannabis Exposure in Relation to the Gateway 
Hypothesis. 
9 CAN. (2007). Drogutvecklingen i Sverige 2007 
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2.2 Effekter 
Cannabispreparaten består kemiskt av ca 420 ämnen, varav 60-80 påverkar psyket. Cannabis 

är fettlösligt, vilket medför att det stannar kvar i kroppen i minst 6 veckor. Utsöndringen från 

fettvävnaderna antas ge ytterligare en effekt (kronisk effekt).10  

Cannabis påverkar en persons förmåga eller vilja att ägna uppmärksamhet åt något. Personer 

som är påverkade av cannabis har svårt att fördela uppmärksamheten. När de till exempel kör 

bil kan de koncentrera sig på vissa saker som att styra bilen, men helt ignorera stopptecken 

eller trafikljus.11 

 

Cannabis har två effekter. Den första är ett akut rus, som har två faser. Den andra är en 

kronisk påverkan framkallad genom lagringen i fettvävnaderna och förändringar i den 

kemiska balansen.  

 

Effekterna av cannabis kan visa sig i form av hjärtklappning, yrsel, hosta, tryck i huvudet, 

ökad puls, torrhet i ögon, mun och svalg. Dessutom blir ögonen lätt blodsprängda, och 

överkänsliga för ljus.  

 

När det gäller psykiska tecken så är det upplevda ruset karaktäriseras av att man blir aktiv i 

tanken och utåtriktad, man blir fnissig och pratsam (hos vanerökare är detta ovanligt). Några 

timmar efter röktillfället kan man bli inåtvänd. Tankeflykt är mycket utpräglad och 

associationerna är talrika. Färger blir starkare och lukter blir mer framträdande. 

 

I det akuta ruset finns de effekter som gör det positivt att röka cannabis. Allt som man ser och 

upplever upplevs starkare. Detta gör det lättare att förneka de negativa effekterna som den 

kroniska påverkan framkallar. Det akuta ruset kan ge upplevelser såsom en större känsla av 

lugn och avslappning, förhöjd känslighet i sociala sammanhang, högre självmedvetenhet, 

bättre insikt och tolerans, bättre förståelse av en själv, högre kreativitet och ett positivare 

synsätt.12 

 

 
                                                
10 Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lunds Universitetssjukhus.(1995) En Guide för dig som vill sluta med 
hasch och marijuana 
11 RPS. (1995). Rapport 1995:7 Drogtecken och symptom 
12 Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lunds Universitetssjukhus. (1995). En Guide för dig som vill sluta med 
hasch och marijuana 
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2.3 Tillgänglighet och marknad 
Narkotikan är den tredje största handelsvaran i världen. Den totala globala omsättningen 

motsvarar Sveriges bruttonationalprodukt. Beslagssiffror speglar mer polisens och tullens 

insatser än den reella mängden narkotika på marknaden.  

I Sverige är spridningen störst bland ungdomar, utsatta grupper, vissa etniska grupper men 

även bland äldre missbrukare.  

Cannabis är en inkörsport för ungdomar till annan narkotika och det råder en stor okunnighet 

om marijuanan och cannabishartsets skadeverkningar. Det finns en relativt stor grupp i det 

svenska samhället som består av äldre om medelålders cannabismissbrukare. Överallt i 

Sverige kan man få tag på cannabis och så har det varit sedan början av 1960-talet.13 

 

2.3.1 Produktion 

Cannabisproduktionen världen över har ökat. De flesta av FN´s medlemsländer har 

rapporterat in förekomst om egen inhemsk marijuanaproduktion. Produktion av cannabisharts 

är en internationell förekomst som är centrerad till Marocko. UNODC beräknar att 80 % av 

den cannabisharts som produceras i Marocko konsumeras på världens största 

cannabismarknad, den europeiska.14  

 

2.3.2 Införsel 

Den största smugglingsrutten in till Europa från Rifbergen i nordöstra delen av Marocko är 

via Spanien. Under senare tid syns flera tecken som tyder på att smugglingsrutten numera 

även går över Portugal. Cannabisharsets införselorter i Sverige är Öresundsbron, 

Helsingborgs färjeläge och Göteborgs färjeläge. Användandet av personbil är den vanligaste 

smugglingsformen till Sverige. Från de strategiska punkterna i Skåne och Göteborg smugglas 

cannabishartset vidare i Sverige längs europavägarna. Från ett cannabissmugglarperspektiv 

betecknas denna form av smuggling som ett lågrisk företag.  

Cannabis är den i särklass vanligaste narkotikan i Sverige, det är en skrymmande 

smugglingsverksamhet som kräver stora ekonomiska resurser och en väl fungerande 

organisation. Polisen och tullen beslagtog under år 2005 sammanlagt 1400 kg cannabis. Den 

totala mängden cannabis som smugglas till Sverige beräknas uppgå till 25-30 ton per år och 

mycket tyder på att mängden är konstant vilket också bekräftas i missbrukskartläggningar.15 

                                                
13 Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt. s. 9 och s.12 
14 Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt. s. 29 
15 Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt. s. 32 och s. 9 
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2.3.3 Pris 

Det är sannolikt att priserna avgörs av lokala och tillfälliga faktorer. Genom en effektiv 

narkotikabekämpning tvingas narkotikahanteringen att smyga och verka i det fördolda vilket 

påverkar marknaden negativt, utifrån narkotikahandlarens perspektiv. Det är dock väldigt 

stora vinstmarginaler för den narkotikahandlare som lyckas. Det är därför vi sällan ser 

reapriser, kampanjer eller ”grupprabatt”, cannabispriserna har i de närmsta ett fast 

försäljningspris. För ca 5 år sedan kunde man köpa 1 kg cannabisharts för mellan 15 000-

25 000 SEK per kg i Sverige beroende på kvalitet. För närvarande ligger priset på mellan 

20 000-30 000 SEK per kg. 1 kg cannabisharts kostar 1000-3000 kr i Marocko, när 

cannabishartset når södra Spanien är priset uppe i 6000-8000 kr per kg, beroende på kvalitet. 

Många svenska smugglingsnätverk köper sitt cannabisharts i Holland, där får man ge 13 000-

15 000 kr/kg. Smugglingen spelar en avgörande roll för prisbilden. Risken prissätts 

tillsammans med den normala transportkostnaden.16  

 

2.4 Lagstiftning 

Enligt svensk lag är det olovligt att överlåta, framställa, förvärva, anskaffa, bearbeta, 

förpacka, transportera, förvara, bjuda ut narkotika till försäljning, inneha, bruka eller ta annan 

befattning med narkotika. Den som bryter mot denna lag döms, om gärningen sker 

uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 1 § Narkotikastrafflag (1968:64).  

Är brottet att anse som ringa eller grovt narkotikabrott så utökas straffskalan till att gälla från 

böter till fängelse i högst 10 år. 

 

2.4.1 Rättspraxis  

Vid gränsdragningen mellan ringa brott och annat brott tillmäts –förutom arten av narkotika- 

mängden av narkotika stor betydelse. I flera lagstiftningsärenden har departementschefen 

berört denna praxis och framhävt vikten av att man gör en samlad bedömning av 

omständigheterna i målet och frigör sig från ett strikt mängdtänkande. Även med denna 

utgångspunkt för bedömningen står det dock klart att mängden narkotika betyder mycket vi 

bedömningen. Föreligger inga särskilda, anmärkningsvärda förhållanden kring brottet är det 

naturligt att låta mängd, liksom art, få avgörande betydelse. NJA 1993 s.38 

 

                                                
16 Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3 Nationellt cannabisprojekt. s. 22-24 och s. 43 
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När det gäller gränsdragning mellan normalbrott och grova narkotikabrott bör viss försiktighet 

iakttas med att fastställa och tillämpa generella schabloner avseende art och mängd narkotika. 

Vid bedömningen måste även andra faktorer ges en betydande vikt. I det aktuella fallet är 

bland annat fråga om delaktighet och medverkan i mindre mån, något som riskerar att förbises 

vid oförsiktigt tillämpande av schabloniserande tabeller. NJA 2004 s.354 

 

Strafftid Amfetamin Cannabis Ecstasy   Heroin Kokain 

I månad 5 gram 50 gram 4 tabl. 0,1 g 1 gram 

2 månader 10 gram 100 gram 8 tabl. 0,5 g 2 gram 

3 månader 15 gram 150 gram 12 tabl. 1 gram 3 gram 

4 månader 20 gram 200 gram 16 tabl. 2 gram 4 gram 

5 månader 30 gram 300 gram 24 tabl. 3 gram 6 gram 

6 månader 40 gram 400 gram 32 tabl. 4 gram 8 gram 

1 år 100 gram 1 kilo 80 tabl. 10 gram 20 gram 

2 år 250 gram 2,5 kilo 200 tabl. 25 gram 50 gram 

3 år 500 gram 5 kilo 400 tabl. 50 gram 100 gram 

4 år 850 gram 8,5 kilo 680 tabl. 85 gram 170 gram 

5 år 1,5 kilo 15 kilo 1200 tabl. 150 gram 300 gram 

6 år 3 kilo 30 kilo 2400 tabl. 300 gram 600 gram 

7 år 4,75 kilo 47,5 kilo 3800 tabl. 475 gram 950 gram 

8 år 6,75 kilo 67,5 kilo 5400 tabl. 675 gram 1,35 kilo 

9 år 9 kilo 90 kilo 7200 tabl. 900 gram 1,8 kilo 

10 år 12 kilo 120 kilo 9600 tabl. 1,2 kilo 2,4 kilo 
17 

 

2.5  Attityder 
På uppdrag av Mobilisering mot narkotika gjorde oponionsundersökningsföretaget ARS 

Research en undersökning där man intervjuade 400 ungdomar från hela Sverige i en 

webbpanel under maj 2007. 24 % svarade att de tycker att det är okej att folk provar 

marijuana eller hasch, 24 % är neutrala och 51 % ogillar det.  

 

                                                
17 Sterzel, G., 2005. Studier rörande påföljdspraxis med mera, s. 652 
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Trots att många ungdomar accepterar att folk röker cannabis, är det bara 16 % som anser att 

det enligt lag borde vara tillåtet att röka hasch eller marijuana.  

 

- Det visar, trots allt, att det finns ett starkt stöd för den svenska narkotikapolitiken säger 

Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.  

 

- Många ungdomar som väljer att testa cannabis eller annan narkotika gör det för att de mår 

dåligt. Samhället måste bli bättre på att upptäcka de individerna och erbjuda dem hjälp och 

stöd redan innan de hamnar i ett missbruk, säger Björn Fries.18 

 

3. Resultat 

Här har vi gjort två intervjuer för att få fram ett resultat av personer med olika bakgrund och 

erfarenhet av drogen. Båda personerna är på grund av forskningsetiska skäl anonyma och vi 

har valt att kalla dem Markus och Eric.  

Markus befinner sig just nu på ett behandlingshem i Umeå som vi här kommer att kalla för 

Piren. Vi kom i kontakt med Markus genom en personlig kontakt som arbetar på 

behandlingshemmet. Markus valde att ställa upp frivilligt på intervjun.  

Eric är en polis som vi kommit i kontakt med tidigare under vår utbildning. Han arbetar som 

narkotikapolis i Stockholm sedan 8 år tillbaka.  

      
3.1  Intervju med Markus 
Vi träffar Markus en torsdagseftermiddag i november. Markus sökte frivilligt om hjälp hos 

Piren i januari. Under en permission i mars fick han dock ett återfall och hamnade då i häktet. 

Sedan i april befinner sig Markus på Piren under kontraktsvård som löper året ut. Han bor och 

sover på behandlingshemmet, genomgår individuella samtal och har gruppdiskussioner med 

olika teman. Ca tre gånger i veckan drogtestas de intagna. Skulle provsvaren visa sig vara 

positiva blir de utskrivna. Det finns 2 tjejplatser och 8-9 killplatser på Piren. Han trivs bra 

ihop med gänget som bor där nu.  

 

Markus kom till Sverige som fyraåring och har därefter bott på olika orter, nu är han 28 år 

gammal och bor i Umeå.  

 
                                                
18 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/158794 (16/11-2007) 
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När Markus var 11 år fick han Bensodiazepiner (Flunitrazepam) utskrivet av en läkare. Detta 

på grund av att han hade sömnsvårigheter. Efter två år fick han dessa utbytta mot Sobril, 

Stesolid mm. I samma veva som han började med sömntabletterna så började Markus röka 

hasch, som han och en kompis stal av kompisens äldre bror.  De hade sett hur brodern gått till 

väga och var nyfikna att testa själva. De rökte ungefär 5-6 dagar i veckan, även i skolan under 

rasterna. Lärarna visste vad som pågick och skrev lappar som Markus skulle ta hem till sina 

föräldrar. De lapparna rev Markus sönder. 

 

När Markus var 14 år testade han amfetamin för första gången. Han blev erbjuden drogen på 

en fest och blev därefter ”såld”. Han har även testat heroin. Vid 15 års ålder använde Markus 

droger varje dag. Han använde sig aldrig av enbart en drog, haschrökningen fanns med under 

hela tiden.  

 

Markus började dricka alkohol redan som 9 åring, men det är först under senare år som han 

har börjat dricka regelbundet. Detta beror enligt Markus på att han försökte gå över till 

alkohol för att sluta med de illegala drogerna. Idag menar han själv att han är en alkoholist 

men han har nu varit helt drogfri under ett drygt halvår.  

 

Vi frågade Markus varför han började med just cannabis. Han svarade att det var ett naturligt 

steg, och att utbudet var stort. ”Jag har aldrig sett det som en drog. Hasch gör man inget 

dumt av”. Han säger att man blir slö i huvudet och får dåligt minne, men man blir aldrig arg 

och man slåss aldrig. ”Man blir lugn och vill helst sitta hemma och chilla, man blir inte bäng i 

huvudet som man blir av andra droger” 

 

När vi frågar Markus om vad det är som avgör vilken drog man tar, svarar han: ”Det spelar 

ingen roll vilken drog man tar, man tar den för att slippa må dåligt. Man glömmer alla 

bekymmer. Har man börjat med en drog är steget mindre till nästa”. 

 

För 5 gram hasch får man betala ca 400-500 kronor här i Umeå. Markus spenderade ca 1000 

kronor om dagen på sitt missbruk. Pengarna fick han genom att begå inbrott samt att själv 

börja sälja amfetamin. Han åkte ner till Stockholm eller Uppsala, eftersom priserna är lägre 

där, och köpte ca ett halvt kilo som han sedan sålde till missbrukare i Umeå. Han säger att han 

inte tjänade några pengar genom detta, det var enbart för att finansiera sitt eget missbruk. 
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”Cannabis är lättast att få tag på och är ett komplement till alla droger. De flesta börjar röka 

hasch”. Markus tror att det beror på kultur, musik och andra länders legalitet.  

 

När vi frågar Markus om hans inställning till den svenska narkotikalagstiftningen så svarar 

han att nu tycker han att den är bra. Han tror att det skulle innebära en större risk att 

ungdomar börjar med narkotikamissbruk om cannabis skulle vara lagligt. Men under tiden 

han missbrukade så hade han gärna sett att det var lagligt.  

 

”Det vore bättre om cannabis var lagligt än alkohol. Alkohol förstör kroppen mer”. Men sen 

säger han att han inte kan säga om cannabis är farligare än alkohol, men han har själv inte 

upplevt några negativa effekter av sitt cannabisbruk, bara av andra droger. Av amfetamin fick 

Markus paranoia och psykoser, medan han menar att haschpsykoser är väldigt sällsynta och 

inte drabbar mer än kanske en person per år i Sverige.  

 

Tidigare blev Markus medtagen av polis för drogtest ca en gång i veckan. Han anser inte att 

urinprov ger något resultat eller uppfyller något syfte. ”Ingen bryr sig, man lämnar 

urinprovet, går hem, och får böter på 2000 kronor som man struntar i att betala.” 

 

Vi frågar Markus om vad som fick honom att vilja sluta med drogerna. Han berättar att han 

har varit delaktig i olika behandlingsprogram ca 12 gånger, men det är först nu som han själv 

vill sluta. För ca 7 år sedan funderade han för första gången på att sluta med drogerna. Han 

var bostadslös, hade tagit en överdos och blivit av med tjejen. Han hade först svårt att koppla 

ihop problemen med drogerna. Efter ett tag märkte Markus att han inte mådde bra av det. 

”Man måste nå sin egen botten för att vilja sluta.” 

 

Markus funderar mycket på varför vissa klarar av att sluta efter 3-4 år av missbruk. Han hade 

flera kompisar som drogade precis lika mycket som honom, men som slutade helt vid 20-års 

ålder. ”Jag undrar om det kan vara genetiskt?” 

 

Markus har nu varit drogfri i över ett halvår. Den längsta drogfria perioden har tidigare inte 

varat längre än 3-4 månader. Markus ser positivt på framtiden. Han säger att det aldrig har 

känts så här bra förut. Han har mognat och börjar fundera på saker som att skaffa barn och så. 

Han har en lägenhet, flickvän och vill skaffa ett arbete. Helst vill han arbeta med något inom 

idrott. Han idrottade mycket som ung och har fortsatt även under sitt missbruk. Den största 
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risken för återfall är om han blir sysslolös under en längre tid. Han kommer aldrig mer kunna 

dricka alkohol, inte ens en öl till en fotbollsmatch. Han är rädd att det skulle leda honom in i 

missbruket igen. 

 

3.2 Intervju med Eric 

Eric är kriminalinspektör med tjänst i ett av Stockholms polisdistrikt som gruppchef i en 

spaningsgrupp som uteslutande arbetar med narkotikabrott. Han har tjänstgjort som polis i 13 

år och arbetat med narkotikabrottslighet på ”gatunivå” som huvudsyssla i 8 år. Vi har 

genomfört en mailintervju med Eric där våra frågeställningar var: 

1. Varför tror Du att cannabis är den vanligaste drogen i Sverige? 

2. Hur tror Du att följande faktorer påverkar valet av brukandet av cannabis? (Attityd, pris, 

effekter, tillgänglighet och marknad, lagstiftning.) 

 

Det är alltid svårt att svara på varför människor väljer att uppföra sig på ett visst sätt eller 

varför man väljer en viss sorts ”vara” framför en annan. Det är mycket som spelar in. Man 

kan dock delvis dra paralleller till den helt lagliga handeln med varor och tjänster.  Ibland 

väljer personer att köpa en sak bara för att andra gör det. Ibland köper man varan för att 

man tycker om just den och ibland göra man det för att haka på en trend.  

 

Nedan kommer jag endast att prata om ungdomar som använder cannabis. Det är ungdomar 

som börjar missbruka. Det är väldigt få som börjar missbruka i vuxen ålder. Med ungdomar 

menar jag personer som är upp till ca 25 år. 

De som missbrukar cannabis i vuxen ålder har oftast hållit på en längre tid. De flesta som 

missbrukar cannabis som vuxna använder också andra droger.  

 

När det gäller det stora användandet av Cannabis i Sverige så tror jag framförallt att 

följande spelar in: 

 

1. Många har en liberal syn på Cannabis.  

Då det finns en hel del länder där cannabis är lagligt och där man bedömer cannabis som 

mindre farligt smittar detta av sig till Sverige. Trots varningar tänker ungdomar att cannabis 

inte kan vara så farligt då andra länder gör en annan bedömning.  
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Även den svenska lagstiftningen ser mindre allvarligt på cannabis och detta sänder också 

signaler om att cannabis inte är så farligt. Ett relativt stort innehav av cannabis ger endast 

böter. Samma mängd heroin kan ge 2 års fängelse..  

Genom att många länder har en liberal syn på cannabis så sprids också mycket information 

därifrån. Ofta via artister som i sina låtar lovsjunger cannabis men också genom filmer.  I 

takt med att ungdomar reser alltmer så kommer man också ut i världen och får influenser 

därifrån. Man gör egna bedömningar ang. vad som är farligt istället för att lyssna på 

”storebror” i Sverige.  

 

2. Steget från att röka tobak/cigaretter är inte långt.  

Många ungdomar röker tobak. Om man sedan vill söka andra rus så är det närmast att börja 

röka cannabis. Det är samma intagningssätt. Man känner sig hemma. Det är ingen stor 

förändring. Det finns ingen koppling till missbruk för dem genom intagningssättet. Alltså är 

man inte missbrukare. Bara ”brukare”.  

Att ta ett piller eller ännu värre att sätta en spruta i armen vore ett större steg. 

 

3. Marknaden.  

Tillgång och efterfrågan styr givetvis men frågan är vad som väger tyngst. Efterfrågan eller 

tillgång? 

Helt klart är att det finns en så stor tillgång att ungdomar som vill ha tag på cannabis inte ens 

behöver leta.  För att ta ett exempel på hur mycket cannabis som finns så kan jag säga att ett 

beslag på 100 kilo hasch i Stockholm inte märks överhuvudtaget på marknaden.  

 

4. Priset 

Jag tror även att priset har en viss inverkan. Att köpa cannabis är inte speciellt dyrt.  

Det kostar ca 300 kronor att köpa 5 gram. Detta räcker i normalfallet ganska länge.  

Speciellt om man röker lite då och då och kanske mest på helgen.  

Jämför man med t.ex. alkohol så är cannabis rentav billigt.  

Jämför man med andra droger så är också billigast om man räknar per dos.  

 

Ovan 4 punkter ser jag som de främsta anledningarna till att cannabis är den vanligaste 

drogen i Sverige. Första punkten är den största anledningen som jag ser det och sedan i 

fallande ordning.  
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En liten aspekt som kan ha betydelse är att den även går att tillverka hemma i bostaden eller 

på tomten. Alla kan alltså göra sin egen cannabis.   

 

3.3 Kritisk granskning av resultatet 
Vi grundar diskussionen och slutsatserna på det som framkommit under teoridelen samt på 

vad som framkommit av våra två intervjuer. Eftersom de två intervjuerna har bidragit med en 

stor del till våra slutsatser så måste vi beakta att intervjuerna är så få, samt att de på grund av 

detta inte kan ge en omfattande bild av hur narkotikasituationen verkligen ser ut. Det här 

arbetet belyser alltså endast några möjliga förklaringar till varför cannabis är så vanligt i 

Sverige. Vi har i vårt arbete endast granskat några av de faktorer som kan vara avgörande i 

valet av cannabisbruk. Det är möjligt att det finns faktorer utöver detta som kan ha större 

betydelse.  

 

4. Diskussion 
Trappstegsteorin menar att cannabisbruk i ung ålder påverkar hjärnan så att människan lättare 

leds vidare in i tyngre missbruk.  
Maria Ellgren vid Karolinska Institutet ville experimentellt testa trappstegsteorin i frånvaro av 

sociala och moraliska faktorer. Experimentet som utfördes på råttor visade på påverkan på 

hjärnan som stöder trappstegsteorin rent fysiskt. Det är fysiskt lättare att efter cannabisbruk 

börja missbruka även andra droger.  

När vi vid vår intervju med Markus frågade honom om varför han övergick från cannabis till 

andra droger så sa han att det var ett naturligt steg, när man har testat en drog så är steget 

mindre att testa nästa. Vi kan anta att Markus inte tagit del av Ellgrens avhandling, utan att 

han grundar sina slutsatser på egna upplevelser och erfarenheter. Detta stärker även 

trappstegsteorin, inte bara fysiskt utan även socialt och moraliskt.  

Eric skriver i intervjun att steget från att röka tobak/cigaretter inte är långt att övergå till att 

röka cannabis. Han påpekar att intagningssättet kan vara en stor anledning till varför man 

börjar röka just cannabis. Detta ser vi som ännu en aspekt på trappstegsteorin.  

  

Enligt en undersökning gjord av CAN visar att av en grupp som alla har testat narkotika så har 

60 % testat enbart cannabis, 30-35 % har använt cannabis i kombination med andra droger 

och 5-10 % har endast testat andra droger än cannabis. Eric är av uppfattningen att det är som 

ungdom man börjar missbruka cannabis. Eric skriver också att de som missbrukar cannabis i 
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vuxen ålder oftast har hållit på en längre tid och de flesta använder också andra droger i 

kombination med cannabis.  

 

När Markus beskriver effekterna av cannabis så säger han att man blir lugn och vill helst sitta 

hemma och ”chilla”, man blir inte ”bäng” i huvudet som man blir av andra droger. Han 

påpekar flera gånger under intervjun att cannabis blir man inte arg av och man slåss aldrig.  

I teorin sägs det att cannabis ger en känsla av lugn och avslappning, men det påverkar också 

psyket. Eftersom det är fettlösligt stannar det i kroppen i minst sex veckor och utsöndringarna 

från fettvävnaderna antas ge en kronisk effekt. 

 

Markus säger att cannabis är lättast att få tag på, samt att det är ett komplement till andra 

droger. Även Eric skriver att det finns en så pass stor tillgång av cannabis så att ungdomar 

som vill ha tag på drogen, inte ens behöver leta. Eric skriver också att cannabis går att 

tillverka hemma i bostaden eller på tomten.  

De flesta av FN´s medlemsländer har rapporterat in förekomst om egen inhemsk 

marijuanaproduktion. Cannabis är en skrymmande smugglingsverksamhet som kräver stora 

ekonomiska resurser och en väl fungerande organisation. Ändå betecknas denna form av 

smuggling som ett lågriskföretag.  

 

Eric skriver att om man jämför med andra droger så är cannabis billigast. Cannabis är även 

billigare än alkohol. Priset på cannabis stiger avsevärt från tillverkningslandet fram till dess 

att det säljs till enskilda individer i Sverige.  

Markus spenderade ca 1000 kronor om dagen på sitt missbruk. Pengarna fick han genom att 

begå inbrott samt att själv börja sälja amfetamin.  

 

Den svenska lagstiftningen ser lindrigare på cannabis än på många andra droger. Detta 

framgår tydligt av tabellen (s. 9) där det krävs en betydligt större mängd cannabis än andra 

droger för att få fängelse. Givetvis skiljer sig storleken på doserna åt mellan de olika 

drogerna, men det är ändå helt klart att cannabis bedöms betydligt lindrigare än övriga droger. 

När vi till exempel jämför cannabis och ecstasy så kan vi utläsa av tabellen att fyra tabletter 

ecstasy ger en månads fängelse. Fyra tabletter ecstasy är max 4 ”doser”. Samma straffvärde 

för cannabis motsvarar 50 gram. När vi pratade med Markus berättade han att han använde 2-

3 gram per dos. Det motsvarar alltså i genomsnitt 20 ”doser”.  
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Markus berättar i intervjun att han anser att urinprov för ringa narkotikabrott inte har något 

syfte eller att det ger något resultat. Man får gå hem efteråt, får böter på 2000 kronor, men 

man struntar i att betala dessa böter.  

 

I och med att den svenska lagstiftningen ser ut som den gör, kan det tänkas att den sänder ut 

en signal om att cannabisbruk inte är så farligt. Eric hävdar att andra länders legalitet ”smittar 

av sig” till Sverige. Trots varningar tänker ungdomar att cannabis inte kan vara så farligt 

eftersom andra länder gör en annan bedömning. Genom att många länder har en liberal syn på 

cannabis så sprids också mycket information därifrån. Ungdomars resande leder till att de 

kommer ut i världen och får influenser av ländernas kultur och synsätt. Även Markus tror att 

det beror på kultur, musik och andra länders legalitet. 

 Eric skriver att eftersom många länder har en liberal syn på cannabis så sprids också mycket 

information därifrån. Ofta sker detta genom artister som i sina låtar lovsjunger cannabis men 

det sker också genom filmer.  

 

När vi frågade Markus varför han började med just cannabis, svarade han att han aldrig har 

sett cannabis som en drog.  

I en undersökning på uppdrag av Mobilisering mot narkotika, visade resultatet att av 400 

ungdomar från hela Sverige svarade 24 % att de tyckte att det var okej att folk provar 

marijuana eller hasch, 24 % var neutrala och 51 % ogillade det.  

Björn Fries säger att många ungdomar som väljer att testa cannabis eller annan narkotika gör 

det för att de mår dåligt. Han säger vidare att samhället måste bli bättre på att upptäcka de 

individerna och erbjuda dem hjälp och stöd redan innan de hamnar i ett missbruk.  

Markus berättade att han rökte hasch i skolan och att lärarna var medvetna om detta, men de 

vidtog inga större åtgärder för att motverka problemet.  

  

4.1 Slutsats 
Så vad beror det då på att cannabis är den vanligaste drogen i Sverige och vilka faktorer kan 

vara avgörande i valet av brukandet av cannabis?  
 

Enligt trappstegsteorin startar alltså missbruket med de lagliga drogerna, alkohol och tobak. 

Trappstegsteorin ser vi som en väldigt trovärdig och viktig del, vi känner att vi har fått den 
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bekräftad och förstärkt både genom Markus och Erics intervju samt genom forskning.  

 

Vi tror att en förskjutning av debuten av alkohol och tobak skulle kunna förhindra, eller 

möjligtvis minska risken för övergång till cannabismissbruk och därefter även tyngre droger. 

Markus berättade att flera av hans kompisar plötsligt slutat med sitt cannabismissbruk efter ca 

4-5 års bruk och de flesta var då 19-20 år.  

När vi pratade med Markus fick vi intrycket att han hade mognat under tiden för sitt missbruk. 

Han berättade att saker som tidigare inte var viktigt för honom, nu har större betydelse. Till 

exempel skapa en stabil tillvaro och skaffa barn. Han beskriver sig själv som ung och nyfiken 

och att det kan vara en av anledningarna till att han valde att prova narkotika. Hade Markus 

varit äldre när han först kommit i kontakt med drogerna hade det kanske varit lättare för 

honom att tacka nej. 

 

Vi tror att effekten av cannabis till en början inte har en central betydelse i valet av drog. När 

man hör Markus prata om de olika drogerna som han har använt, beskriver han andra droger, 

till exempel amfetamin och heroin, som att de ger bättre rus. Han beskriver både amfetamin 

och heroin ingående och med många superlativ. Han berättar dock att han efteråt inte mådde 

bra av dessa droger. Haschet har han däremot inte upplevt några negativa effekter av. Kanske 

är det just detta som gör att missbrukarna fortsätter att använda drogen även när de övergått 

till andra, tyngre droger. Den mest positiva effekten som vi uppfattar att han känner inför 

cannabis är att man blir lugn samt att man inte blir aggressiv. Kan detta vara ett argument för 

att rättfärdiga sitt cannabisbruk? Vi förstår Markus när han drar paralleller till den lagliga 

alkoholen och dess påverkan på människan. Vi vet att många brott begås under påverkan av 

alkohol. Kan det vara så att vi som poliser skulle se en minskning av kriminaliteten som 

”följer med” alkoholkulturen om dessa människor istället rökte cannabis? Skulle det ske lika 

många misshandlar och våldtäkter? Det kan vi bara spekulera i, men även om den typen av 

brottslighet skulle minska, så tror vi ändå att kriminaliteten bara skulle överföras från ett 

område till ett annat. Missbrukarna måste finansiera sitt narkotikabruk, och eftersom arbete 

och narkotikamissbruk inte är en bra kombination så slutar det ofta med att missbrukaren 

finansierar sina droger på annat, olagligt sätt, till exempel genom att begå inbrott och stölder. 

Ett annat problem som skulle kunna uppstå är att jakten på narkotikan leder till grövre och 

grövre metoder. Det kan eskalera i utpressningar, hot och våldsamma uppgörelser parter 

emellan på grund av narkotikan och pengarna som är involverade.  
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Vi tycker att det är anmärkningsvärt att endast hälften av ungdomarna i CAN’s undersökning 

verkar vara emot cannabisbruk. Att de återstående 50 % är neutrala eller positiva till drogen 

tycker vi ger en bild av hur attityderna ser ut idag.  

Vi håller med Eric om att intagningssättet kan ha en stor betydelse. Det är likvärdigt att röka 

en vanlig cigarett. Ungdomarna ser sig inte som missbrukare genom att röka cannabis. Vi tror 

även att olika länders lagstiftning har en stor påverkan för hur attityderna till cannabis ser ut 

idag. Visst kan det vara tvetydigt när länder som ligger både nära oss geografiskt och 

levnadsmässigt har en betydligt mer liberal syn på cannabis.  

 

Markus berättar i intervjun att han anser att urinprov för ringa narkotikabrott inte har något 

syfte eller att det ger något resultat. Man får gå hem efteråt, får böter på 2000 kronor, men 

man struntar i att betala dessa böter. Vi ser detta som ett stort problem och vi har fått 

uppfattningen att poliser kan bli frustrerade och uppgivna över den rådande situationen. Vi 

tror att detta kan innebära en risk att poliser inte agerar när det gäller ringa narkotikabrott, 

eftersom det egentligen inte leder till något. Böterna betalas aldrig och det kan sänka 

motivationen att arbeta mot den ringa delen av narkotikabrottsligheten, såsom eget bruk och 

mindre innehav. 

 

Priset kan ha betydelse när det gäller cannabisdebuten. Det är billigare att bruka cannabis än 

att dricka alkohol. Kanske kan detta vara ett argument som ungdomar faller för inför fester 

och dylikt. Däremot tror vi inte att priset har någon större betydelse i ett senare skede, när 

man har kommit längre in i sitt missbruk.  

Vi frågade Markus om vad det är som avgör vilken drog man tar. Han svarade då att det inte 

spelar någon roll vilken drog man tar, man tar den för att slippa må dåligt. Vi får 

uppfattningen att personer som är inne i ett missbruk inte är ute efter en viss sort narkotika, 

utan man tar det man kommer över. 

 

Vi tror som Eric att det är svårt at svara på varför människor väljer att uppföra sig på ett visst 

sätt eller varför man väljer en viss sorts vara framför en annan. Det är mycket som spelar in. 

Ibland väljer personen att köpa en sak bara för att andra gör det. Ibland köper man varan för 

att man tycker om just den och ibland gör man det för att haka på en trend.  

 

Vi tror sammanfattningsvis att cannabis är den vanligaste drogen på grund av en kombination 

av många faktorer. De faktorer som vi har tagit upp i vårt arbete tror vi kan vara några av 
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anledningarna. Vi tror dock att det är väldigt individuellt varför man väljer att börja med just 

cannabis, men det finns helt klart många möjliga ingångar. 
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