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Inledning 

De sista åren har en debatt förts på olika ställen runt om i världen om hur lagstiftningen kring 

cannabis bör se ut. I november 2013 röstade invånarna i Colorado och Washington för att 

legalisera denna substans vilket innebär att vuxna personer över 21 år kan köpa upp till 28 gram 

marijuana. I Sydamerika skrev Uruguays president Jose Mujica under en ny lag i december 2013 

som gör att Uruguay blir det första landet i världen som legaliserar, reglerar och skattar cannabis. 

I januari 2014 pratade Barack Obama med The New Yorker Magazine och hävdade att marijuana 

inte är farligare än alkohol utan att dess negativa effekt på den individuella konsumenten faktiskt 

är mindre. 1  

 

Samtidigt så debatteras inte denna fråga bland våra folkvalda i Sverige. Några dagar efter att 

Colorado legaliserade marjuana så spred den svenska justitieministern en artikel från den kända 

satirsajten The Daily Currant. Artikeln hävdade att marijuanaöverdoser hade orsakat 37 dödsfall 

under första dagen av legalisering i delstaten. Justitieministern skrev på sin Facebook-sida:  

”Dumt och sorgligt. Min första motion i ungdomsförbundet hette Krossa knarket! I den frågan 

har jag inte ändrat uppfattning alls”. 2 

 

Då jag själv har bott utomlands i många år har jag ofta förundrats över denna vitt skilda 

uppfattning om cannabis som existerar i olika delar av världen. I denna uppsats kommer jag 

inledningsvis ge en bakgrund till den svenska narkotikalagstiftningen och försöka förstå varför 

Sverige skiljer sig så markant från andra länder. Mitt syfte är att väga och diskutera de  

filosofiska argumenten för den nuvarande svenska modellen mot de filosofiska argumenten för 

en legalisering av cannabis. Diskussionen kommer att ske löpande i texten samtidigt som 

argumenten läggs fram. 

 

Till min hjälp har jag ”Legalize This the case for decriminalizing drugs”  av Douglas Husak 

(2002) och ”The Legalization of Drugs” av Peter de Marnaffe och Douglas Husak (2005). De är 

1 Remnick, David. 2014. Going the distance. The New Yorker. 27 januari.  
http://www.newyorker.com/reporting/2014/01/27/140127fa_fact_remnick?currentPage=all(Hämtad 2014-03-17) 
2 Niang, Matilda. 2014. Beatrice Ask spred påhittad knarkartikel. Svt.se. 7 januari. 
http://www.svt.se/nyheter/sverige/ask-spred-pahittad-knarkartikel (Hämtad 2014-03-17) 
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två amerikanska filosofer som diskuterat legalisering av droger från ett filosofiskt perspektiv. 

Den svenska synen kommer främst att representeras av  ”Skador av hasch och marijuana: En 

genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008” som skrivits av Jan 

Ramström på uppdrag från Statens Folhälsoinstitut. Till detta kommer jag att värdera de olika 

argumenten med hjälp av ett stort antal rapporter och tidningsartiklar som skrivits om cannabis 

och dess effekter på individer och samhället i stort.  

Termer 
I denna uppsats kommer jag att specifikt avhandla argument för och emot en legalisering av 

cannabis. För att det ska vara tydligt vad jag menar med detta så vill jag först gå igenom de 

termer som kan vara luddiga för läsaren. 

 

Cannabis är en psykoaktiv substans som utvinns ur vissa varianter av växten hampa. Marijuana 

är växtformen av cannabis och hasch utvinns av plantans kåda. 3  I USA används marijuana 

mycket mer frekvent än hasch och när legalisering diskuteras där så pratar man oftast om just 

marijuana. I denna uppsats kommer jag uteslutande prata om cannabis då skillnaderna mellan 

marijuana och hasch inte påverkar det etiska eller rättsliga argumentet. 

 

En annan del som ofta i förvirrar debatten är skillnaden mellan legalisering och 

avkriminalisering. Med avkriminalisering menas att bruket av en viss substans, i detta fallet 

cannabis, inte är ett brott. Legalisering går ett steg längre och innebär ett system inom vilket 

produktionen och försäljningen av cannabis inte är ett brott såsom vi har det idag för till exempel 

alkohol. 4  Jag kommer endast att ägna denna uppsats åt argument för eller emot en legalisering 

och kommer inte att diskutera avkriminalisering. 

 

 

3 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 11  
4 Callmyr, Magnus 2011. Legalisering eller avkriminalisering?, www.magnuscallmyr.se, 19 Augusti. 
 http://www.magnuscallmyr.se/2011/08/19/legalisering-eller-kriminalisering/ (Hämtad 2014-06-23) 

3 
 

                                                           



 

Bakgrund 

För att kunna titta på de filosofiska argument som finns för och emot en kriminalisering så måste 

vi först förstå hur den svenska narkotikalagstiftningen ser ut, hur den har växt fram samt varför 

den skiljer sig från andra länders. 

Svensk narkotikalagstiftning 

I Sverige är ett narkotikabrott ett brott mot narkotikastrafflagen (1968:64). Denna lag utgör så 

kallad speciallagstiftning då den har brutits ut till en egen lag. Paragraf ett i narkotikastrafflagen 

säger: 

 

1 § Den som olovligen 

1. överlåter narkotika, 

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med 

narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar 

kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är 

ägnat att främja narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i 

vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228).  

 

Narkotika definieras enligt narkotikastrafflagen som "läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan 

omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som antingen på sådan grund är 
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föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller av 

regeringen har förklarats vara att anse som narkotika".5 En av dessa varor är cannabis. 

 

Enligt en Brottsförebyggande Rådet rapport för 2009 så utgör bruk (57 procent) och innehav (26 

procent) av narkotika de två vanligaste typerna av gärningar bland lagföringarna avseende 

narkotikabrott. Överlåtelse och smuggling av narkotika utgjorde endast 5 respektive 4 procent av 

samtliga narkotikalagföringar.  

 

Cannabis och amfetamin är de två vanligast förekommande preparaten, de står för  42 respektive 

27 procent av samtliga preparat som förekom i lagföringarna. Cannabis är också det vanligaste 

preparatet bland de ungdomar som lagfördes för narkotikabrott år 2009. I åldersgruppen 18–20 år 

var 66 procent av lagföringarna för narkotikabrott cannabisrelaterade. 6 

 

De flesta förseelser som involverar cannabis i Sverige anses vara ringa narkotikabrott.  Bedöms 

narkotikabrottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som ringa döms till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 7 

Svensk narkotikapolitik och dess historia 

Svensk narkotikapolitik skiljer sig mycket från många andra länders syn på hur man ska 

bekämpa narkotika. De två skilda utgångspunkterna kan sammanfattas som 1) nolltolerans och 2) 

skademinimering. Sverige uppfattas av många som ett föregångsland för en politik som 

förordnar nolltolerans. Det övergripande målet för den svenska regeringens samlade strategi för 

alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken (kallad ANDT) är ett samhälle fritt från 

narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 

minskat tobaksbruk. 8  

 

5 SFS 1968:64. Narkotikastrafflag. Stockholm: Justitiedepartementet. 
6 Brottsförebyggande rådet. Narkotikastatistik 2009. Rapport 2010:16.  Stockholm. 
http://bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2010-10-27-narkotikastatistik-2009.html 
7 SFS 1968:64. Narkotikastrafflag. Stockholm: Justitiedepartementet. 
8 Regeringskansliet. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Proposition 
2010/11:47.  Stockholm. http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/26/90/82d4dde7.pdf 
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Denna politik har inte alltid förts i Sverige. Visst signerade Sverige ”International Opium 

Convention” 1930 och i den räknades 15 preparat upp varav en av dessa var Indisk hampa som 

är en form av cannabis. Lagen förbjöd tillverkning, import och export av de 15 preparaten men 

fram till 1960-talet fanns det inget narkotikamissbruk att tala om i Sverige och denna lag 

användes knappt. Runt 1965 börjar ett vidgat bruk av narkotika att debatteras i Sverige och 

narkotikaliberala idéer leder till ett försök med legal förskrivning av droger till missbrukare i 

Sverige från 1965 till 1967. Detta försök leddes av Sven-Erik Åhström och han lät patienterna 

själva bestämma hur stora doser de  tog och lät dem ta hem flera dagars förråd av metadon, 

morfin eller amfetamin. Experimentet blev väldigt kontroversiellt eftersom utskrivna droger ofta 

hittades hos missbrukare som ej deltog i experimentet. När en 17-årig flicka dog av en överdos 

signalerade det slutet för Åhströms experiment.9 

 

1967 debatterades den nya narkotikalagen i riksdagen och cannabis stod i centrum. Folkpartisten 

Eskil Tistad ifrågasatte om marijuana ska kopplas samman med de andra preparaten, och 

berättade om Kalifornien där "drakoniska" straff inte hade minskat användandet. Men 

socialministern och socialdemokraten Sven Aspling sade nej; "Det bör enligt min mening inte 

komma i fråga att för närvarande särbehandla cannabis.".10  

 

Under den här tiden började forskaren Nils Bejerot intressera sig för narkotikapolitiken. Han 

genomförde en studie som tittade på förhållandet mellan narkotikaanvändning och 

narkotikapolitik i Stockholm mellan 1965 och 1970. I denna studien tittade han på andelen 

lagförda som hade nålstick i armarna och han fann statistik som stödde hans hypotes att en mer 

narkotikaliberal politik leder till fler missbrukare. 1965 hade 20 procent av de lagförda nålstick i 

ärmarna och denna siffra ökade till 25 procent 1966 och 33 procent  året därefter. När politiken 

ändrades till att bli mer restriktiv efter 1967 så såg Bejerot att också andelen nålstick 

minskade. 11 Bejerots slutsatser har kritiserats från många håll bland annat för att inte vara 

statistiskt säkerställda. Trots detta så har de influerat svensk narkotikapolitik från tidigt 70-tal till 

idag och Bejerot ses som fadern av den restriktiva hållning som ofta kallas nolltolerans.  

9 Boekhout, Tim. The Swedish Drug Control System - An in-depth review and analysis. CEDRO. 1997. s. 43 
10 Anderberg, Johan. Cannabusiness. Om konsten att legalisera en drog, Weyler Förlag, 2011, s. 21 
11 Boekhout, Tim. The Swedish Drug Control System - An in-depth review and analysis. CEDRO. 1997. s. 45 
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1978 uttalade riksdagen att målet för Sveriges narkotikapolitik var ”Ett narkotikafritt samhälle” 

och under 80- och 90-talet gjordes ytterligare ansträngningar att uppnå detta mål genom till 

exempel skärpningar av straffen. Att det funnits en röd tråd med nolltolerans genom åren är lätt 

att se när vi jämför målet med nuvarande svenska regeringens ”ett samhälle fritt från narkotika 

och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 

tobaksbruk”. 
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Undersökning 

Denna uppsats avser att undersöka de filosofiska argument som finns för och emot en 

legalisering av cannabis i Sverige. Eftersom cannabis är kriminaliserat så börjar vi med att titta 

på de argument som stöder ett status quo. 

Argument för en legalisering av cannabis 

Värde av cannabisanvändande och individens frihet och rättigheter 

Har cannabisbruk några positiva effekter? Om det har något sorts värde så borde vi kräva bättre 

skäl till varför det är kriminaliserat. Sen Platons tider har filosofer skiljt sig i sina försök att 

beskriva ett rättvist samhälle. Vissa menar att ett samhälle är rättvist när dess institutioner verkar 

för objektiva värden. Filosoferna identifierar de aktiviteter som har värde och politikerna 

etablerar institutioner där medborgarna kan engagera sig. Andra tänkare skiljer sig från detta i att 

de inte tycker att filosofer ska försöka identifiera alla aktiviteter som har värde utan istället 

medge att medborgarna har olika syn på vilka aktiviter som har värde, så kallad pluralism. 

Politikernas roll här är att etablera institutioner som ger medborgarna friheten att ägna sig åt de 

aktiviteter de själva anser värdefulla. Om vi anser att pluralism är det bästa förhållningssättet för 

ett rättvist samhälle så måste vi vara förberedda på att acceptera att vissa väljer att engagera sig i 

aktiviteter vi tycker är konstiga, eller inte förstår. 12 

 

Vissa människor är till exempel otroligt passionerade supportrar till ett idrottslag. De reser 

världen runt för att se sitt lag och större delen av månadslönen går till detta intresse. Det skulle 

vara svårt för dom att försvara denna passion. De känner ingen som spelar i laget, de har inget 

ekonomiskt vinstintresse, de kanske till och med kan erkänna att om dom föddes i en annan stad 

så skulle de passionerat ha följt ett annat lag. Dock behöver dessa supportrar aldrig försvara sin 

passion. Vi kräver inte detta av andra utan tillåter människor att agera utifrån sina egna 

preferenser. Denna välvilja är det centrala i ett fritt samhälle. Självklart betyder inte detta att alla 

aktiviteter ska tillåtas, staten ska självklart agera om en individ kränker en annans rättigheter. 

12 Husak, Douglas. Legalize This! The case for decriminalizing drugs. Verso, 2002. s. 126 
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Detta är något som John Stuart Mills artikulerade i sin bok ”Om friheten” från 1859. Han skrev 

om en skadeprincip som hävdade att makt kan endast utövas rättfärdigt över individen mot hans 

vilja om det sker för att förebygga skada mot andra. 13    

 

Det är extra svårt att försvara en rekreationsaktivitet eftersom vi eftersträvar den på grund av 

någon sorts positiv psykologiskt tillstånd såsom njutning. Dessa är väldigt subjektiva och kan 

vara svåra att förklara för andra. Hur kan jag övertyga någon som hatar broccoli att dom borde 

dela hur jag känner för denna grönsak? Många moralfilosofer menar att njutning och avsaknaden 

av smärta är de enda sakerna som egentligen har värde. Så vi borde inte känna oss ytliga om vi 

ägnar oss åt någonting som ger oss njutning så länge vi beter oss som ansvarstagande vuxna och 

inte kränker andras rättigheter. Kanske inte heller om denna aktivitet involverar cannabis. 14 

 

Beslutet att använda en illegal drog förklaras alltid med grupptryck, leda, utanförskap, omognad, 

tvång, ignorans, depression eller något annat patologiskt tillstånd. Men behöver det vara så? Det 

kan vara så att människor har samma skäl att använda olagliga droger som dom har att använda 

lagliga sådana. Receptbelagda droger i läkemedelsindustrin dödar årligen mångfalt fler och vi 

tillåter det på grund av värdet vi ger hälsan. Vi tillåter också folk att ta oerhörda risker i sin fritid 

med vilka aktiviteter dom väljer. Skidåkning, dykning och fallskärmshoppning är farligare än att 

använda cannabis men dessa aktivititer är ej reglerade genom lagstiftning. 

 

Cannabis kan användas som en hjälp att kontrollera humöret. Vi har många andra ämnen som 

gör detta, en kaffe på morgonen, alkohol på kvällen och så vidare.  Cannabis får många 

människor att slappna av och kan hjälpa dom i sin vardag. Så klart lyckas inte alla med att göra 

detta men det samma kan sägas för alla andra substanser som vi tar för att kontrollera humöret.  

Det verkar vara någonting nedärvt i den mänskliga traditionen att använda substanser kan göra 

detta. En övervägande majoritet av alla kulturer som har existerat har haft någon sorts av 

berusningsmedel till förfogenhet som har används på detta sätt. 15 

 

13 "Freedom of Speech". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 17 April 2008. 
http://plato.stanford.edu/entries/freedom-speech/#HarPriFreSpe (Hämtad 2014-04-20) 
14 Ibid. s. 127 
15 Ibid. s. 132 
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Cannabisförespråkare pekar ofta på cannabis medicinska användningsområden som en positiv 

effekt av cannabisbruk. Första beviset för medicinsk användning av cannabis kommer från en 

kinesisk örtbok publicerad för 5000 år sedan. Men trots den historiska användningen så har det 

varit väldigt omstritt att använda cannabis som medicin under 1900-talet.16 Detta har dock börjat 

svänga, antalet publikationer om cannabis medicinska egenskaper har ökat markant och 2012 

godkände svenska läkemedelsverket Sativex för användning mot symptom från multipel skleros. 

Sativex är en munhålespray som innehåller cannabisextrakt med så kallade cannabinoider. 

I sitt försök att visa att cannbisbruk kan ha värde refererar Douglas Husak till en studie som 

gjordes av the San Mateo Medical Center . I den frågade man HIV patienter varför de rökte 

marijuana. Forskarna antog att patienterna rökte för att lindra smärta eller öka aptiten men det 

visade sig att 57 procent rökte marijuana för att mildra depression och ångest och bara 28 procent 

för att minska smärta. 17  

Sammanfattningsvis kan vi säga att individens fri- och rättigheter är ett argument av stor vikt för 

en legalisering av cannabis. Om vi anser att olika människor kan ha olika idéer om vad som ger 

värde såsom pluralismen säger, så måste vi kunna tillåta aktiviteter som inte kränker andra eller 

inkränktar på deras rättigher i enighet med John Stuart Mills skadeprincip. Jag tycker att man 

klart kan säga att cannabis kan anses ha värde för individer på grund av de medicinska 

kvaliteerna samt att vissa använder det för att kontrollera humöret.  

Det finns andra former av lagstiftning som är paternalistisk, till exempel lagen om att använda 

säkerhetsbälte. För att rättfärdiga att en lag inkränktar på individens frihet så måste vi ha ett 

starkt skäl att det är för samhällets bästa och jag anser att kostnaden för kriminalisering av 

cannabis, både i de pengar det kostar att upprätthålla samt inkränkningen på vår frihet, överstiger 

de positiva samhälleliga effekterna. 

 

 

16 Grinspoon, Lester. History of Cannabis as a Medicine, DEA Statement 2005. s. 1 
http://www.maps.org/mmj/grinspoon_history_cannabis_medicine.pdf (Hämtad 2014-04-20) 
17 Husak, Douglas & de Marneffe, Peter. The Legalization of Drugs, For&Against. Cambridge University Press, 
2005. s. 89 
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Kriminalisering av cannabis är kontraproduktivt  

Hälsan 

Förespråkare for en cannabislegalisering menar att det är sämre för hälsan att ha cannabis 

kriminaliserat eftersom brukare köper oreglerade produkter på svarta marknaden och vet därför 

inte med säkerhet vad de får i sig. Om vi hade ett  system med reglerade produkter och 

information om hur man bör nyttja dessa, så som vi har med alkohol, så skulle folk kunna 

använda cannabis med större kunskap och säkerhet. Med en legalisering skulle också 

stigmatiseringen av brukare minska och därför kan man tänka sig att individer som har ett 

problematiskt missbruk skulle kunna söka vård utan risk för straff och på så sätt förbättras 

hälsan. 

 

Det finns också forskare som menar att vi skulle se fler fördelar om cannabis i större grad ersatte 

alkohol. En av dessa är Robin Room som faktiskt vann Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysnings (CAN) drogforskningspris 2005. Han menar att det vore logiskt att 

legalisera cannabis i en kontrollerad marknad och samtidigt skärpa tobaks- och 

alkoholmarknaden eftersom cannabis visst medbringar viss skada men denna är mycket mindre 

än de skador som alkohol och tobak bär med sig. 18 

 

Slutligen så har vi idag ett problem med olika syntetiska cannabinoider som säljs som nätdroger. 

Dessa är inte noga testade på människor och innebär ibland stora hälsorisker. Anledningen till att 

det kommer nya syntetiska droger är för att cannabis är förbjudet. Nya preparat förbjuds en efter 

en och utveckligen kan leda till att de nya preparaten blir farligare och mer oförutsägbara. Sett 

till dosering, kända effekter och bieffekter är cannabis en beprövad drog. Med en legalisering har 

vi goda skäl att tro att denna marknad in stort sätt skulle förvinna och ersättas av en reglerad 

cannabismarknad.  

 

18 Devic, Aleks 2013. Expert calls for marijuana to be legalised to reduce harm of binge drinking in teens, 
Herald Sun, 10 juli, http://www.heraldsun.com.au/lifestyle/health/expert-calls-for-marijuana-to-be-legalised-to-
reduce-harm-of-binge-drinking-in-teens/story-fni0diac-1226676714223#ixzz2YfDeOLEC  (Hämtad 2014-04-20) 
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Ekonomiska effekter 

Kriminalisering av cannabis har olika ekonomiska effekter. Först och främst så kostar det mycket 

pengar att upprätthålla förbudet. 13 procent av alla lagförda brott i Sverige 2009 var 

narkotikabrott. Av dessa gällde 41 procent cannabis och av alla narkotikabrott så stod bruk för 57 

procent och innehav för 26 procent.19 Självklart kostar denna hantering staten mycket pengar 

genom polisarbete, rättsinstanser och kriminalvård. Ingen uträkning på detta har gjorts specifikt 

för Sverige men Jeffrey A. Miron som är professor i ekonomi har visat att USA skulle spara 7,7 

miljarder dollar per år genom att ta bort förbudet mot cannabis. 20 Detta är vad det en 

kriminalisering kostar Amerikanska samhället genom polis- och rättsväsende samt kostnader för 

fängelse. 

 

Dessutom skulle en legalisering också leda till möjligheten att placera en skatt på cannabis. 

Tullen beslagtog 2013 ungefär 900 kilogram cannabis.21 Enligt en utredning beställd av 

regeringen från 1998 så uppskattar man att 11% av all cannabis som kommer till Sverige 

beslagtas av tullen.22 Därmed kan vi säga att ungefär 8000 kilogram cannabis förs in till Sverige 

per år. Till detta ska vi lägga den cannabis som odlas inhemskt i Sverige. Om vi enkelt säger att 

inhemsk odling är lika stor som det som förs in hamnar vi på en total marknad av 16000 

kilogram cannabis. Om staten skulle ta en punktskatt på 25 kronor per gram betyder det en årlig 

skatteinkomst på 400 miljoner kronor. Till detta kan vi lägga arbetsgivaravgifter från odlare, 

transportörer, försäljare och liknande. 

 

Slutligen så leder en legalisering till att de pengar som tjänas på cannabis återinvesteras in i 

ekonomin. Idag hamnar dessa stora summor oftast på ljusskygga ställen som gömda bankkonton, 

19 Brottsförebyggande rådet. Narkotikastatistik 2009. Rapport 2010:16.  Stockholm. s. 9 
http://bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2010-10-27-narkotikastatistik-2009.html 
20 Miron, Jeffrey. The Budgetary Implications of Marijuana Prohibition, Harvard University.  
http://www.prohibitioncosts.org/mironreport/ (Hämtad 2014-04-20) 
21 Tullverket. 
http://www.tullverket.se/download/18.e0158eb140f9d5442d2e6d/1392817493798/beslagsstatistik_jan_dec+201
1-2013+ny.pdf (Hämtad 2014-04-20) 
22 Regeringen, En gräns – En myndighet, SOU 1998:18.  Stockholm, s. 85 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/37/89/b5885a70.pdf (Hämtad 2014-04-20) 
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andra delar av den svarta marknaden eller i lokala projekt med låg insyn. Detta kan också leda 

till en snedvridning av konkurrensen på marknaderna där drogpengar investeras, till exempel 

fastighetsmarknaden. 

 

Korruption och brottslighet 

Naturligtvis så leder en legalisering till att aktiviteter som idag strider mot lagen inte längre gör 

det och på så vis minskar brottsligheten. Men vissa hävdar också att brottsligheten indirekt kan 

minska då priset på cannabis kan minska och personer med beroendeproblem som i dagsläget 

begår brott för att finansiera sitt missbruk inte behöver göra det i samma grad. Dock kommer en 

legalisering även innebära en omprioritering av vilka brott som bekämpas. I exempelvis Portugal 

visar undersökningar att polisen och tullen har kunnat gå från att jaga småbrottslingar som 

konsumerar droger till att ge sig på smugglare och andra stora aktörer, vilket lett till större 

beslag. 23 

 

En legalisering leder också till att den svarta marknaden för cannabis minskar betydligt. 

Kriminella gäng skulle få ett stort inkomsttapp och detta får man förmoda skulle leda till 

minskad korruption. Idag har den organiserade brottsligheten många på sin avlöningslista för att 

kunna bedriva sin verksamhet. Dock finns det en risk att dessa kriminella endast byter inrikting 

på sin brottslighet och att denna effekt skulle bli försumbar. 

 

 

 

 

 

 

23 Blair Woods, Jordan. A decade after drug decriminalization: What can the US learn from the Portuguese 
model? University of the District of Colombia Law Review, 2011. s. 22 
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Argument mot en legalisering av cannabis 

Enligt Peter de Marneffe så är det övergripande argumentet  mot legalisering av cannabis att 

några av oss skulle få det sämre. Med en legalisering skulle vi ha mer missbruk och missbruk är 

dåligt för människor. Med missbruk menar han att det skadar oss själva eller andra eller skapar 

en risk att skadas som är stor nog att anses vara fel mot andra eller för oaktsam mot sig själv. 24 

 

Eftersom själva kriminaliseringen i sig självt gör att användandet är skadligt på olika sätt, till 

exempel på grund av risken för kriminellt ansvar, så måste vi titta på oberoende risker utanför 

detta. Förbudet mot cannabis måste fungera så pass bra att det rättfärdigar bördan på människor. 

Vi ska titta på dessa oberoende risker i olika kategorier. 

Cannabis och hälsa  

En av statens viktigaste funktioner är att skydda vår fysiska och mentala hälsa och därför kan 

detta mål rättfärdiga att individer straffas för bruk av cannabis. Jag kommer att först gå igenom 

den forskning vi har om cannabis hälsoeffekter för att i slutet av kapitlet sammanfatta och väga 

argumenten.  

 

Cannabis och beroende 

När man tittar på bruk av olika droger i klinisk verksamhet och forskningssammanhang används 

begreppen bruk, missbruk och beroende enligt internationellt fastlagda kriterier. Bruk kan ses 

som sporadiskt användande eller rekreationsbruk.Vid missbruk orsakar individen sig själv eller 

andra fysiska, psykiska eller sociala skador genom att använda drogen men användandet är inte 

kontinuerligt. Beroende är när missbruket gått över till ett tvångsmässigt behov av drogen.  

24 Husak, Douglas & de Marneffe, Peter. The Legalization of Drugs, For&Against. Cambridge University Press, 
2005. s. 109 
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Ett cannabisberoende kan utvecklas vid långvarig och frekvent användning enligt flera 

undersökningar. Det kan också ge abstinensbesvär när missbruket avbryts. Detta kan ge 

sömnsvårigheter, oro och irritabilitet. 25 

 

I en undersökning som getts ut av australiska National Drug and Alcohol Research Center 

understryker författarna först att olika grupper (som skiljer sig åt könsmässigt, åldersmässigt, 

socialt och så vidare) löper olika stor risk att utveckla beroende.26 Därefter fastslår de att 

litteraturgenomgången visar att den som någon gång börjat röka cannabis löper cirka 10 procents 

risk att under någon period i sitt liv utveckla beroende. 27 

 

Andra undersökningar har visat att cannabis beroendegrad är mild jämfört med andra substanser. 

Dr. Jack E. Henningfield vid National Institute on Drug Abuse gjorde en jämförelse av olika 

drogers grad av beroende-, tolerans- och abstinensframkallande egenskaper och fann att cannabis 

ger mindre beroende, abstinens och tolerans än koffein. 28 

 

En legalisering skulle också med största sannolikhet leda till en större grad av beroende och 

missbruk. För att estimera detta kan vi titta på Nederländerna som är ett land som har en väldigt 

annorlunda lagstiftning kring cannabis jämfört med Sverige. Man har delat upp droger i tyngre  

och lättare och cannabis tillhör de lättare drogerna. Detta innebär att substansen i sig fortfarande 

är illegal men brukare åtalas ej. Bruk är alltså inte legaliserat men det är avkriminaliserat. Fokus 

ligger på skademinimering istället för nolltolerans.29 

 

Om vi jämför statistik från Sverige och Nederländerna kan vi se om de hårdare straffen har en 

effekt på andelen brukare. Självklart kan kulturella skillnader också spela en roll i detta men det 

25 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 26  
26 Hall W, Solowij N, Lemon J. The health and psychological consequences of cannabis use. 
Canberra: Australian Government Publishing Service; 1994. s. 136. 
27 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 28 
28 Hilts, Philip. 1994. Relative Addictiveness of Drugs. New York Times, 2 augusti. 
http://www.tfy.drugsense.org/tfy/addictvn.htm (Hämtad 2014-04-12) 
29 REPORT TO THE EMCDDA by the Reitox National Focal Point. THE NETHERLANDS  
DRUG SITUATION, EMCDDA, 2007, s. 17  
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ger oss ändå en fingervisning. Enligt EMCDDA så har 3,3 procent av holländare mellan 15 och 

64 brukat cannabis under den senaste månaden. Motsvarande siffra för Sverige är 1,0 procent. 30 

En tredubbling av antalet brukare är signifikant och måste tas i beaktning när vi väger för och 

emot.  

 

Cannabis och psykiska sjukdomar 

Många studier har också gjorts om hur cannabis påverkar den psykiska hälsan. Ett 

cannabismissbruk kan ha korrelation med psykoser, schizofreni, depressioner, ångesttillstånd, 

maniska tillstånd och själmordsbeteende genom att plantan kan orsaka den psykiska störningen, 

utlösa latent sjukdom eller förvärra en befintlig störning. 31 

 

Att cannabis kan orsaka psykoser är ett av de centrala argumenten varför det är så hälsofarligt 

men det är svårt att hitta långsiktiga kontrollerade studier om detta. Jan Ramström menar att den 

kunskap vi har om cannabisutlösta psykoser bygger mestadels på fallstudier. Han visar att flera 

studier funnit en korrelation mellan cannabisanvändande och psykosdiagnoser.32 Enligt 

Ramström är den accepterade tumregeln att 10 procent av de som röker cannabis riskerar 

psykotiska genombrott, i många fall cannabisutlöst psykos. 33 

 

Samma korrelation har många studier också påvisat mellan cannabisbruk och schizofreni. Vissa 

av dessa studier har gjort uträkningar om hur stor del av schizofrena som skulle kunnna undvikas 

i ett samhälle om cannabisräkning försvann. En studie från Nya Zeeland kom fram till 8 procent 

och en brittisk 14 procent. Det som talar emot detta är att schizofreniincidensen i till exempel 

USA och många europeiska länder har minskat eller eller varit konstant undet 1970- och 1980-

talen även fast cannabisbruket har ökat.34  

 

En nyare australiensisk studie menar att en annan förklaring till korrelationen kan vara 

självmedicinering. Substansen behöver inte ge en medicinsk effekt utan används som ett sätt att 

30 EMCDDA, Prevalence of daily cannabis use in the European Union and Norway, EMCDDA, 2012, s. 12  
31 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 21 
32 Ibid. s. 32 
33 Ibid. s. 39 
34 Ibid. s. 45 
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lindra besvären och underlätta att leva med sjukdomen. Därför menar de att ett kausalt samband 

fortfarande inte bevisats och att det kan vara att dessa personer har dessa psykiska besvär från 

början och självmedicinerar med cannabis.  Författarna sammanfattar att även om man inte kan 

bevisa att cannabis leder till schizofreni, så ska man fortsätta varna för att fel 

personlighetstyper/bakgrund ger en ökad risk. 35 

 

Slutligen så har THC-koncentrationen i cannabis diskuterats. THC är det mest psykoaktiva 

ämnet i cannabis och har därför störst betydelse för plantans ruseffekter. THC-koncentrationen 

har ökat markant i hasch och marijuana över de sista decennierna, från 1-3 procent på 60- och 

70-talen till 6-20 procent på 2000-talet.36 Detta kan ha en effekt på psykoser och schizofreni 

enligt vissa forskare och kommer att synas i framtida studier.  

 

Engelska forskare släppte 2013 en artikel som undersökte prevalensen av cannabispsykoser 

mellan 1999 och 2010. Detta är en intressant period eftersom cannabis dekriminaliserades i 

Storbritannien under en kort period från 2004 till 2009. Forskarna undersökte om lagändringen 

hade påverkat antalet psykoser under perioden och såg att istället för en ökning under tiden med 

dekrimininalisering så skedde en minskning och när förbudet återinfördes så inträffade en 

signifikant ökning av psykosdiagnoserna.37 Förbudet skulle med andra ord kunna leda till fler 

psykoser. Om det är så att cannabis med hög THC-halt innebär högre psykosrisk så kan förbudet 

innebära att odlare, langare och brukare riktar in sig på de starkare produkterna eftersom att 

dessa är värda mer och innebär lägre straff (straffet utgår från vikten på beslaget, ej styrkan). 

Mindre repressiva lagar skulle omvänt kunna innebära en högre andel cannabis med lägre THC-

koncentrationen vilket då skulle leda till färre psykoser. 

 

När det gäller affektiva sjukdomar såsom depressioner, maniska tillstånd och ångest är 

situationen snarlik. Många studier har påvisat korrelation men samtidigt har andra studier visat 

35 Gage, Suzanne, Zammit, Stanley and Hickman, Matthew, Stronger evidence is needed before accepting 
that cannabis plays an important role in the aetiology of schizophrenia in the population, University of Bristol, 
2012, s. 3 
36 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 12 
37 Hamilton, I, Lloyd, C, Godfrey, C  and Hewitt C, Effect of reclassification of cannabis on hospital admissions 
for cannabis psychosis: a time series analysis, International Journal of Drug Policy, 2013, s. 151  
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att cannabis inte kan visa vara den kausala agenten. I diskussionen kring självmordsbeteende 

citerar Ramström en studie av Sven Andréasson och Peter Allebeck som 1990 med data från 

svenska värnpliktiga fann att den relativa risken att dö var högre i cannabisgruppen (2,8 gånger 

högre för sällan-användare och 4,6 gånger högre för mer erfarna rökare än för icke-användare). 

Denna ökade risk försvann dock när dom justerade för social bakgrund i beräkningen.38  

 

I likhet med psykoser så är självmedicinering vanligt och en dimension av självmedicineringen 

handlar om att lindra symptom från vissa sjukdomar. Den illegala statusen gör att tillgången på 

cannabis kan tryta, vilket kan leda till att symptomen från sjukdomen ger depressioner och driver 

den drabbade till självmord. I en amerikansk rapport från 2012 så tittade forskare på statistik 

mellan 1990 och 2007 över självmordsprevalensen i delstater som har genomfört lagändringar 

som tillåter medicinsk marijuana. Man jämförde siffrorna före och efter lagändringen med 

delstater som inte genomfört samma lagändringar. Resultatet visar en fem-procentig minskning 

av självmorden i delstaterna där marijuana blivit lagligt för medicinskt bruk. 39 

 

Psykologiska skador 

Jan Ramström hävdar att en försämring av kognitiva funktioner är den viktigaste skadliga 

effekten av cannabis. Cannabisrökningens effekter på de kognitiva funktionerna 

(minnesfunktioner, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmåga) sker vid 

användning och en mätbar effekt kvarstår 3–24 timmar. Vid beroende med upprepat intag, en 

eller flera gånger per dag kan funktionsinskränkningarna kvarstå enligt honom. 40 

 

Ramström stöder sig på Thomas Lundkvists doktorsavhandling från 1995 där han tittade på de 

kognitiva skador som uppkommer vid långvarikt bruk av cannabis. Han gjorde kliniska 

iakttagelser av kognitiva funktioner hos 400 långvariga cannabismissbrukare som sökt vård vid 

en öppenvårdsmottagning och fann att de kognitiva funktioner var i högre eller lägre grad störda 

hos de cannabismissbrukare som sökte hjälp vid behandlingscentret. De som lyckats sluta ansåg 

38 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 58 
39 Anderson, DM, Rees, DI and Sabia, JJ, Medical Marijuana Laws and Suicides by Gender and Age, American 
Journal of Public Health, 2014, s. 151 
40 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 66 
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att deras verbala förmåga, deras logiskt–analytiska förmåga och deras förmåga till psykisk 

rörlighet hade förbättrats. 41 

 

Att cannabis försämrar vissa kognitiva förmågor under bruket är helt klart men detta i sig är 

knappast ett argument för kriminalisering. Istället är det de långvariga effekterna av användanade 

som är intressant. Thomas Lundkvists avhandling har kritiseras eftersom den endast bygger på 

individer som själva sökte hjälp för sitt missbuk och därför inte är en representabel population av 

försökspersoner. En metastudie från 2002 där forskare tittade på 40 studier om kvarliggande 

kognitiva nedsättningar så kunde bevis för detta inte hittas. Istället kritiserades metoder och urval 

i tidigare studier, bland annat för att ha dragit slutsatser från studier där abstinens varit en 

faktor.42 

 

Fysiska skadeverkningar 

I sin skrift ”Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade 

till och med år 2008” så listar Jan Ramström cannabis påverkan på graviditet, på 

andningsorganen, på fertilitet och på immunsystemet. Av dessa konkluderar han att cannabis 

effekt på fertilitet och immunsystemet forfarande är obesvarade frågor med motstridiga 

resultat.43  

 

När det gäller graviditet så menar Ramström att ett cannabismissbruk under graviditeten medför 

risk för påverkan på fostret med följder som minskad födelsevikt och kortare kroppslängd 

vid födelsen. Dessutom har kanadensiska forskare funnit att barn till cannabisrökande mödrar har 

fått skador på kognitiva funktioner som visat sig först från fyra års ålder.44 EMCDDA (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) skriver dock att studier om cannabis effekt på 

födelsevikt har varit inkonsekventa och eventuell korrelation är liten jämfört med effekten av 

tobaksrökning. 45 Också den kanadensiska studien om skador på kognitiva funktioner kritiseras 

41 Ibid. s. 73 
42 Gonzales, R, Carey, C and Grant, I, Nonacute (Residual) Neuropsychological Effects of Cannabis Use A 
Qualitative Analysis and Systematic Review, Journal of Clinical Pharmacology 42, 2002 , s. 55 
43 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 109-110 
44 Ibid. s. 100 
45 EMCDDA Monographs, A cannabis reader global issues and local experiences, 8 Volume 2, 2008 , s. 124 
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av EMCDDA.  De menar att trots att man tar hänsyn till bland annat socioekonomiska faktorer 

som kan påverka resultatet så tar man inte hänsyn till föräldrarnas delaktighet i uppfostran och 

skolgång. 46 

 

För andningsorganen är de viktigaste kända långsiktiga skadeverkningarn kronisk bronkit och 

cancer i luftvägarna enligt Ramström. Han citerar speciellt en studie av Donald Tashkin från 

1993 som visade att ett tydligt samband existerar mellan både kronisk bronkit och cancer i 

luftvägarna  och regelbunden, hög konsumtion av cannabis. Tashkin räknar upp flera skäl till 

varför: tjäran från cannabisrök innehåller 50 procent större mängd av vissa cancerframkallande 

ämnen än tobakstjäran, djurförsök har visat att tjäran av röken är cancerframkallande och 

högkonsumenter av cannabis uppvisar signifikant högre frekvens av cellförändringar som utgör 

förstadier till cancer. 47 2006 publicerade Tashkin  en ny studie som inte kunde påvisa sambandet 

mellan cannabisrökning och cancer överhuvudtaget alls, utan den visade istället en nedgång av 

cancerrisken.48  

Dessutom är det värt att nämna att om dessa risker existerar så är det en effekt av 

cannabisrökning. Det finns andra sätt att bruka cannabis som inte medför dessa risker såsom 

vaporisering eller äta cannabis i mat. 

 

Cannabis och dödsfall 

Det är inte möjligt att dö av en överdos av cannabis, det går helt enkelt inte att få i sig den dos 

som behövs. Om man röker cannabis, och speciellt om man gör detta tillsammans med tobak, så 

finns det risker med cancerogena ämnen och långvarigt bruk kan leda till cancer. Cannabis kan 

också leda till dödsfall indirekt enligt många genom den psykologiska effekten. Anna Fugelstad 

och Mats Ramstedt gick igenom statistik från Socialstyrelsens narkotikaindex som visar 56 

dödsfall i Sverige 2012 där man endast konstaterat THC i blodet hos den avlidna och inga andra 

illegala droger (THC fanns också i blodet tillsammans med andra illegala droger såsom opiater i 

46 Ibid. s. 125 
47 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 104 
48 Kaufman, Marc 2006. Study Finds No Cancer-Marijuana Connection.The Washington Post. 26 maj.  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/25/AR2006052501729.html (Hämtad 2014-04-
17) 
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en mängd fall). 49 I en relativt stor del av dessa dödsfall med bara THC i blodet hade den avlidna 

dock även alkohol i blodet och detta kan ha bidragit till dödsorsaken. 50 

 

Det är otroligt svårt att fastställa hur många fall av THC-relaterade dödsfall som är äkta 

"psykosutlösta självmord" eller olyckor där drogen kan anses vara vållande. Orsaken till 

bedömningen "cannabisrelaterad död" är i många fall någon helt annan än drogens faktiska 

effekt. Att personer som blir mördade har cannabis i kroppen har ett direkt samband med att 

individer som rör sig i kriminella kretsar löper högre risk att mista sina liv samt använder mer 

droger än normalbefolkningen. Därför kan jag själv inte dra slutsatsen att minst 56 individer dog 

av cannabisrelaterade orsaker under 2012 då cannabis roll i det är ytterst oklart.  

 

I Sverige och Finland har det noterats att väldigt stor del av  individer som dött genom 

våldsamma självmord, ofta hopp från hög höjd, har haft cannabis i blodet. 51 Även här är det 

dock svårt att definiera cannabis roll i förloppet. Man kan tänka sig att individen har använt 

cannabis för att få mod eller lugn inför självmordet snarare än att det är individer som fått en 

cannabispsykos och på grund av detta hoppat. Därför kan man möjligtvis dryfta sig till att säga 

att cannabis kan underlätta självmord genom det lugn och mod det kan ge brukaren. 

 

En annan indirekt effekt som cannabis har på dödsfall är olyckor genom bilkörning. Som vi har 

konstaterat tidigare påverkas kognitiva funktioner under cannabisruset och detta har en inverkan 

på bilkörning. Den som intagit cannabis löper en 3-7 gånger så stor risk att orsaka en olycka. 52 

Bieffekten kan dock vara positiv. 2011 släpptes en studie som granskade statistik från 16 

amerikanska delstater där cannabislagarna lättats. Slutsatsen var att antalet trafikdödade minskar 

när cannabis till viss del ersätter alkohol som berusningsmedel. 53   

 

49 Fugelstad, A, Ramstedt, M Narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län 1994-2012 – Om den aktuella 
utvecklingen med fokus på 2012, Stad, 2012, s. 25 
50 Fugelstad, A, UTVECKLINGEN AV AKUTA NARKOTIKADÖDSFALL 1994 TILL 2011, Karolinska Institutet, 2012, 
s. 29 
51 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 59 
52 Ibid. s. 88 
53 Anderson, M, Hansen, B, Rees, D,  Medical Marijuana Laws, Traffic Fatalities, and Alcohol Consumption, 
Montana State University, 2012, s. 23 
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Slutligen så kan det vara värt att poängtera att de flesta som förespråkar en legalisering vill att 

cannabis ska behandlas som alkohol på det sätt att endast vuxna får inhandla och det skulle vara 

förbjudet att köra bil under påverkan.   

 

Om vi sammanfattar cannabis hälsoeffekter så kan vi dryfta oss till att säga att forskningläget 

fortfarande står och väger. För varje studie som säger att cannabis har en negativ hälsoeffekt så 

finns det en annan studie som anser att sambandet ej kan styrkas. Vad som ska bli intressant att 

följa de kommande åren är forskning om vad en legalisering i Colorado och Washington har fått 

för effekter men i nuläget kan vi inte dra någon klar slutsats om hälsoeffekterna. 

 

Vad vi kan slå fast är att bruket kommer att öka vid en legalisering men utan en säkerställd effekt 

av detta så blir inte detta argument så starkt som det kunnat vara. Dessutom kan man 

argumentera att en kriminalisering på grund av hälsorisker ej har en logisk grund. Även om 

staten har en central roll att skydda medborgarnas hälsa så sker detta sällan genom att straffa de 

individer som målet är att skydda. Idén att individer borde straffas för att de tar hälsorisker går 

emot de flestas intuition och även om man tillägger att det handlar om individens hälsa plus 

kostnaden som detta bruk drar på sig för skattebetalarna så känns den logiska grunden svag. Om 

denna princip tillämpades konsekvent så skulle allt riskbeteende, från överätande till 

extremsportutövande, kriminaliseras. 

Gateway-drog 

Ett vanligt argument mot legalisering av cannabis är att även om cannabis i sig medför stora 

hälsorisker eller risker för våra barn så leder bruk av cannabis ofta till bruk av tyngre droger. 

Cannabis är alltså en dörröppnare och bevisen för detta är en stark korrelation mellan 

cannabisanvändande och senare användning av kokain och heroin. 54 

Enligt Peter de Marneffe råder det ovisshet om denna teori då många senare forskningsresultat 

ifrågasåtter om det finns en kausalitet här. Det är möjligt att en person som är psykologiskt 

benägen att testa cannabis också är psykologiskt benägen att testa heroin men börjar med 

cannabis då det är lättare att få tag på och är inte lika stigmatiserat.   

54 Lettieri et al. Theories on Drug Abuse. National Institute of Drug Abuse, 1980. s. 222 
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Även om jag är tveksam till cannabis roll som ett trappsteg som leder till tyngre droger så han 

jag inte förneka att det finns en korrelation där de flesta tyngre missbrukare också brukat 

cannabis. Dock skulle denna koppling mellan cannabis och tyngre narkotika kunna stödja en 

legalisering av drogen. Om tonåringar som börjar med att röka cannabis blir vana med att bryta 

lagen och får kontakter i undre världen som också säljer tyngre narkotika så kanske det är därför 

som kopplingen är så stark. Om cannabis legaliserades skulle denna koppling kanske till och 

med  bli svagare? 55   

Cannabis och kriminalitet 

Detta argument för en kriminalisering av cannabis lyder att om en viss del av våldsbrott  kan 

härledas till cannabis så rättfärdigar detta ett förbud av substansen. Vi kan länka 3 typer av brott 

till cannabisanvändade: 

 

Systemiska: Dessa brott begås för att cannabis är en olaglig drog som köps och säljs på den 

svarta marknaden. Om något går fel så finns det ingen konsumentombudsman eller rättsinstans 

att vända sig till. På grund av detta får vi anta att svarta marknader är våldsamma. Historien 

bekräftar detta om vi tittar på USA under förbudsåren (gällande alkohol). Paradoxalt kan 

striktare narkotikapolitik leda till en mer lönsam marknad. Dessa systemiska brott angående 

cannabis skulle därför sannolikt minska drastiskt om cannabis legaliserades. 

Ekonomiska: Missbrukare begår brott för att finansiera sitt användade. Detta kan vi framförallt 

applicera på missbrukare av tyngre droger som heroin och amfetamin. Jag kan inte hitta någon 

forskning som stödjer tesen att cannabisanvändare begår brott för att finansiera sitt missbruk. 

Psykofarmakologiska: Brott som begås som en effekt av drogen. Det är främst denna typ av brott 

som forskare har riktat in sig på när det gäller cannabis. 56 Enligt Jan Ramström är de flesta 

forskare överens om att cannabis normalt snarare verkar lugnande och förslöande än 

aggressivitetsstimulerande. Många kommissioner och konferenser har haft en frågeställning om 

cannabis korrelation med våldsbrott i centrum och i samtliga fall har man kommit fram till 

slutsatsen att denna koppling inte existerar. Dock efterlyser Ramström fler studier om 

55 Husak, Douglas & de Marneffe, Peter. The Legalization of Drugs, For&Against. Cambridge University Press, 
2005. s. 179 
56 Ibid. s. 66 
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interaktionen mellan cannabis och alkohol då många förövare av våldsbrott har begått brott med 

både cannabis och alkohol i blodet. 57 

 

En studie som publicerades av forskare från Univeristy of Tennessee 2013 undersökte om 

alkohol och cannabis ledde till mer våld i förhållanden bland collegeungdomar. Alkohol visade 

ett tydligt samband med högre grad av fysiskt och psykiskt våld för både kvinnor och män. 

Cannabisanvändning hos män kunde inte korreleras med varken fysiskt eller psykiskt våld, men 

hos cannabisbrukande kvinnor fanns en risk för ökat psykologiskt våld när graden av ilska var 

hög. 58 

Sammanfattningsvis kan jag inte anse att argumentet att en cannabislegalisering skulle leda till 

mer brottslighet väger speciellt tungt. Det enda som stödjer detta är att det kan leda till ökat 

psykologiskt våld från kvinnor. Men detta kan uppvägas med att om cannabis skulle legaliseras 

så skulle vissa brukare skifta från alkohol, som har mycket starkare korrelation till våld, till 

cannabis. Dessutom skulle en radikal minskning av det svarta marknaden kunna leta till mindre 

kriminalitet i samhället i stort.   

Cannabis och barn 

Ett annat argument för att kriminalisera cannabis är för att skydda barn. Det som vi fokuserar på 

här är speciellt tonåringar eftersom det allt som oftast är i den åldern som barn börjar 

experimentera med cannabis och dessutom så kan cannabis påverka mer under den känsliga 

tonårstiden. Även om forskningsläget också här åberopar många motstridiga rapporter kan man 

ändå utgå ifrån att om man är i en formbar period i sitt liv kan ett cannabisbruk leda till till 

exempel låga skolprestationer som kan påverka individens framtida liv. Dessutom torde risken 

att drabbas av psykotiska symptom vara högre för en ej färdigutvecklad tonåring.59 

 

57 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 63 
58 Heins, Whitney 2014. UT Research Finds Link Between Alcohol Use, Not Pot, and Domestic Violence. 
Tennessee Today. 27 januari.  http://tntoday.utk.edu/2014/01/27/research-link-alcohol-not-pot-domestic-
violence/ (Hämtad 2014-04-20) 
59 Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana: En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till 
och med år 2008, Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2009, s. 86 
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Enligt Douglas Husak kan vår oro för barn tyckas vara lite skenhelig om vi ändå straffar 

tonåringar som brukar. 2009 lagfördes 1416 brott mot narkotikalagen av åldersgruppen 15-17 år i 

Sverige. De flesta av dessa handlade om bruk av cannabis. Dessutom måste vi också fråga oss 

hur straff av vuxna kan skydda yngre. Länge rådde tron att vuxna uppviglar yngre till att använda 

cannabis. Detta genom till exempel en vuxen langare som aktivt söker upp unga för att få dom att 

testa cannabis. Under de senaste åren har denna myt avfärdats i flera studier. Istället har de visat 

att de flesta introduceras till droger via en familjemedlem eller vänner.60 Även om det finns 

enstaka fall av vuxna som gör detta så har man fortfarande alla möjligheter att straffa dessa även 

fast cannabis är lagligt. Cannabis skulle antagligen fortsätta vara olagligt för individer under 18 

eller 20 år och att då förse dessa individer med cannabis skulle fortfarande vara olagligt under 

lagen om lagning, på samma sätt som det är med alkohol idag. 

 

Så istället är det mest logiska svaret till varför kriminalisering av cannabis skyddar barn är att om 

det vore lagligt för vuxna så skulle vi ha ett visst mått av läckage ner till yngre. Denna 

problematik kan vi observera för alla sorts varor där vi försöker skydda barn men inte vill straffa 

vuxna. Från våldskildringar på tv till porr och alkohol samt tobak. Vi är inte villiga att 

kriminalisera dessa saker så istället försöker vi minimera läckaget genom en mängd olika 

lösningar såsom åldergränser för alkohol, tobak, filmer och upplysning i skolan om dessa 

produkters skadeverkningar.  

 

Eftersom vuxna trots allt brukar trots förbudet kommer läckage till unga fortfarande hända. 

ESPAD (The European School Survey project on Alcohol and Other Drugs) syftar till att göra 

jämförelser och följa trender för droganvändningen i Europa. Statistik från 2011 över Europeiska 

16-åringars narkotikaanvändning visar att 17 procent provat cannabis. I Sverige var siffran 8 

procent och i Nederländerna 29 procent vilket är en lägre siffra än många andra länder som har 

en mer restriktiv lagstiftning. 61  Detta kan förklaras med att kulturella särdrag har större effekt än 

rådande lagstiftning på cannabis-prevalens.  

 

60 Husak, Douglas & de Marneffe, Peter. The Legalization of Drugs, For&Against. Cambridge University Press, 
2005. s. 55 
61 Länsstyrelsen Västra Götalands Län. Cannabisanvändning bland ungdomar 2013. Rapport 1:2013.  
Göteborg, s. 22 
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Vi måste också ta hänsyn till hur vuxnas bruk av cannabis kan påverka barn. Naturligvis är det 

inte bra för ett barn att vistas i en miljö där droger nyttjas, lagliga eller illegala. Som vi visat i 

tidigare avsnitt kan vi inte konkludera att cannabis varken är en hälsorisk eller leder till 

kriminalitet så därför tror jag att även fast det inte är en önskvärd miljö så är inte cannabis i sig 

självt som är skadlig utan den övergripande miljön som de vuxna placerat sitt barn i. 

 

Moraliska skäl till kriminalisering 

Slutligen så kan vi hävda att skälet för att straffa cannabisanvändare är helt enkelt att det är ett 

moraliskt imperativ. Användandet av droger är fel och om man legaliserar så underminerar man 

det budskapet. 

Detta argument kan uttryckas som en syllogism: 

Premiss 1: Lagen borde straffa individer som beter sig omoraliskt. 

Premiss 2: Användandet av olagliga preparat är omoraliskt. 

Slutsats: Lagen borde straffa individer som använder olagliga preparat. 

 

Tanken att lagen ska straffa omoraliskt beteende som den första premissen hävdar kallas legal 

moralism. Det mest kända uttalandet om legal moralism kom från Lord Devlin i hans essä 

”Morals and the Criminal Law” från 1958. Den var skriven som ett svar till Wolfenden 

Rapporten som föreslog att homosexualitet skulle avkriminaliseras då det måste få finnas en sfär 

av privat moral som inte lagen har något att göra med. Lord Devlin menade att moral har med 

lagen att göra eftersom den är fundamental till att ett samhälle existerar från början. Denna legala 

moralism är relativ eftersom om samhällets syn på till exempel homosexualitet ändras till att inte 

anses omoraliskt så ska lagen också ändras.62  

 

Visst måste vi ändå säga att omoralen i mord, våldtäkt och stöld är centrala i rättfärdigandet av 

straff för dessa. Men många filosofer menar att omoral endast är nödvändigt för kriminalisering, 

62 Devlin, Lord Patrick. Morals and the Criminal Law. 1958. s. 47 
http://nw18.american.edu/~dfagel/Class%20Readings/Devlin/Devlin_Morals%20and%20the%20Criminal%20Law.
pdf (Hämtad 2014-07-18) 
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inte tillräckligt.63 Dessa filosofer pekar på att våra lagar inte försöker straffa alla instanser av 

omoraliskt beteende. Du kan ljuga för dina vänner och vara otrogen mot din fru utan att för den 

skull tilldömas böter eller fängelse. Var man ska dra gränsen är väldigt svårt att bestämma. 

 

Jag anser att första premissen är svag på grund av att vi kan peka på omoraliskt beteende som 

inte straffas även fast det skadar andra individer mer än vad cannabisbruk gör. 

Den andra premissen kan också ifrågasättas. Varför är användandet av en viss substans 

omoraliskt? Enligt legal moralism så ska cannabisbruk vara olagligt så länge en majoritet i 

samhället tycker att det är omoraliskt. Men här uppkommer ett cirkelresonemang eftersom 

många tycker att det är brytandet av en lag som är omoraliskt. Jämför till exempel med om jag 

hade använt cannabis i Colorado under lagliga former. Eftersom jag inte bryter någon lag så är 

det inte omoraliskt i mångas ögon.    

 

Nästa problem med legal moralism är att vi har många exempel i historien där samhällen har 

försvarat moraliska värden som vi idag känner är fel väldigt klart. Vi har exemplet om 

homosexualitet ovan, apartheid i Sydafrika, kvinnors rättigher och så vidare. Individers friheter 

kränktes på grund av att status quo är svårt att förändra. Idag ställer vi oss helt främmande för 

många av dessa moraliska värden som ansågs givna för bara 50 år sedan. 

 

 

 

 

 

 

63 Husak, Douglas & de Marneffe, Peter. The Legalization of Drugs, For&Against. Cambridge University Press, 
2005. s. 72 
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Slutsats 

Debatten om cannabis förs alltid med frågan ”Bör cannabisbruk legaliseras?” i centrum. När man 

ställer frågan på detta sätt så är det legaliseringsförespråkare som måste rättfärdiga varför 

cannabis borde legaliseras. De har helt enkelt bevisbördan. Jag tycker att den rätta frångan att 

ställa vore ”Bör cannabisbruk vara kriminaliserat?”. Nu är det istället den rådande lagstiftningen 

och dess inkränkning på individens rättigheter som måste rättfärdigas. Efter att ha tittat på en 

mängd  argument för och emot en kriminalisering av cannabis så måste vi nu väga dessa emot 

varandra. 

 

Från en synvinkel där en kriminalisering av cannabis har bevisbördan så tycker jag inte att de 

argument som förordnar en fortsatt kriminalisering är speciellt starka. Vi kan först och främst 

hävda att den svenska narkotikapolitiken är relativt framgångsrik i att förhindra att svenskar 

brukar cannabis. Dock måste vi ifrågasätta om cannabis effekt på vår fysiska och mentala hälsa 

kan rättfärdiga att individer straffas för bruk av cannabis. I varje kategori av hälsorisker finns det 

motstridiga studier och vi är långt ifrån konsensus när det gäller cannabis påverkan på vår hälsa.  

Om kriminaliseringsförordnare inte kan visa tydligt att samhället genom lagstiftning skyddar 

individers hälsa så tycker jag att man kan ifrågasätta varför det är är kriminaliserat. Dessutom är  

lagliga substanser som alkohol och tobak ansedda mer skadliga och därför kan jag inte tycka att 

detta argument fristående från andra känns starkt nog till att legitimera en kriminalisering. Om 

cannabis legaliseras tror jag inte att det skulle leda till några problem i hänsyn till  

kombinationen av alkohol och cannabis. Tvärtom skulle fler välja att använda cannabis framför 

alkohol vilket skulle ha positiva effekter då hälsoriskerna måste anses vara större med alkohol. 

 

Dessutom tyder ingenting på att en cannabislegalisering skulle leda till ökad kriminalitet. 

Effekten skulle istället kunna bli det omvända om människor växlade från ett alkoholbruk till ett 

cannabisbruk. Istället är det skyddandet av barn som i min mening är det bästa skälet till varför 

cannabis bör vara förbjudet. Man kan tänka sig att en legalisering kan leda till att fler unga 

brukar, även fast vi har ett system som fungerar på samma sätt som vårt system för alkohol idag. 

Detta i sin tur kan ha den effekt att fler unga studenter visar sämre resultat och deras förberedelse 
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för vuxenvärlden försämras. Det finns också skäl att tro att ett beroende i ung ålder kan försvåra 

intellektuell utveckling. Dock visar ej statistiken entydigt att en restriktiv policy har denna 

effekten. När man synar ungdomars bruk av cannabis i olika länder så kan man se att andelen 

unga som provat cannabis i Holland är mycket högre än i Sverige och att barn brukar droger, 

lagliga eller illegala kan aldrig vara önskvärt i ett samhälle. Dock skulle en legalisering kunna 

leda till bättre information och öppnare dialog med ungdomar som skulle kunna ha en positiv 

effekt på ungdomars riskbeteende. 

 

Det starkaste argumenten för en legalisering är avsaknaden av starka skäl för att kriminalisera 

cannabis. Om man inte tydligt kan visa positiva effekter av ett förbud så kan man inte inkränkta 

på fria individers rättigheter. Vi borde själva få bestämma vad vi väljer att sysselsätta oss med 

givet att det inte skadar några andra individer. Tanken om pluralism är att man vet själv bäst vad 

man tycker ger värde till sitt liv och det är ingenting som staten borde bestämma för sina 

invånare.  

 

De andra effekter som en legalisering skulle kunna leda till i form av effekter på kriminalitet och 

ekonomi är hypoteser som det är svårt att väga styrkan i. När fler länder och stater i USA väljer 

att  i alla fall avkriminalisera cannabis så kommer detta att ge oss en större förståelse på vad för 

effekter detta har.  

 

Sammantagningsvis så anser jag att fördelarna med en nolltoleranshållning är för små för att 

rättfärdiga den kostnad som detta medför. Det skulle vara lättare att argumentera för ett förbud 

av alkohol då dess negativa effekter tydligare kan visas statistiskt. Att cannabiskriminalisering 

fortfarande stöds av en klar majoritet av det svenska folket tror jag har att göra med det faktum 

att cannabis aldrig har varit en del av svensk tradition och vad som anses vara vår kultur (till 

skillnad från till exempel alkohol) och har därför alltid synats med skeptiska ögon. Vi ska dock 

komma ihåg att dessa saker alltid är under konstant förändring. På 1700-talet var det kaffe som 

debatterades flitigt då det var en nykomling i vårt land. Detta ledde till att all konsumtion 

förbjöds 1756,64 något som vi kan tycka är löjeväckande idag.   

64 Jerlerup, Torbjörn 2010, Ännu mer om kaffeförbudet, Sverige är inte världens navel!, 31 oktober, 
http://ligator.wordpress.com/2010/10/31/annu-mer-om-kaffeforbudet/, (Hämtad 2014-04-27) 
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