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• Opium 

 

• Kokain  

 

• Cannabis  



Cannabis 

Hasch                     Marijuana                 Spice 

400 kemiska ämnen 

60-80 cannabinoider 

THC, CBD  



Global kontroll av narkotika 

 

UNODC World Drug Report 2012 



 Utmaningar för 
Narkotikakontrollen 

 

1. Kriminell marknad  

2. Polisiärt fokus eller hälsofokus? 

3. Svårt komma åt produktionen av droger 

4. Olika trender 

5. Stigmatisering av användare 

 

 



”Skademinimering” 
Harm Reduction  

• Minimera skadorna av narkotikabruk  

 

• Acceptera bruk men minska missbruk  

 

• Stark betoning på sjukvården 

 

• Kritiserar ”War on Drugs” som misslyckat 

 



Exempel 

• Sprututbyte 

 

 

• Substitutionsbehandling 

 

 

• Legalförskrivning av heroin 

 

 



Legalisera/Avkriminalisera Cannabis?? 



Svensk Narkotikapolitik 

    
   Vision om ett samhälle fritt från narkotika 
 
1. Narkotikabruk kriminaliserat  

 
 

2. Vård av missbrukare  
 
 

3. Upplysning och prevention 
 

 
 



 



Ungdomars bild av Cannabis 

• Vuxenvärlden ointresserad och okunnig 

 

• Litar inte på samhällets bild av cannabis 

 

• En del är kära i drogen 

 

• Negativa konsekvenser märks inte direkt 



Information om droger sökes på 
internet 

CAN:  PRESSMEDDELANDE  STOCKHOLM DEN 2 JULI 2012  

Ny undersökning: Förtroendet för Internet lågt bland unga 



…men förtroendet för sociala 
medier är lågt  



Narkotikadebatt i tre dimensioner 

 

• Är cannabis (tillräckligt) farligt? 

 

• Är förbudet moraliskt rätt? 

 

• Är förbudet framgångsrikt? 



Cannabis är en harmlös drog 

 

– Ej beroendeframkallande 

 

– Naturlig planta 

 

– Medicinska egenskaper 

 

– Måttliga eller inga skadeverkningar – dödar ej 

 





Vad är problemet 
med cannabis??? 



Hjärnan består av 100 miljarder 
nervceller 

 



Synaps 

 



https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana 



https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana 



Kortsiktiga effekter 

• Sinnesförändringar  

• Förändring i tidsuppfattning 

• Förändring i humör 

• Försämrad kroppsmotorik 

• Svårigheter att tänka och problemlösning 

• Försämrat minne  

 

Amerikanska Hälsomyndighetens Forskningscenter NIDA 

http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana 



Långsiktig påverkan på hjärnans 
mognad 

 

“When marijuana users begin using as 
teenagers, the drug may reduce thinking, 
memory, and learning functions and affect how 
the brain builds connections between the areas 
necessary for these functions” 

 
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana 



 

 



Psyke och Känsloliv  

 

“However, the potential long-term hazardous 
effects of cannabis with regard to psychosis 
seem to have been overlooked, and there is a 
need to warn the public of these dangers, as 
well as to establish treatment to help young 
frequent cannabis users.” 

 

www.thelancet.com Vol 370 July 28, 2007 

 

 



Beroende 

 

• Cannabis är beroendeframkallande: 1/10, 1/6  

 

• Det tar ofta väldigt lång tid att inse att man är 
beroende av cannabis. Under den tiden 
introduceras vänner och bekanta till drogen 

 



Motivation - nyfikenhet 

• Ingen baksmälla dagen efter – användaren 
konfronteras inte omedelbart med konsekvenserna 

 

• Negativa förändringar kommer smygande 

 

• Förstör motivation och beslutsamhet – man bryr sig 
mindre 

 

• Unga extra sårbara  

 

 



Är Cannabis Läkemedel? 

Nja 

 

• Smärtlindring  

• Motverkar muskelstelhet 

• Aptithöjande 

 

Finns mediciner som innehåller THC och/eller 
CBD 

 

 

 

 



Är Cannabis Läkemedel? 

Nej 

 

• Marknadsföringsmyt för att legalisera 
cannabis på bred front 

 

• Folkomröstats fram, ej godkänd av 
läkemedelsverket (FDA)  

 



Är Cannabis Läkemedel? 

Varför?  
 
• Substansen ska vara väldefinierad och 

kontrollerad, samma mängd ska ge samma dos  
• Den ska vara säker och effektiv. 
• Administrationssättet ska vara säkert. 
• Substansen ska ha prövats på försöksdjur och 

människa i flera steg. 
• Tillverkningen ska vara kontrollerad 
• Biverkningsprofilen ska vara väl beskriven etc 

 



 

 

 Är Förbudet Moraliskt Rätt? 
 



Det är upp till var och en att röka 
cannabis  

 

- Kroppslig autonomi 

 

- Kränkningar och stigmatisering 

 

- Ingen annan drabbas 

 

 



Cannabis och Frihet… 
 

1. Problematisera frihetsbegreppet 

 

– Ingen människa är en ö – vad vi gör påverkar 
andra 

– Vad är egentligen fri vilja? Vems frihet? Frihet från 
eller frihet till? 

– Är man fri om man är beroende av droger? 

 

 

 



…är en politisk diskussion 

 
 2. Hur ser samhällskontraktet ut, vilket samhälle vill 
vi ha? 
 
• Välfärdsstat och demokrati förutsätter att vi 

kommer överrens om gemensamma spelregler 
(begränsar individers frihet) 

 
• Beteenden som är icke-önskvärda är 

stigmatiserade (jmf rattonykterhet, prostitution) 
 

 



”Förbud mot cannabis är hyckleri!” 

 

- Alkohol och tobak är tillåtna trots att de är 
bevisat farliga 

 

- Cannabis ger inte upphov till våldsbrott  

 



Varför är cannabis olagligt men inte 
alkohol? 

• Alkohol är vårt samhälles ”Accepterade Drog” 

 

• Alkohol är socialt accepterat och vida utbrett – 
skapar därför enorma problem – varför göra 
om misstaget med cannabis? 

 

• Dubbelmoralen blir inte bättre av att vi tillåter 
cannabis! 

 

 



THC- och ångestkurva 

 

 

 

 

 

 
 

THC har en halveringstid på 5-6 dagar 

Droginfo.com 
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 Är förbudet framgångsrikt? 
 



 
Förbudet fungerar inte  

 
• Människor röker cannabis ändå 

 

• Stigmatiserande - tvingar konsumtionen under 
ytan 

 

• Samhället har ingen kontroll över 
användningen 



Pragmatiskt sätt att begränsa 
problemets storlek 

• Relativt få människor använder cannabis 

 

• Syftet är inte att utrota narkotika till varje pris 

     

   Förbud = Skademinimering 

 

• Polisiära insatser, vård och prevention kan gå 
hand i hand 



Förbudet i sig ger upphov till problem 
för samhället: 

- Stöder organiserad brottslighet 

 

 

- Samhällets resurser används fel 

 

 

- Staten går miste om skatteintäkter 



 
Legalisera istället: Beskatta och 

kontrollera! 
  



Det beror på hur vi legaliserar… 

• En av många intäktskällor 
för organiserad brottslighet 

• Reglering och beskattning 
av Cannabismarknaden 
Åldersgränser, punktskatter, 
kvotsystem, vem skall 
kontrollera styrkan och kvalitet? 

• Nytto- och kostnadskalkyl 
för alkohol och tobak 
förskräcker  1:10  
 

 

 

 



Legal Marijuanamarknad? 
- Colorado  



Till Sist…  
 
 
 

Till sist 
 
 

En Present Från Flashbacks 
Cannabistråd 

  

 



 För 8 månader sedan började jag röka weed, 
utan undantag varje dag efter jobbet. Kanske 
3-4 spliffar om dagen. Men nu har jag 
upptäckt så många negativa saker med mig 
själv som inte fanns innan, även när jag är 
nykter. Som att jag är sämre på att 
kommunicera, dummare, segare, sämre 
självförtroende och framför allt.. Mycket 
sämre bilförare. Sen givetvis munchie kropp.. 

 



 
Tack för er Tid!  

 

ECAD: Nätverk av städer i Europa och Sverige 

 

– Kunskapsutbyte av lyckade narkotikaförebyggande 
och andra åtgärder  

- Verkar för att lyfta fram en restriktiv 
narkotikapolitik  

 ecad.net 
erik.leijonmarck@stockholm.se 


