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Inledning 

Precis som alla andra har även jag mina mål. Den största av mina önskningar är att 

få ta del i att göra världen till en bättre plats. I samband med detta vill jag även hjälpa 

till att minska skadorna, kostnaderna och problemen som droger för med sig. 

Narkotikan existerar överallt och kommer alltid att göra, även om vi vill eller inte vill 

det. Vi måste acceptera detta och hålla oss till fakta, föra en öppen dialog och 

försöka ta del av den nyaste informationen. Först då kan vi tillsammans lösa de 

problem som droger för med sig.  

Ett faktum är att droger alltid kommer finnas, folk kommer alltid att använda droger 

och folk kommer att fastna i missbruk. Det är som det är. Vore det inte då, med tanke 

på detta, mest rimligt att ha de droger lagliga som skadar samhället så lite som 

möjligt? Jag undrar vad som avgör om en drog är farlig och vilken som inte är det? 

Vad händer om man kriminaliserar en drog som många brukar? Alkohol är ett 

ypperligt exempel på en drog som absolut inte är bra för samhället då den för med 

sig många problem och dessutom skadar individen själv. Alkohol är samtidigt som 

detta ett exempel på en drog som i det nuvarande läget inte går att ha olagligt, detta 

bevisade den amerikanska maffian resolut under spritförbudet. Tobak hade säkert 

fört med sig samma bieffekt om man förbjöd det. 

Som framsidan avslöjar handlar detta om plantan Cannabis Sativa. Att jag valde att 

utforska just detta område borde inte överraska någon. Det är den fjärde mest 

brukade drogen i världen efter alkohol, tobak och koffein. En av de mest 

kontroversiella frågorna idag är huruvida cannabis bör legaliseras eller inte. Syftet 

med arbetet är att få reda på vad som vore bäst för just Sverige. För jag vill ju hjälpa 

mina medborgare. Det kommer handla om växtens potentiella användningsområden 

förutom berusningssyfte, för att sedan också gå in djupare på hur den som drog 

påverkar oss på ett objektivt sätt. All fakta som används i studien finns att tillgå på 

internet. Detta för att det ständigt publiceras ny information, nya riktlinjer och ny fakta 

inom området. Det vore inaktuellt att basera sina fakta på nedskriven litteratur. 
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Ordförklaringar 

För att kunna hänga med i texten kan det vara nödvändigt att känna till vissa ord. 

Legalisering – En legalisering är total, det är då möjligt att handla, köpa och sälja 

med varan ifråga. 

Avkriminalisation – Till skillnad från en legalisering så innebär en avkriminalisation 

endast att det inte längre är olagligt att odla/framställa en liten mängd av substansen 

ifråga för att själv bruka denna. Det är alltså t.ex. olagligt att framställa stora mängder 

för att sälja vidare och tjäna pengar på det.   

Cannabinoid - Cannabis innehåller som allting annat många olika ämnen, många av 

dessa kallas i detta fall för cannabinoider. THC, CBD och CBN är exempel på 

cannabinoider och dessa kan binda sig till våra CB-receptorer. 

CB-receptor - Detta är receptorer som sitter i kroppen, främst i hjärnan som vissa 

ämnen kan sätta sig på för att interagera med kroppen. Det finns 2 olika receptorer 

CB1-receptorer och CB2-receptorer.   

Signalsubstanser - Ämnen som naturligt finns i hjärnan för att denna ska kunna 

fungera.  Anandamid är ett av dem. 

Anandamid - Ett ämne som finns i hjärnan, det produceras naturligt av kroppen och 

ämnet använder vanligtvis CB-receptorerna. 

Metabolit - När ett ämne bryts ner i vår lever eller alternativt av njurarna bildas 

såkallade slaggprodukter, alltså andra ämnen som blir kvar efter nedbrytningen och 

dessa heter metaboliter.  

Missbruk - Vi måste se skillnad på ett missbruk och ett bruk. Ett missbruk är när en 

person använder en drog så mycket att detta påverkar dennes vardag så att jobb, 

hygien och annat blir lidande. Att ta ett glas vin varje lördag till middagen är inte ett 

missbruk. 
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Beroende - Det finns två sorters beroende, ett fysiskt och ett psykiskt. Det fysiska 

beroendet innebär att någon av kroppens receptorer har vant sig vid ett ämne och då 

får man symptom när ämnet inte finns i kroppen. Detta händer snabbt vid 

tobaksrökning där man får abstinenssymptom när hjärnan inte får nikotin. Psykiskt 

beroende kan inträffa när någonting har blivit en del av vardagen.  Datorspelande 

och shopping är psykiskt beroendeframkallande. 

Toxicitet - Vilken toxicitet ett ämne har beror på hur giftigt det är, om att ämne är 

mycket giftigt har det hög toxicitet. 

Begreppet ”Farlig drog” - När man säger att en drog är farlig tänker man ofta först 

på hur skadlig den är för kroppen. Det är helt rätt men vad vi annars måste räkna 

med är hur lätt det är att bli beroende av drogen och vilka skador den orsakar 

samhället. 

Drog - Till droger räknas inte bara narkotika som kokain och ecstasy, här placeras 

även koffein, alkohol och socker. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Om cannabis 

Cannabis Sativa är en grön bladplanta som växer vilt i hela världen om man bortser 

ifrån den arktiska delen.1 Plantan kan användas till att skapa plast, textiler, livsmedel, 

att göra energigröda, skapa papper, byggmaterial och läkemedel. Själva plantan kan 

alltså användas inom många olika områden.2 

Växten innehåller 460 kända ämnen varav 60 är cannabinoider. De tre främsta 

cannabinoiderna är THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), CBN (cannabinol) och CBD 

(cannabidol).3 

THC är en lätt psykoaktiv cannabinoid som kan binda till kroppens CB-receptorer och 

på det sättet interagera med kroppen. Cannabinol bildas när THC förfaller vid dålig 

lagring. Det finns alltså inte mycket CBN i en färsk planta. Cannabinol är bara lätt 

psykoaktivt, maximalt 1/10 av THC och cannabinolen anses förstärka de 

desorienterande aspekterna hos THC. Cannabidol en icke psykoaktiv cannabinoid 

som ger fysiska symptom som bland annat sänker blodtrycket, vidgar blodkärl samt 

verkar smärtstillande. Eftersom plantan innehåller dessa cannabinoider kan den 

användas som läkemedel och även i berusningssyfte.4  

 

1 Kanadensiska senatens sammanfattning angående cannabis sida 2. 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.pdf 

 2 Hampa.net, första sidans olika inriktningar. www.hampa.net 

3 Kanadensiska senatens sammanfattning angående cannabis sida 2. 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.pdf 

4 Wikipedia.se, cannabinoid, vanliga örtcannabinoider och deras egenskaper. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabinoider 
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Cannabis som berusningsmedel 

Om man ska använda cannabis i berusningssyfte måste man separera de delar av 

plantan som innehåller de aktiva beståndsdelarna, blommorna och bladen. När man 

gjort detta kan man inhalera eller eventuellt mala ner och äta växtdelarna. Om man 

ska inhalera dem brukar man oftast röka bladen eller blommorna. Man kan även 

förånga dem genom att värma upp växtdelarna till några grader innan de förbränns, 

då frigörs cannabinoiderna utan att man behöver andas in den skadliga röken. Ska 

man förtära plantan så kan man t.ex. använda den som ingrediens i någon sorts 

bakelse.1 

Om cannabis inhaleras känner man av effekterna efter bara någon minut. Ruset blir 

som starkast inom 10-30 minuter och varar sedan i 2-3 timmar. Efter 4-6 timmar är 

hela ruset över. Om det däremot äts blir hela förloppet med utdraget. Man börjar 

känna av effekterna efter cirka en halv till två timmar. Sedan når effekten sitt 

maximum på ungefär en timme och avtar sedan. Vid oralt intag kan ruset vara i 4-10 

timmar. 2 

En viktig sak är att en dödlig överdos aldrig kan orsakas av cannabis på grund av att 

den har så låg toxinationshalt.3  

Om man berusar sig med cannabis brukar man känna av följande effekter under 

ruset:  

 Eufori och avslappning. 

 Förstärkt uppfattning av ljud, smak, lukt och andra sinnesintryck.  

 Förändringar i tankegångar och uttryck.  

 Pratgladhet. 

 Ökad aptit samt muntorrhet.  

 Sämre närminne, inlärningsförmåga samt motorik. 

Vid väldigt höga doser av cannabis kan i vissa sällsynta fall milda hallucinationer 

uppstå.  
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En person som överdoserat cannabis, använder cannabis tillsammans med andra 

droger, alkohol eller av någon annan anledning får ett negativt cannabisrus kan 

uppleva följande under berusningen:  

 Illamående  

 Yrsel  

 Trötthet  

 Nedstämdhet  

 Ångest 

 Paranoia  

Ett negativt cannabisrus kan i vissa fall förhindras genom att vara i en bekväm miljö, 

slappna av, vara på bra humör samt genom att inte använda en för stor mängd 

cannabis. Den som råkar ut för en negativ upplevelse bör försöka slappna av och 

komma ihåg att det snart går över. Effekterna av drogen är bara tillfälliga.4 

Psykos är ett symtom på ett mentalt ohälsotillstånd. Det innebär att personen får en 

förändrad verklighetsuppfattning. Ett negativt cannabisrus kan bidra till en psykos då 

ett negativt cannabisrus kan skapa starka oroskänslor, ångest och paranoia. Även 

alkohol, andra illegala droger eller mediciner kan utlösa psykotiska tillstånd. En 

psykos kan också utlösas av en plötslig förändring i livet. Exempelvis då ens husdjur 

eller nära vän dör, en allvarlig olycka inträffar, när man får ett barn eller vid 

skilsmässa. 

Om man har t.ex. schizofreni i familjen så bör man undvika alla rekreativa droger då 

enligt vissa rapporter droger som LSD, ecstasy, alkohol och cannabis kan utlösa eller 

på skynda schizofreni om man har anlag för att få det. Detta behöver då majoriteten 

inte oroa sig för utan endast de med drabbade släktingar.5 

Flera studier om cannabis har gjorts under de senaste åren och tack vare dem kan vi 

konstatera att för majoriteten av användarna orsakar cannabisbruk varken fysiska, 

psykiska eller sociala problem varken lång- eller kortsiktigt. Alla frågor är dock inte 

besvarade än och mer forskning behövs innan vi har alla svaren.6 
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1 Cannabisera.se, vad är cannabis? http://www.cannabisera.se/information/index.html 

2 Erowid.org, cannabis, cannabis effekter. 

http://www.erowid.org/plants/cannabis/cannabis_effects.shtml  

3 Kanadensiska senatens sammanfattning angående cannabis sida 6. 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.pdf 

4 Cannabisera.se, vad är cannabis? http://www.cannabisera.se/information/index.html 

5 Cannabisera.se, haschpsykos. 

http://www.cannabisera.se/argument/cannabis/haschpsykos.html 

6 Kanadensiska senatens rapport del 1, sida 165. 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/repfinalvol1-e.pdf 

 

Cannabis i trafiken 

Narkotika överhuvudtaget bör absolut inte finnas i kroppen när man sätter sig bakom 

ratten. Det är en självklar grundregel men under detta avsnitt skall vi ta upp en liten 

del av hur cannabis påverkar vår körförmåga. 

Cannabis påverkar reaktionsförmåga, timing och körförmåga negativt. Dock får det 

oss att fokusera mer på hur vi kör och ta mindre risker. I låga doser, har det endast 

en liten effekt på vår körförmåga. Kanadensiska senatens rapport anser att detta 

alltså inte behöver betyda att cannabis utgör en trafik fara. Men en andel påverkade 

förare testas positiva för både alkohol och cannabis. Effekterna på körförmågan blir 

då mycket större än vid endast intag av en utav drogerna. 1 

 

1 Kanadensiska senatens sammanfattning angående cannabis sida 18. 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.pdf 
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Cannabinoidernas väg genom kroppen 

Vad händer egentligen i kroppen när vi får i oss de aktiva beståndsdelarna?  

Om vi säger att vi röker cannabis eller förångar det så inhalerar vi i båda fallen 

ämnena. Väl nere i lungorna passerar de lungornas kapillärbäddar där det vanliga 

gas utbytet sker när vi andas. Där tas cannabinoiderna upp.1 

Låt oss nu följa THC, CBD och CBN som har börjat cirkulera runt i blodomloppet. När 

cannabinoiderna kommer upp till hjärnan fäster sig främst THC men även en liten del 

cannabinol och cannabidol på de så kallade CB1-receptorerna. Det finns även CB2-

receptorer där först och främst cannabidol fäster sig. Dessa receptorer finner man i 

immunförsvaret och i mjälten. Denna typ av receptor är ansvarig för de 

antiinflammatoriska, illamående hämmande och sövande effekterna av cannabis när 

cannabinoiderna fäster sig.2 Dessa receptorer finns även i andra däggdjur, fiskar, 

fåglar och reptiler vilket gör att de i teorin också skulle bli påverkade av ämnena.3   

CB1-receptorerna används vanligen av hjärnan för signalsubstansen anadamid. När 

THC kommer till hjärnan via blodet imiterar den neurotransmittorn och binder sig till 

CB1-receptorerna.4 När ämnena slutar verka efter några timmar lossnar de från CB-

receptorerna och bryts av kroppen ner till olika icke psykoaktiva metaboliter i levern.5  

En viss del av de nedbrutna cannabinoiderna kommer till njurarna. Varje "varv" renas 

blodet från metaboliterna, som lämnar kroppen med urinen. Men allting lämnar inte 

kroppen direkt. THC är ett fettlösligt ämne, som gärna fäster sig i fett när det 

cirkulerar i runt i kroppen. Fett lagras i fettdepåer som valkar, mage, bröst och så 

vidare. THC följer med fettpartiklar i blodet in i dessa fettdepåer och lagras 

tillsammans med det övriga fettet. När det sedan släpps ut genom att kroppen 

förbränner fett så cirkulerar det än en gång i blodet, varvid det till slut lämnar kroppen 

via njurarna och urinen. Många olika saker påverkar hur lång tid det tar innan alla 

nedbrytningsprodukter är helt borta, t.ex. hur bra man förbränner fett, vid hur många 

tillfällen man rökt.6 

Likt nikotin så får de flesta ingen behaglig effekt de första gångerna de testar 

cannabis, dock får man inte någon bieffekt så som illamående som många första 
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nikotin testare upplever. Det beror på att hjärnan har alldeles för lågt antal CB1-

receptorer. Men när kroppen utsätts för THC upprepade gånger produceras nya 

receptorer, och man kan känna av ämnet, precis som nikotin och dess receptorer. 

Detta leder till att en person möjligtvis kan känna av effekten redan från första 

gången han testar cannabis medan en annan kanske måste testa några gånger 

innan effekten kommer beroende på hur många receptorer man har ifrån början. 7 

På samma sätt kan kroppen stänga av de receptorer som finns, för att man in te ska 

bli lika kraftigt påverkad. Det är detta som kallas för tolerans mot en drog. Om man 

tar någon drog väldigt ofta så stängs fler och fler receptorer av. Det här gäller alla 

receptorer och är alltså inte unikt för just CB-receptorerna. 8 

 

1 ltkronoberg.se, U-cannabis, Medicinsk bakgrund. 

http://www.ltkronoberg.se/templates/LtKDocPageRev____38014.aspx  

2 Wikipedia.se, cannabinoid, vanliga örtcannabinoider och deras egenskaper. (2008) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabinoider 

3 Wikipedia.se, cannabinoid, cannabinoidreceptorer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabinoider 

4 Drugsmart.se, droger och hjärnan, cannabis del 7. (2008) 

http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=607  

5 Drugsmart.se, droger och hjärnan, cannabis del 8. (2008) 

http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=607 

6 ltkronoberg.se, U-cannabis, Bedömning. 

http://www.ltkronoberg.se/templates/LtKDocPageRev____38014.aspx 

7 rokochsnusfri.netdoktor.passagen.se, Tobak och beroende. (2004-11-19) 

http://rokochsnusfri.netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=4431 

8 web4health.info, Toleranseffekter av Benzodiazepiner vid regelbunden användning. (2006-06-

06) http://web4health.info/sv/answers/bio-benzo-tolerance.htm 
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Cannabis som medicin 

Vissa cannabinoider har egenskaper som gör dem användbara inom 

läkemedelsindustrin. Bland annat att de lindrar smärta, verkar antiinflammatoriskt, 

sänker blodtrycket, stimulerar aptiten och kan minska takten som vissa tumörer växer 

i.1 Några fördelar som cannabis har inom det medicinska området är att det endast 

skapar ett psykiskt beroende, till skillnad från många andra mediciner som används 

idag. Ett cannabisberoende är likvärdigt med ett spelberoende.2 Cannabis som kan 

inhaleras vilket gör att patienten får smärtlindring inom bara några minuter och risken 

att kräkas upp medicinen som annars kan vara stor försvinner också helt. Det är 

också bevisat att när cannabis inhaleras är det lättare att dosera än vid oralt intag. 

Det har använts som medicin i tusentals år. I Sverige är den allmänna kunskapen om 

medicinsk marijuana mycket bristfällig. Detta tack vare att debatten om cannabis är 

tabubelagd. Listan över sjukdomar som kan behandlas med hjälp av cannabis kan 

göras lång: 

 

HIV/AIDS 

Cannabis minskar illamående och stimulerar aptiten, det motverkar också kräkningar. 

Kräkningar, aptitförlust och illamående är ett stort problem orsakat av sjukdomen 

eller biverkningarna av dess mediciner. Många organisationer som inriktat sig på 

medicinsk forskning av AIDS är bland de starkaste förespråkarna för medicinsk 

marijuana. De menar att cannabis till och med rädda liv genom att HIV/AIDS-

patienter lyckas behålla sin vikt och få i sig tillräckligt med näring. Dessutom hjälper 

cannabis dem att motverka depressioner som ofta medföljer svåra sjukdomstillstånd. 

Cancer 

Vid cancer gäller samma sak, illamående, aptitförlust och kräkningar är för många 

patienter ett stort problem. Cannabis är ingen mirakelväxt som botar cancer, men det 

kan helt klart höja livskvaliteten för många personer med svåra sjukdomar genom att 

motverka deras symptom.  
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Grön starr 

Grön starr är den största orsaken till blindhet i USA och förmodligen i resten av 

världen. Det ger upphov till 14 % av det totala antalet fall av blindhet. Cannabis kan 

minska trycket inuti ögat som förekommer vid grön starr. Grön starr skadar synen 

genom att öka ögontrycket under perioder. Flera studier har visat att cannabis 

minskar trycket i ögat hos personer med normalt tryck och personer med glaukom. 

Att röka cannabis skulle kunna hjälpa 90 % av dessa drabbade, 2 500 000 personer 

bara i USA.  

Migrän  

Cannabis var redan för länge sen sedan den vanligaste och mest effektiva medicinen 

i behandling av migrän. Det har potential för att snabbt och effektivt kunna behandla 

akut migrän. Tobaksrökning drar samman lungornas artärer, cannabis vidgar dem. 

Då huvudvärk till följd av migrän beror på sammandragningar i artärerna bidrar 

cannabis med en förändring i de blodkärl som täcker hjärnan och migränen släpper. 

Det blir synbart då den som brukar cannabis får röda ögon, detta visar att blodkärlen 

är vidgade. Till skillnad från andra läkemedel har cannabis ingen uppenbar effekt på 

resten av blodomloppet, förutom en något förhöjd hjärtrytm i det ögonblicket 

cannabispreparatet börjar verka. 3 

 

1 Wikipedia.se, cannabinoid, vanliga örtcannabinoider och deras egenskaper. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabinoider 

2 Medicinskmarijuana.com, missbruk. http://www.medicinskmarijuana.com/fakta.html#miss 

  
3 Medicinskmarijuana.com, behandlingsområden.  

http://www.medicinskmarijuana.com/medvalue.html 
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För- och nackdelar med att ändra lagen 

Ett totalförbud av cannabis, så som det ser ut idag bidrar till: 

1. Stora ekonomiska vinster till kriminella nätverk, då den svarta marknaden har 

cannabis på sin sida. Beräknas till 2.4 miljarder kronor per år. 1 

2. Stora förluster av skattebetalarnas pengar. Detta för alla rättegångar, 

polisinsatser mot cannabis som kostar pengar. 

3. Ett ökat bruk av tunga droger. Eftersom cannabis just nu finns inom kriminella 

nätverk luras ofta tyvärr många personer att ta tunga droger via den vägen. 

Langarna bryr sig inte om konsumenterna och erbjuder därför ofta tyngre 

droger som är dyrare och snabbt skapar ett beroende för att själva vinna så 

mycket på sin handel som möjligt. 

4. Svenska invånare har ingen valmöjlighet att berusa sig med ett hälsosammare 

alternativ än alkohol.  

5. Vissa sjuka får inte den bästa medicin, då det kan utvinnas medicin ur 

cannabis men detta är nu enligt lagen inte möjligt. 

 

En total legalisering, alltså både för personligt och medicinskt bruk bidrar till: 

1.  Allt tvärtemot vad ett totalförbud bidrar till. 

2. Ekonomiska vinster till Sverige då cannabis skulle kunna säljas av t.ex. 

systembolaget, ett statligt ägt bolag och samtidigt beskattas. 

3. Möjligtvis en minskad konsumtion av mer ohälsosamma men fortfarande 

lagliga droger t.ex. alkohol, om invånare väljer bort dessa droger för cannabis. 

4. Det kriminella nätverket skulle övergå till att köpa stora mängder cannabis i 

Sverige och sälja vidare detta till andra länder inom EU där cannabis 

fortfarande är olagligt. Lokala langare skulle få en till möjlighet att tjäna pengar 

genom att köpa ut cannabis till minderåriga. 
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5. Fler folk skulle självklart testa cannabis. 

6. Samt allt som en medicinsk legalisering påverkar. 

En legalisering av medicinskt bruk bidrar till: 

1. Folk riskerar att bli berusade av sin medicin, dock sker redan detta i många 

fall.  

2.  Vissa sjuka får bättre medicin mot just deras åkommor.  

3. Invånare som vill komma åt cannabis utan att medicinskt behöva det kommer 

att försöka låtsas vara sjuka för att få den. Detta kan hända oavsett om de 

själva vill bruka det eller sälja det vidare för att tjäna pengar. 

 

1 Drugnews.nu, Cannabishandeln större än tidigare känt. 

http://www.drugnews.nu/article.asp?id=3931 

I övrigt till denna lista finns och behövs förmodligen inga källor. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Sammanfattning 
Att hitta objektiv information om detta ämne är väldigt svårt. Många är totalt emot 

cannabis medans det för andra är en helig gud. Det tycks vara så att personer som 

bestämt tycker illa om cannabis antingen hört den amerikanska skräckpropagandan 

och ända sen dess varit grundlurade. Cannabis är ju knark precis som heroin och då 

måste de vara lika illa!  Några andra sätter etiken före vetenskapen, för att legalisera 

cannabis, ger ju fel budskap till våra barn. Även om det på sikt skulle vara bättre för 

dem och oss alla. Andra som istället sett rakt igenom skräckpropagandan ställer sig 

ofta omgående på den gröna sidan, nästan som en demonstration eller ett uppror 

mot statens propaganda. Ofta leder det till att en liten del av dessa personer även 

vägrar ta de riktiga konsekvenserna av drogen på allvar. Men den stora frågan är ju 

hur vi vanliga Svenssons ska kunna skilja på tunga, lätta, farliga och mindre farliga 

droger om inte ens de som styr vårt land kan det? För om inte ens de kan det, då kan 

de knappast lära oss att göra det. 

En sak vi kan konstatera är att folk kommer alltid att bruka droger. Det finns olika 

syften till varför folk använder droger. Men nästan alla vill berusa sig eller bara 

slappna av ibland för nöjes skull. Vissa vill få en kick och en del vill bara bort ifrån 

verkligheten. Droger är inte på något sätt svårt att få tag i för någon, därför är det 

många som använder det. Alkohol, heroin, cannabis eller andra preparat som finns 

att tillgå. 

Sverige har ett mål, en nolltolerans mot droger. Men hur rimligt är egentligen detta? 

Trots vår nolltolerans mot droger har vi ett högt antal tunga missbrukare per invånare 

jämfört mot andra länder som har en humanare drog politik. Dessutom är det 

missvisande att kalla vårt motto för en nolltolerans när vi ändå har alkohol, tobak och 

koffein legalt. Enligt mig är koffein och cannabis rimligt att ha som legala 

samhällsdroger med en åldersgräns på 18 år.  Dessa droger skapar också bevisat 

mindre samhällsproblem än alkohol och tobak. Detta är dock en orimlig önskan då 

alkoholen och tobaken är mycket av en kultur för oss, folket skulle helt enkelt inte 
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acceptera ett förbud av de 2 berusningsmedlen.  Men då anser jag att valmöjligheten 

att kunna använda cannabis istället för alkohol borde finnas. 

Cannabis bör oavsett om en total lagändring genomförs eller inte, användas till att 

framställa medicin. Jag anser det inte omoraliskt att vissa invånare riskerar att bli 

berusade på sin medicin så länge den är funktionell. Morfin, andra opiater och 

lugnande medel används redan flitigt i Sverige.  

Jag citerar en rullstolsbunden man ”Det som friska människor gör fel när de ser mig 

använda medicinsk cannabis. Det är att för dem är det helt okej att se mig, en 

rullstolsbunden man använda det. Men när de ser någon person, som på utsidan ser 

helt frisk ut men kanske har cancer i hela kroppen. Då börjar de genast gnälla. Men 

det är inte så att läkare skriver ut mediciner för skojs skull.” Det ligger en mycket bra 

poäng i det han säger.  

Fakta delen kan uppfattas partisk för läsaren om denne ifråga inte hört om de nyaste 

observationerna av Cannabis. Det är synd att informationen om cannabis är så 

bristfällig i Sverige eftersom plantan kan användas till så mycket olika saker. Det 

skapar även problem när man upplyser dåligt om hur cannabis fungerar som drog då 

det finns många brukare av den. Här i vårt samhälle är det den 4:e mest använda 

drogen efter koffein, tobak och alkohol. 

 

 

 

 



18 

 

Källförteckning 
Kanadensiska senatens rapport: CANNABIS: OUR POSITION FOR A CANADIAN PUBLIC 

POLICY. (September, 2002) http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-

e/rep-e/repfinalvol1-e.pdf  

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/repfinalvol2-e.pdf 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/repfinalvol3-e.pdf 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/repfinalvol4-e.pdf  

 

Kanadensiska senatens sammanfattning angående cannabis: CANNABIS: OUR POSITION FOR 

A CANADIAN PUBLIC POLICY. (September, 2002) 

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.pdf  

 

www.Drugsmart.se, droger och hjärnan. (2008) 

http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=607  

 

www.Wikipedia.se, cannabinoider. (2008) http://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabinoider 

 

www.Wikipedia.se, cannabis. (2008) http://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabis 

 

www.Hampa.net, användningsområden och läkemedel. (2008) www.hampa.net  

 

www.Cannabisera.se, vad är cannabis? (2008) 

http://www.cannabisera.se/information/index.html 

 

www.erowid.org, cannabis. (2008) http://www.erowid.org/plants/cannabis/cannabis.shtml 

 



19 

 

www.medicinskmarijuana.com, Behandlingsområden. (2008) 

http://www.medicinskmarijuana.com/index.html  

 

www.ltkronoberg.se, U-cannabis. (2001-03-01) 

http://www.ltkronoberg.se/templates/LtKDocPageRev____38014.aspx  

 

www.web4health.info/sv/answers/bio-benzo-tolerance.htm, Toleranseffekter av 

Benzodiazepiner vid regelbunden användning. (2006-06-06) 

http://web4health.info/sv/answers/bio-benzo-tolerance.htm 

 

www.rokochsnusfri.netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=4431, Tobak och beroende. 

(2004-11-19) http://rokochsnusfri.netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=4431 

 

www.drugnews.nu, Cannabishandeln större än tidigare känt 

http://www.drugnews.nu/article.asp?id=3931 

 

 

 

 

 

 


