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Argumenten för och emot att samhället ska tillåta användan-
det av cannabis är många. Den här lathunden är till för dig 
som vill hitta sakliga argument och motargument. Lathunden 
kan används som ett studiematerial. 

Förutom argument och fakta finns längst ner tips på övningar. 
För att arbeta med materialet i en studiecirkel, ta kontakt med 
närmaste NBV-kontor.  

I en studiecirkel ska man vara minst tre deltagare, träffas 
minst tre gånger och minst nio timmar.
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Cannabis Sativa är en växt från vilken man kan framställa hasch och mari-
juana. Denna hampväxt odlas i stora delar av världen. 

Hasch är kådan från blomman som sedan pressas till kakor och säljs i bitar.  
Marijuana är torkade växtdelar och liknar torkat, hackat gräs eller örtkryddor. 

Cannabisolja (cannabisextrakt) är en tjockflytande vätska som varierar i färg 
från brunt till nästan svart. Hasch och marijuana röks vanligen i handrullade 
cigarretter eller i speciella pipor. Cannabisolja doseras i minimala mängder 
i tobak eller på cigarrettpapper. Cannabispreparaten kan också sväljas, ut-
blandade i mat eller dryck. 

De är inte lösliga i vatten, vilket försvårar injektioner. THC, tetrahydrocan-
nabinol, är en cannabinoid, ett kemiskt ämne som finns i cannabis och som 
framkallar berusning. Halten THC varierar beroende på växtens egenskaper, 
växtdel och växtplats. Under senare år har man kunnat förädla växten och 
därmed öka THC-koncentrationen.

Syntetisk cannabis, s k Spice, är en blandning av örter där syntetiska can-
nabinoider tillsatts. Effekten är därför densamma som för cannabis.  Spice 
intas genom rökning.

 Källa: CAN och U-fold

Inledande fakta
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Cannabis är skadligt för hjärnan
Försämrad tankeverksamhet, avtrubbad motivation och psykiska sjukdomar är allvarliga risker som 
motiverar att cannabis är förbjudet. Hur pass skadlig cannabis är beror på en rad olika faktorer, bland 
annat hur hög halt av THC den har, vem som missbrukar och hur ofta. Cannabis har successivt blivit 
mer skadligt det senaste decenniet eftersom den generella halten av THC har ökat. De långsiktiga 
konsekvenserna av den ökade halten THC är okända eftersom det saknas studier inom detta område. 

Cannabis är inte giftigt i den bemärkelsen att det går att överdosera och dö av drogen direkt. Det prob-
lematiska ligger i hur det påverkar hjärnan, framför allt hos unga under 25 år. Den viktigaste skadliga 
effekten av cannabisrökande är försämringen av de kognitiva funktionerna som minne, uppmärksamhet, 
koncentration, analys- och planeringsförmåga. Vid beroende med upprepat intag kvarstår dessa försäm-
ringar och de kan bli kroniska. 

Varför är cannabis förbjudet? 
- Det är ju en harmlös drog 
De som förespråkar legalisering av cannabis brukar hävda att det är relativt ofarligt att röka cannabis, å 
tminstone i jämförelse med andra droger såsom amfetamin, heroin eller för den delen alkohol. En utgång-
spunkt i det resonemanget är att ingen människa uppges ha dött till följd av överkonsumtion av cannabis 
(THC). De menar också att användandet av cannabis, till skillnad från alkohol, inte ger upphov till illamående 
och abstinensbesvär dagen efter. 

En del cannabisförespråkare förnekar att det går att bli beroende av cannabis. Andra bagatelliserar can-
nabisberoende till att endast vara ett psykologiskt beroende, det vill säga ett vanemönster utan egentligt 
sug efter drogen.

Försämring av kognitiva funktioner 
(tankeverksamhet) yttrar sig bland annat i:

• Minskad förmåga att genomföra 
   komplicerade tankeoperationer 
• Sämre koncentrationsförmåga
• Sämre uppmärksamhetsförmåga
• Minskad förmåga att bearbeta information
• Försämrat korttidsminne
• Minskad tankemässig flexibilitet
• Minskad förmåga att lära av erfarenhet
• Försämrad förmåga till långsiktig 
   strategisk planering

Skador på psyket yttrar sig bland annat i:

• Risk för psykoser
• Utlösning av ångestattacker
• Samband med utbrytning av schizofreni
• Visst orsakssamband med depression
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Om cannabis vore farligt skulle den inte användas 
som medicin
Människor som själva röker cannabis brukar hävda 
att cannabis är en naturlig planta som människor 
använt i tusentals år. De frågar sig hur en naturlig 
planta kan vara skadlig för människan och invänder 
att cannabis har positiva medicinska användnings-
områden. I USA finns medicinsk marijuana som  
ordineras av läkare för patienter som lider av smärta, 
illamående, spasticitet, grön starr eller nedsättnin-

gar i rörelsefunktion. Marijuana stimulerar aptiten 
hos patienter som lider av svåra sjukdomar, bland 
annat aids, och har en lugnande inverkan. En del 
cannabisförespråkare hävdar att cannabis botar 
cancer och att en naturlig planta med så många 
positiva egenskaper knappast kan vara skadlig 
för människan. 
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Inget land har godkänt marijuana som läkemedel
 
Däremot kan isolerade komponenter i cannabis-
plantan användas i medicinska syften 
– vilket redan görs idag. 

All form av narkotiska preparat har medicinska 
egenskaper. Detta erkänns i FN:s narkotikakonven-
tioner, som begränsar användandet av narkotika 
endast för icke-medicinskt bruk.  Att använda 
morfin som smärtlindring inom sjukvården betyder  
inte att vi behöver tillåta heroin fritt i samhället.  
Det finns godkända mediciner som innehåller 
isolerade komponenter i cannabisplantan: Marinol 
(THC) godkändes 1985 i USA för behandling av 
illamående vid cellgiftsbehandling och avmagring 
vid aids. Dock används det inte mycket då det en-
dast ger en måttlig effekt men många biverkningar.  
Sativex (THC+CBD) är en munspray som används 
vid MS. Godkänt i Sverige sedan december 2011. 
CBD motverkar hallucinogena biverkningar.

I USA är medicinsk marijuana tillåtet i 16 delstater. 
Läkare ordinerar patienter marijuana mot upplevda 
smärtor eller problem med aptit vid cancersjuk-
dom eller sjukdomen MS. För att erhålla marijuana 
behöver ”patienten” ett intyg från en läkare som 
rekommenderar denne marijuana som medicin (det 
vill säga inte ens ett recept) och kan sedan köpa 
marijuana från en dispensär eller liknande. Besluten 
om att tillåta marijuana som medicin är fattade på 

delstatsnivå genom folkomröstningar och går emot 
federal lagstiftning. 

Amerikanska läkemedelsverket har inte godkänt 
medicinsk marijuana eftersom den inte uppfyller 
de stränga krav som ställs på läkemedel: 

• Substansen ska vara väldefinierad 
   och kontrollerad.
• Substansen ska vara säker och effektiv.
• Administrationssättet ska vara säkert.
• Substansen ska ha prövats på försöksdjur 
   och människor i flera steg.
• Tillverkningen ska vara kontrollerad.
• Biverkningsprofilen ska vara väl beskriven.

Argumenten som används i folkomröstningar om 
medicinsk marijuana fokuserar vanligen på hur can-
cersjuka, MS- och hiv/aids-drabbade patienter kan 
få smärtlindring och ökad aptit i livets slutskede. Av 
dessa patienter är andelen som erhåller medicinsk 
marijuana i själva verket försvinnande liten. 
I Colorado uppgav 2 procent av ”marijuanapatien-
terna” cancer och mindre än 1 procent hiv/aids 
som orsak till att de sökt medicinsk marijuana. 
94 procent uppgav smärta som orsak. Kampan-
jerna för medicinsk marijuana ses mer som ett steg 
att normalisera marijuana för rekreationsbruk än 
som medicin. 
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Det är väl upp till var och en att röka cannabis? 
Ingen kan bestämma över min kropp
I ett fritt, demokratiskt samhälle ingår det i varje medborgares fri- och rättigheter att 
själv förfoga över sin egen kropp. Det är därför upp till individen att själv fatta beslut 
om att röka cannabis eller inte och väga de egna hälsoriskerna mot den upplevda 
njutningen. Beslutet inkräktar inte på någon annans individuella fri- och rättigheter. 
Därför kränker alla förbud mot cannabis rökarens personliga fri- och rättigheter att 
själv få välja.

Ingen människa existerar oberoende av andra 

Genom att acceptera samhällets lagar och normer 
uppnår individerna en kollektiv fördel. Alla världens 
länder har undertecknat FN:s narkotikakonvention-
er, som reglerar att cannabis ska vara förbjudet. 
Anledningen till att narkotiska preparat, bland annat 
cannabis, överhuvudtaget är förbjudna är att de är 
farliga för den enskilde och medför icke-önskvärda 
konsekvenser för omgivningen och samhället. Att 
röka cannabis är inte var och ens ensak av följande 
anledningar: 

• Alla som röker cannabis eller tar andra droger 
blir inte beroende eller narkomaner. Dock är det 
omöjligt att förutspå vilka som kommer att fastna i 
problematiskt missbruk och beroende. Detta gäller 
för alla droger men kanske i synnerhet för cannabis 
eftersom det tar lång tid för användare att inse att 
de blivit beroende, om de över huvud taget kom-
mer till insikt. 
• Familjemedlemmar och vänner introduceras till 
drogen samt påverkas indirekt av användarens 
förändringar i personlighet. 

• Samhället förlorar ekonomiskt och socialt på ett 
utbrett narkotikaanvändande. Det kan ske genom 
ökade samhällskostnader i form av försämrad 
arbetsförmåga, missbruks- och sjukvård, trafik-
olyckor som orsakats av cannabispåverkade förare 
eller förstörda familjeförhållanden. Alla de kostnader 
som här exemplifierats måste ju bäras gemensamt 
och påverkar på så sätt många andra individer.

Individers beslut om att ta droger beror på faktorer 
såsom normer, biologiskt och socialt arv, grupp-
tillhörighet, tillgänglighet. Hur vanligt är det att 
ungdomar fattar beslutet att testa att dricka alkohol 
eller röka en cigarett baserad på en rationell nytto-
kalkyl? I stället gör de ofta som alla andra. Det 
finns en lång politisk tradition i Sverige att stifta 
lagar och fatta politiska beslut för att på sikt förän-
dra människors attityder. Ett av de allra starkaste 
exemplen är hur föräldrars rätt att aga sina barn 
avskaffades 1966 och blev straffbart 1979, trots 
att drygt 50 procent av svenskarna var positiva till 
barnaga. Detta beslut har medverkat till att förän-
dra allmänhetens attityder till barnaga. 
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Alkohol är också farligt men det är tillåtet! 
Varför får vi dricka alkohol men inte röka cannabis? 

Jämförelsen mellan alkohol och cannabis är vanligt förekommande hos legaliseringsförespråka-
re. De pekar på det inkonsekventa i att samhället tillåter nikotin, som är extremt beroendefram-
kallande, och alkohol, som har en rad väl belagda skadeverkningar, men inte cannabis. Varför 
vill samhället lagföra cannabisrökare, men inte dem som dricker vin eller öl? Eftersom alkohol 
ger upphov till många våldsbrott vore det bättre om fler människor rökte cannabis i stället för att 
dricka alkohol. 

Eftersom vi har så stora problem med alkohol bör 
vi inte tillåta cannabis 
Det är för sent att vrida tillbaka klockan och förb-
juda alkohol eftersom användandet är så socialt 
accepterat och utbrett.

Alkohol är vårt stora folkhälsoproblem eftersom 
stora delar av befolkningen använder det. Bruket 
av alkohol utgör en del av vår ruskultur sedan över 
tusen år tillbaka och är så normaliserat att det hör 
till undantagen att säga nej till alkohol. Att alkohol 
är tillåtet är kanske inte rättvist, men återspeglar 
detta faktum. Användandet av tobak är också vida 
utbrett men den har en yngre historia och inte lika 
hög grad av social acceptans. Fler och fler rökfria 
miljöer införs i den offentliga miljön och kunskapen 
om nikotinets skadeverkningar är större idag än 
för bara ett par decennier sedan. Nackdelen med 
att göra droger lagliga är att kommersiella krafter 
kommer att göra allt för att öka antalet användare 
för att tjäna mer pengar samt att staten signalerar 
att det är okej att använda dem. 

Samhället har satt ned foten och bestämt att vissa 
droger ska vara olagliga och vissa inte. 

Det kommer alltid att existera en gränsdragnings-
problematik, oavsett var vi sätter den gränsen. Om 
vi legaliserade cannabis skulle vi förskjuta gränsen 
mellan laglig och olaglig till ett ännu 
mer suddigt gränsland. Om vi legaliserar cannabis, 
ska vi legalisera alla droger – kokain, heroin, 
amfetamin etc.? 

Hos kroniska cannabismissbrukare kan man se 
en försämrad förmåga att uttrycka sig, analysera 
logiskt, tänka flexibelt samt en försämring på såväl 
korttidsminnet som långtidsminnet. Eftersom så 
många funktioner i hjärnan störs kan man säga att 
ett sådant missbruk leder till en psykologisk och 
beteendemässig profil som endast tycks finnas hos 
just cannabisbrukare. Något som visar att cannabis 
inte bara är skadligt, utan har helt egna skadeef-
fekter och därför inte kan jämföras med varken 
alkohol eller andra droger. Cannabis verkar på 
områden i hjärnan, bland annat lillhjärnan som styr 
koordination, som andra droger inte påverkar i lika 
hög grad. 
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Förbudet fungerar inte
 – människor röker cannabis 

Förbudet fungerar visst: Det är ett pragmatiskt sätt att 
begränsa problemets omfattning
En stor majoritet av Sveriges befolkning och samt-
liga politiska partier i riksdagen står bakom den 
svenska restriktiva narkotikapolitiken, som inter-
nationellt sett är framgångsrik med tanke på hur 
många som prövar och använder narkotika. Nollvi-
sion om det narkotikafria samhället fyller syftet 
att tydligt signalera att samhället inte accepterar 
bruket av cannabis. 

Att vi vet att målet inte kommer att uppnås helt är 
inte relevant utan det är strävan dit som räknas.
Invändningen att narkotikalagstiftningen verkar 
nedsättande för de som använder cannabis stäm-
mer delvis. Ett av syftena med lagstiftningen är att 
signalera för medborgarna att ett visst beteende är 
icke-önskvärt. Det är lika relevant som lagen som 
kriminaliserar köp av sexuella tjänster eller lagen 
om att ha bilbälte i baksätet på bilar. Risken att åka 
fast gör att vissa avstår från att använda narkotika, 
vilket verkar förebyggande. Med andra ord skulle 
man kunna säga att förbudet är framgångsrikt om 

vi ser till hur många som faktiskt använder narko-
tika jämfört med hur många som använder legala 
droger. Vi har större problem med våra legala 
droger eftersom så pass många fler använder dem. 
En skillnad som delvis beror på att de är just legala. 

Ingen vill straffa narkomaner med fängelse. En 
sund och balanserad narkotikapolitik bygger på 
flera komponenter – vård och behandling, preven-
tion samt insatser från rättsvårdande myndigheter 
för att stävja utbudet av narkotika. Debatten bör 
handla om hur vård och förebyggande åtgärder 
kan förstärkas och fås att samverka med polisiära 
insatser. Det finns goda exempel på hur gemen-
samma åtgärder från polis och socialtjänst eller 
frivilligorganisationer har kunnat erbjuda missbru-
kare vård och social verksamhet. Problemet med 
förslaget om legalisering av cannabis är att det troli-
gen inte kommer att avhjälpa problemen med tunga 
missbrukare och narkotikarelaterade dödsfall utan i 
stället öka exponeringen av cannabis för unga.

Legaliseringsförespråkare menar att förbudet 
mot cannabis är meningslöst då det inte lyckats 
förhindra att vissa människor trots allt använder 
drogen. De menar att människan använt cannabis i 
tusentals år och kommer att fortsätta göra det oav-
sett om det är lagligt eller inte. Förbudet mot canna-
bis är meningslöst eftersom folk ändå får tag på dro-
gen. Att förbjuda någonting som många människor 
ändå håller på med är kontraproduktivt och riskerar 
att skada medborgarnas förtroende för rättsväsen-
det. Vissa lockas till och med till att testa eftersom 
det är spännande att pröva förbjudna saker. 

Även om vår stränga narkotikalagstiftning har 
medfört att relativt få testar narkotika har vi många 
tunga missbrukare och ett ökande antal narkotika-
relaterade dödsfall. Att cannabis är illegalt tvingar 
konsumtionen under ytan och stämplar brukarna 
som kriminella – vilket är nedsättande och förhindrar 
att många söker vård. Det viktiga är att få ner antalet 
problematiska missbrukare, inte de som använder 
cannabis då och då utan problem. I Portugal har 
försöket med avkriminalisering av all form av narko-
tika fallit väl ut – färre dödsfall bland heroinister och 
fler människor inom vård och behandling. 
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Kriminella gynnas och staten går miste om skatteintäkter 

Att argumentera att själva förbudet mot cannabis är 
förenligt med stora samhällskostnader är en vanlig 
strategi hos legaliseringsförespråkare. De hävdar 
att även om cannabis har vissa skadeverkningar är 
det fel väg att kriminalisera användandet av drogen. 
Förbudet i sig skapar värre konsekvenser än vad 
själva bruket av cannabis gör. Cannabis bör legal-
iseras och regleras eftersom det skulle minimera 
skadorna både från användandet och från förbudet 
i sig. 

En vanlig slogan lyder: Drogproblem bör ses som 
ett hälsoproblem och inte som ett kriminellt pro-
blem. Många människor skulle slippa att bli lagförda 
för att de vill röka cannabis. Samhället skulle kunna 
använda resurser som frigörs från att bekämpa 
cannabis till att jaga värre brottslingar eller satsa 
mer på vård och rehabilitering av de som får prob-
lem med drogen. 

Organiserad brottslighet skulle förlora hanteringen 
av cannabis som inkomstkälla om staten i stället 
tog över försäljningen. Dessutom skulle staten 
kunna lägga punktskatt på försäljning av cannabis 
och på så sätt tjäna pengar, vilket ytterligare skulle 
kunna läggas på vård och behandling av problema-
tiska missbrukare. 

Ofta görs jämförelsen med hur maffian tjänade på 
försäljningen av smuggelsprit under förbudstiden  
i USA. Att legalisera och beskatta cannabis möjlig-
gör att samhället tar kontroll över hanteringen av 
cannabis från kriminella. Systembolag, punkt-
skatter, åldersgränser, apotek, statligt monopol 
är verktyg som skulle kunna reglera cannabisan-
vändandet. 
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§ Men vad är alternativet?

Lagar och förbud ger onekligen upphov till brotts-
lingar. Polisinsatser är aldrig vinstaffärer i sig utan 
syftar till att upprätthålla lagar och regleringar som 
vi demokratiskt kommit överrens om ska gälla i 
vårt samhälle. En välfungerande brottsbekämpning 
besparar övriga sektorer i samhället kostnader som 
är svåra att mäta. I stället för att förneka att poli-
sinsatser kostar pengar eller att kriminella tjänar på 
cannabis bör vi fråga på vilket sätt samhället ska 
ta ”kontroll” över cannabisanvändandet. Hur ser 
en legalisering av cannabis ut? Vilka komponenter 
innehåller den och vilka styrkor och svagheter har 
en sådan lösning jämfört med dagens? Alltför ofta 
kommer legaliseringsförespråkare undan med att 
kritisera den nuvarande ordningen för dess brister 
utan att presentera ett motförslag som är bättre. 

Den starkaste invändningen mot förbudet mot 
cannabis är att det göder organiserad brottslighet. 
Samma argument kan användas för alla varor 
eller beteenden som är belagda med någon typ 
av restriktion – alltifrån vapen, bensin, cigaretter, 
utrotningshotade djur till prostitution. Att reglera 
cannabis ger upphov till en svart marknad som 
organiserad brottslighet kan fortsätta att tjäna på. 
Kriminella kommer att sälja till minderåriga, undvika 
punktskatter, marknadsföra illegal och mer potent 

cannabis, och på alla sätt försöka undkomma 
regleringarna.

Organiserad brottslighet är opportunistisk och 
letar efter de bästa möjligheterna att tjäna pengar.
Straffen för att syssla med illegal handel med våra 
legala och reglerade droger är betydligt lägre än 
för narkotika och vinsterna är i stort sett lika höga. 
Detta gör handeln med smuggelcigaretter till ett 
mycket allvarligt och växande problem idag. Troligen 
kommer de kriminella grupper som finansierar sig 
på cannabishandel att intensifiera sina försök att 
erbjuda annan narkotika för att kompensera sig för 
förlusten av marknadsandelar till lagligt cannabis. 

Det går inte att isolera variabeln cannabis och 
räkna ut samhällsekonomiska vinster eller förluster 
av legalisering med någon större säkerhet. Dock 
har ett antal studier från EU, Sverige och USA 
gjorts, som visar att de samhällsekonomiska kost-
naderna för alkohol- och tobaksbruk är tio gånger 
högre än inkomsterna för alkohol- och tobaksskatt. 
Det finns ingen anledning att tro att cannabis skulle 
vara annorlunda eftersom en legalisering medför 
en rad dolda kostnader. En sådan dold kostnad är 
den ökade statistiska sannolikheten för olyckor i 
trafiken eftersom fler antas köra drogpåverkade. 
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Obesvarade frågor vid en legalisering av 
cannabis som bör beaktas:
• Varifrån ska statligt cannabis komma, vem ska odla det? 
• Vilket cannabis ska tillåtas? Det finns idag en mängd nya och väldigt potenta 
   cannabispreparat såsom Spice och Skunk mfl, som beställs på internet. 
• Ska det vara tillåtet att marknadsföra cannabis och i så fall hur?
• Hur reglerar vi lobbying för lägre cannabisskatter från internationella 
   cannabisbolag?
• På vilket sätt kan strikta åldersgränser garanteras? 
• Hur ska halten av THC kunna garanteras? 
• Ska staten bli garant för det? 
• Hur upprätthåller vi ett cannabismonopol med högbeskattad cannabis med 
   dagens öppna gränser och trafik på internet?

Att legalisera cannabis i Sverige idag skulle medföra en ökad acceptans av 
cannabis i allmänhet (troligen inte bara av den av staten godkända varianten).
Hur ska polisens arbete med att jaga illegal cannabis utföras i praktiken? 
Kostnaden för att upprätthålla dessa regleringar skulle ta mycket av 
myndigheternas resurser i anspråk. 
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Studiecirkel som arbetsform
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans 
lär sig mer om ett ämne genom att gemensamt läsa in sig på ett ämne 
och sedan reflektera och diskutera det. Studiehandledningen ska stimul-
era till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. Här finns inget facit, 
inget rätt eller fel. Bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni 
välja helt andra frågor att diskutera.

Det här materialet passar bra till tre till sex träffar beroende på hur 
mycket ni vill fördjupa er i varje frågeställning. Använd er gärna av 
nedanstående förslag på övningar.

För att räknas som studiecirkel ska ni: 
• vara minst tre deltagare, men helst inte fler än tolv
• träffas en till två gånger per vecka
• arbeta en till fyra studietimmar per gång(en studietimme är 45 min) 
• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
• arbeta tills det gemensamma målet uppnåtts

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. 
Närmaste kontor hittar du på www.nbv.se.  
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1. Debatt: 
Gå igenom för- och motargument. Dela sedan upp er i två grupper – 
grupp 1 är cannabisrökare som är för en legalisering av cannabis och 
grupp 2 som är mot. Det är en fördel om ni kan utse en debattledare 
så att alla kommer till tals.

2. Internet: 
Gå in på internet och leta upp för- och motargument i cannabisdebat-
ten. Hur presenteras användandet av cannabis? Diskutera och stärk dina 
egna argument. Gå in på de forum där frågan diskuteras och ge er in 
i debatten väl förberedda tillsammans.

3. Stärk argumenten: 
Narkotikaindustrins påverkan på samhället är ett material som ni kan få 
tag på hos närmaste NBV-avdelning. Det är en fördjupning till hur han-
deln med narkotika, och då även cannabis påverkar samhällen i stort,
dvs krig, miljöförstöring och organiserad brottslighet som t ex trafficking.

Filmtips om cannabis:
http://www.youtube.com/watch?v=r0kcDhs3Wkw

Övningar: 

Kvalitetsgranskad av U-fold
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www.nbv.sewww.iogt.sewww.isdp.eu


