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Abstrakt 

The Swedish debate concerning cannabislegalisation is characterised by a largley 

politically widespread concensus regarding a zero tolerance policy. In the last five years 

several countries and states in the US have legalised or moved towards a legalisation of 

cannabis. This essay aims to map if the international debate along with Swedish 

activists have made an imprint on the debate in regard to a change in attitude towards 

cannabis in Swedish newspapers from 2010 to 2015. A quantative textanalysis was 

adopted to complete this task, with four main variables at its basis. The results were 

inconclusive, but there might be a slight change during the period 2013 to 2015 in 

regard to how cannabis is referred to in the media. The results were discussed from a 

paternalistic and liberal point of view. Further studies are needed during a longer period 

of time for the results to be conclusive.  
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1 Inledning 

Cannabis-preparat har klassats som olagliga i Sverige sedan 1974 och ligger under 

Förteckning 1 på Socialstyrelsens lista över olagliga preparat, vilket betyder 

“allmänfarliga droger utan medicinskt värde” (Anderberg 2011 s 100). Under samma 

förtäckning återfinns även droger som mescalin och heroin. Den svenska 

narkotikapolitiken går efter en hårddragen linje som kallas “noll tolerans-principen”. 

Den innebär att både tillgång och efterfrågan gällande narkotika ska bekämpas, vilket 

reellt innebär att både säljare och brukare kriminaliseras. Sverige har historiskt sett haft 

problem med berusningsmedlet alkohol, vilket delvis kan assistera i att förklara dagens 

narkotikapolitiska linje. 

   Vissa argumenterar att under kriget mot droger som härjat sedan Richard Nixon och 

Ronald Regan var presidenter i USA, har polisen lagt oproportioneligt stora resurser på 

att söka upp cannabisbrukare och odlare (bl. a Jones 2016.08.05).  

   Under de senaste åren har narkotikapolitiken i vissa delar av världen börjat luckras 

upp i skuggan av kriget mot droger, som ett växande antal länder, företagsledare och 

NGOs klassat som förlorat (Charbonneau 2016.04.19). Några av de länder som beslutat 

att legalisera, reglera och beskatta cannabis de senaste fem åren är Kanada, Mexiko, 

Uruguay och ett växande antal delstater i USA. Dessa länder/delstater väljer att 

avkriminalisera och legalisera cannabis för rekreationellt bruk av olika anledningar, 

men i grund och botten handlar det om att ta kontroll över den illegala marknaden (Frisk 

2016.04.20). Legalisering av cannabis har även diskuterats i Storbritannien och i Irland 

(Lauffs 2016.04.13).  I Nederländerna är cannabis tolererat och avkriminaliserat sedan 

1976, och den Nederländska narkotikalagtiftningen gör skillnad mellan hårda droger 

och mjuka droger, där cannabis och dess preparat räknas till gruppen mjuka droger 

(Maclay 2012.09.13) 

    I flertalet EU länder, såsom Tjeckien, Tyskland, Belgien, Frankrike och Portugal, är 

cannabis lagligt för medicinskt bruk, då cannabis har många medicinska egenskaper.  

    Sedan USA avskaffade förbudet att forska om cannabis under Obamas regim 2009 

har det publicerats hundratals studier kring hur cannabis påverkar människan och 

växtens medicinska egenskaper, en lista som alltjämt ökar.  
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  2014 kallade Mexico, Colombia och Guatemala efter ett FN möte kring kriget mot 

droger då dessa länder har plågats av drogkartellernas våld som en följd av kriget mot 

droger. FN kallade till ett konvent om drogpolicy i April 2016 som resulterade i att FN 

ändrade sin ståndpunkt i narkotikafrågan till att sätta människan i fokus för drogpolicy, 

men behöll den rådande förbudsinställningen till droger (Lederer 2016.04.21). Ett 

växande antal internationella profiler inom både den politiska och privata sektorna har 

givit sitt stöd för att alla droger ska avkriminaliseras (Glenza 2016.04.21).  

   Även i Sverige finns det rörelser som är för en ny narkotikapolitisk inställning. 

”Cannalisörerna” är en ideell förening som arbetar för en ny narkotikapolitik samt 

tillhandahåller fakta kring cannabis och arrangerar så kallade CannaDates där 

intresserade träffas och diskuterar narkotikapolitik med cannabis i fokus. 

”Avkriminalisera Cannabis” är en rörelse med rötter i den danska procannabis rörelsen 

och har drygt 27,500 medlemar på Facebook (Avkriminaliseracannabis.se).  Wally 

Johnson och Molly J Bergström driver en datingsida vid namn ”High Society” som är 

riktad specifikt till cannabisbrukare (Highsociety.se). Wally Johnson driver även en 

podcastserie vid namn ”Stoned Philosofy” som går att hitta genom sociala medier och 

hans Youtubekanal med samma namn och väntas göra en dokumentär vid namn “Mary 

& I” (Jonhnson 2014) .    

    En annan rörelse som får uppmärksamhet på sommaren är ”Fria Fröet” som delar ut 

gratis cannabisfrön som aktivister sedan planterar runt om i de svenska städerna 

(Fagerström 2015.05.30 & Johansson 2016.05.20). Rörelserna finns i Sverige och växer 

i takt med omvärldens förändrade syn på cannabis. Sverige sägs även vara 

självförsörjande av cannabis och antas dessutom exportera till bland annat Norge 

(Anderberg 2011 s. 12  & Palmqvist 2012.11.12).       

  Under debatten kring FN:s förändrade syn på narkotika kritiserades den svenska 

drogpolitiken av FNs högkommissionär för mänskliga rättigheter, Flavia Pansieri. Hon 

påstår att den Svenska hållningen inte är i linje med mänskliga rättigheter i relation till 

bristande vårdmöjligheter (Wicklén & Bergstedt 2015.11.08). Sveriges 

folkhälsominister Gabriel Wikström har sagt i bland annat en intervju med den RNS 

(Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) kontrollerade sidan Drugnews att Sverige inte 

kommer att gå mot en avkriminalisering av någon drog, således inte heller cannabis 

(Liljesson 2015.11.26).  

    Dessa rörelser kämpar emot ett etablisemang med en enad politisk ståndpunkt emot 

cannabis och förändringar i narkotikapolitiken. Inget av partierna i riksdagen har 
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cannabis på sin agenda, men i ungdomsförbunden finns det idéer som kan förändra. I 

maj 2013 röstade Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) för att organisationen ska vara 

för en legalisering av cannabis, och de görs sällskap av andra små partier såsom 

Piratpartiet och det Liberala Ungdomsförbundet (LUF) som redan 2010 röstade igenom 

ett förslag om legalisering av cannabis och avkriminalieraing av alla droger. Dessa 

grupper möter dock hårt motstånd hos moderpartierna och i riksdagen, då inget av de 

sittande partierna är villiga att diskutera frågan och avfärdar ungdomspartiernas idéer 

som unga och radikala (Svenberg 2013.05.15).  

   Således är frågan ifall dessa enstaka grupperingar av aktivister, tillsammans med 

omvärldens attitydsförändringar har, i någon mån, förändrat den svenska attityden kring 

cannabis.  

1.2 Frågeställning och Syfte  

1. Har attityden gentemot cannabis i den svenska debatten förändrats i tryckt media 

under perioden 2010 - 2015? 

 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för hurvida den svenska attityden kring 

cannabis har förändrats under en femårsperiod i ett urval ifrån svensk tryckt media 

baserat på fyra kriterier.  

   Ämnet är relevant och intressant i relation till statsvetenskap för att frågorna 

behandlar en högst politisk fråga som har väckt mycket uppmärksamhet i Sverige och i 

omvärlden. Man kan även hävda att frågan kring cannabis är ett intressant exempel på 

hur globaliseringen har influerat och kanske även underblåst en växande drogliberal 

rörelse, samt den svenska politiska debatten kring ämnet. Ämnet är även ett exempel på 

hur Svenska staten agerar gentemot dess medborgare i form av begränsningar och 

rättigheter. I relation till individualism är just narkotika ett bra exempel på hur stater 

själva avgör på vilket sätt och från vad de ska skydda sina medborgare och detta 

inkluderar således även att skydda den enskilde medborgaren från sig själv. Ur ett 

politiskt perspektiv är detta relevant eftersom politiker skapar lagar och policy, samt 

delar ut resurser till kommuner och organisationer i specifika ändamål. 

Drogbekämpning är ett av dessa ändamål och media har uppdraget att rapportera om hur 

dessa medel används. 

 



  
 

- 4 - 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen syftar att begränsa undersökningen till två tidningar som ska representera 

media. Dessa är den rikstäckande dagstidningen Dagens Nyheter och den lokala 

dagstidningen Sydsvenskan. Eftersom uppsatsen syftar på att undersöka förändring över 

tid torde endast två tidningar kunna utrusta uppsatsen med ett tillräckligt stort antal 

artiklar som material under den femårsperiod som uppsatsen ska undersöka.  

 

1.4 Vad är Cannabis? 

Cannabis refererar till produkter som utvins ur indisk hampa som växer vilt i centrala 

och södra Asien, stora delar av Sydamerika samt några karibiska öar, men kan växa vilt 

i nästan hela världen. Indisk hampa har använts av människan i religiösa syften, i 

ritualer, som bygg- och  textilmaterial samt i medicinska syften i cirka 10.000 år (Ghose 

2015.01.1). 

    Cannabis går under många namn men de mest välkända är ”weed”, ”ganja” och 

”marijuana”, och i Sverige går det även under benämningarna ”gräs” och ”braj”. 

Cannabis består av runt 500 naturliga kemiska föreningar och utav dessa kallas runt 80 

för cannabioder. Hjärnan skapar egna cannabioder via endocannabinoid-systemet. Detta 

system är viktigt för ett flertal funktioner i kroppen, såsom aptit, sömn, känslor och 

rörelse (Leafscience 2015.10.23). Cannabioder reagerar med speciella receptorer som 

finns naturligt i människokroppen. Dessa receptorer delas in i två grupper: CB1 som 

finns i hjärnan och nervsystemet och CB2 som finns i imunförsvaret. Den psykoaktiva 

substansen i Cannabis, den som får dig att känna dig “hög”, kallas för THC 

(tetrahydrocannabinol). Kroppen har en egen signalsubstans som är väldigt lik THC 

som kallas arakidonoyletanolamin eller AEA (Anderberg 2011 s 55). Skillnaden mellan 

dessa två är att AEA bryts ner mycket fortare än THC, vilket innebär att människan inte 

är naturligt hög hela tiden (Anderberg 2011 s 55).  

  Cannabis kan konsumeras genom att röka  de torkade blommorna som brukar 

benämnas ”weed”, ”gräs” eller ”marijuana!” i vardagligt tal. Man kan även äta dem i 

bakverk eller förånga dem i en så kallad ”vaporizer”. Cannabisharts eller hash framställs 

utav alla växtdelar som pressas ihop till en brun massa. 

    När THC konsumeras binds substansen samman med CB1 och CB2 receptorerna. 

Eftersom CB1 finns i hjärnan känner man sig hög.  
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   THC påverkar kroppen fysiskt genom att sänka blodtrycket , öka hjärtfrekvensen, 

påverka sömn samt att torka ut ögon och mun. THC har en antipsykotiskt motvikt i 

cannabisplantan som kallas för cannabidiol (CBD) som i stor grad är ansvarig för ett 

flertal av de helande effektera som cannabisplantan har (Welsh 2014.04.20).  

   Cannabis kan ge ökad aptit, i slang kallas detta fenomen för ”munchies” (Fang 

2016.05.27) och denna egenskap används bland annat ofta vid behandling av 

sideffekterna av kemoterapi hos cancersjuka (National Cacer Institute 2016.05.27). 

Cannabis kan även helt avbryta slaganfall och spasmer hos parkinssonsjuka och 

epilepsipatienter. Cannabis dödar även cancerceller enligt en studie från 2015 utförd av 

forskare vid Harvard-universitetet i USA (Allen 2015.08.24.).     

       Till de negativa effekterna hör yrsel, koncentrationssvårigheter, försämrad analys- 

och planeringsförmåga, kortvarig minnesförsämring och vid överkonsumption kan THC 

även orsaka ångest, panikkänslor och paranoja enligt bland annat Folkhälsoinstitutets 

metaanalys (Palmqvist 2013-06-22). För vissa som har psykotiska tendenser eller 

genetik kan cannabis fungera som en katalysator av sjukdomstillstånd såsom 

schizofreni, mani och depressioner (Kegö och Leijonmarck 2012 s.10). Tonåringar och 

unga vuxna kan påverkas mer än människor över 25 eftersom cannabis effekter på 

hjärnan är mer påtagliga i en ung hjärna som ännu inte är fullt utvecklad. Hur detta 

påverkar individen på lång sikt har forskningen ännu inte kommit fram till. Enligt 

CAN:s informationassida Drugsmart.se avtar de negativa effekterna hos brukare efter en 

tid beroende på hur länge brukaren har rökt utan längre uppehåll (Odö & Gradén 

2014.05.19).  

    THC påverkar även hjärnans belöningssytem genom att utlösa signalsubstansen 

dopamin (Odö & Gradén 2014.05.19). Cannabis kan även ha halluciogeniska effekter, 

genom att man blir mer medveten om sina sinnen (Anderberg 2011s 227). Cannabis är 

en psykoaktiv drog och påverkar alla brukare olika. Cannabis används inom psykiatrin 

för att bota depressioner, panikångest, ADHD och posttraumatisk stress.  
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1.5 Vad är skillnaden mellan legalisering och 

avkriminalisering? 

En legalisering innebär att det är lagligt att sälja, bruka och innehava cannabis. 

Antingen kan man göra detta i en marknadsstyrd regi såsom i Colorado där vem som 

helst kan ansöka om att få sälja cannabis eller i kontrollerad regi på ett liknande sätt som 

systembolaget har monopol av försäljning av alkohol som är fallet i Uruguay.  

    En avkriminalisering innebär att det inte längre är kriminellt att använda cannabis för 

eget bruk. Det betyder att en individ får innehava en mindre mängd cannabis, då 

försäljning av cannabis fortfarande är olagligt. Detta kan ses som en omvändning av den 

svenska sexköpslagen (Andersson 2012.11.05). Detta är dock problematiskt på grund av 

att en avkriminalisering lämnar försäljningen i händerna på den organiserade 

brottsligheten, som kan hålla öppnare affärer då eget bruk inte längre är olagligt, även 

om försäljningen av drogen i sin tur fortfarande klassas som en kriminell handling.  

    Båda dessa politiska linjer är relevanta i denna undersökning och klumpas ihop i 

uppsatsen för att de är de två alternativen som finns i kontrast till den rådande Svenska 

narkotikapolitiska linjen.  

2. Forskningsdesign och material 

För att besvara frågeställningen skall denna uppsats behandla tidningsartiklar från två 

dagstidningar ur databasen Mediearkivet mellan första januari 2010 till sista december 

2015. På detta material ska en kvantitativ undersökning genomföras där fem 

huvudsakliga frågor ska ställas till texten för att besvara frågeställningen. Dessa frågor 

följer under nästa rubrik. 

      Mediet ”tidningar” har valts som material för undersökningen för att de är ett 

konkret underlag och är lättillgängliga i databaser. Dagstidningar trycks dagligen och 

utgör således en stabil grund för en undersökning av denna storlek och natur, eftersom 

frågeställningen rör förändring över tid. Tidningar öppnar även upp för allmänhetens 

åsikter i form av debattartiklar, ledare, krönikor och insändare. Dessutom är 

dagstidningar ett relativt trovärdigt medium i en internetdominerad värld. Dagstidningar 

kan således ge en allsidig och pålitlig bild av den svenska debatten kring cannabis.   

    De tidningar som kommer att ligga till grund för undersökningen är den rikstäckande 

dagstidningen Dagens Nyheter som valts till underlag för denna undersökningen tack 
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vare att den är en av Sveriges största tidningar. Den andra tidningen som valts är den 

lokala dagstidningen Sydsvenskan, eftersom denna tidning gav höga utslag av 

cannabisrelaterade artiklar i förundersökningen till denna studie.  

    Perioden 2010 till 2015 har valts med utgångspunkt i det faktum att Kalifornien 

röstade för proposition 19 som innebär att delstaten får regulera, kontrollera och skatta 

cannabishandeln. Proposition 19 blev nedröstat men bör trots det ha diskuterats i svensk 

media (Tokatlian 2010.10.28). Dessutom röstade Liberala Ungdomsförbundet (LUF) för 

avkriminalisering av alla droger samt legalisering av cannabis redan 2010. 

Centerpartiets Ungdomsförbund beslutade att vara för legalisering av Cannabis i maj 

2013 (Svenberg 2013.05.15). Urugay legaliserade cannabis för rekreationellt bruk 2013 

och Köpenhamns borgmästare ville driva igenom ett projekt, i vilket laglig cannabis 

såldes i Köpenhamn. Förhoppningsvis är detta tillräckligt många händelser på 

världsscenen för att dra till sig svensk medias uppmärksamhet.  

2.1 Specifikationer av undersökningens metod 

   Sökningen i databasen Mediaarkivet är baserad på ordet ”cannabis” och kommer att 

behandla nyhetsartiklar, polisnotiser, debattartiklar, ledare, insändare och krönikor i 

relation till fyra kriterier. Det första är hurvida artikeln framstår som positiv eller 

negativ till cannabis. En nyhetsartikel som rapporterar kring legaliseringsförslag i 

världen, medicinska framgångar i forskning kring cannabis eller cannabisaktivism 

räknas som positiva nyhetsartiklar. Artiklar där cannabis nämns i relation till kritik till 

den nuvarande narkotikalagsstiftningen i Sverige kommer även att klassas som positiv. 

Ifall en artikel framstår som neutral till cannabis, eller inte är direkt negativ räknas 

artikeln som positiv. 

   Till negativa artiklar hör beslag av cannabis och cannabis i relation till kriminell 

aktivitet, till exempel ifall en rånare är under påverkan, eller ifall ett kriminellt gäng 

som åtalas för våldsbrott även har sålt cannabis. Nämns Cannabis i samma mening som 

missbruk räknas denna artikel som negativ. Nämns Cannabis i samband med andra brott 

klingar detta negativt, och artikeln blir placerad med de negativa artiklarna. Till de 

negativa artiklarna hör även de där cannabis klumpas ihop med andra droger. Ett vanligt 

förekommande unikt fenomen som görs i svensk media är att cannabis kopplas samman 

och associeras med  tunga droger såsom kokain, heroin, opium och amfetamin för att ge 

ett fåtal exempel. Artiklar som bara nämner cannabis i syfte att förklara vad spice är för 

något kommer att väljas bort, eftersom spice sägs vara syntetiskt framställd cannabis.  
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    Hypotesen är att en stor majoritet av artiklarna kommer att rapporteras som negativa, 

då man kan förmoda att polisnotiser och polisaktiviteter kommer vara vanligt 

förekommande i materialet.  

    Detta är relevant för denna undersökning i relation till attitydsförändringar för att 

frekvensen av positiva samt negativa artiklar ur urvalet kan ge oss en uppfattning om 

hur svensk media rapporterar kring cannabis i relation till diskursens karaktär. Förs en 

positiv diskurs kring cannabis oftare ett år än ett annat kan man dra slutsatser kring 

attitydsförändringar ur det.  Artiklar som är positiva markeras med nummer 1 och 

negativa artiklar markeras med en 2:a.  

   Den andra frågan behandlar frekvens av begreppen avkriminalisering eller/och 

legalisering. Det är en relevant variabel för undersökningen för att förekomsten av dessa 

begrepp kan påvisa hur ofta dessa frågor diskuteras i svensk tryckt media. Detta skall 

inte blandas ihop med hurvida artikeln är positiv eller negativ, då en artikel kan nämna 

legalisering eller avkriminalisering utan att förespråka ett sådant skifte i den svenska 

narkotikapolitiken. En artikel kan till exempel rapportera kring proposition 19 i 

Karlifornien eller andra cannabisrelaterade event i andra länder än Sverige. Ifall fraserna 

avkriminalisering eller legalisering nämns i artiklarna markers dessa med en 1:a. Ifall 

detta inte är fallet markeras artikeln med en 2:a.    

   Den tredje frågan behandlar hurvida andra brott nämns i relation till cannabis. Detta är 

relevant i relation till den första frågan om hurvida artikeln är positiv eller negativ. Ifall 

cannabis nämns i kombination med andra brott, kan läsare av artikeln dra paralleller 

mellan cannabis och de brott som begåtts och betinga cannabis med annan kriminalitet 

än bruket i sig. Ur detta kan man även dra slutsatser kring cannabis kriminella natur 

vilket är bidragande till attityden hos svenska folket. 

    Det skall dock tydliggöras vad som menas med ‘andra brott’: Försäljning, smuggling 

och innehav av cannabis räknas inte som annan kriminell aktivitet utan frågan syftar på 

att kartlägga ifall cannabis dyker upp i sammanhang där annan brottslighet än 

konsumtion av växten förekommer. Försäljning till mindreåriga kommer således inte 

heller räknas som annan kriminell aktivitet, men cannabis-rattfylleri som resulterat i 

olyckor kommer att räknas som kriminell aktivitet.  Kort sagt är alla brott som inte är 

direkt kopplade till cannabis räknad som annan kriminalitet. 

    Drogrelaterade ärenden räknas inte heller som annan form av kriminell aktivitet, 

eftersom denna fråga behandlas i frågan under. 
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    Ifall andra brott nämns i artikeln markeras dessa med en 1:a. Ifall artikeln inte nämner 

andra brott får den artikeln en 2:a.  

  Den fjärde frågan behandlar om andra droger än cannabis nämns i artikeln. Detta är 

relevant för undersökningen för att se hurvida svensk tryckt media drar skiljelinjer 

mellan tunga och lätta droger. Nämns cannabis i samma mening som kokain eller heroin 

kan läsaren se detta som att dessa droger är likvärdiga i skadlighet. Detta skulle även 

spegla den svenska narkotikaklassningen av cannabis. Ur denna frågas resultat kan man 

även diskutera cannabis öknamn som “gatewaydrug”. Begreppet innebär att om man 

brukar cannabis kommer man att bruka tyngre droger. Dyker cannabis upp i samma 

sammanhang som andra droger kan man dra slutsatser om både kriminaliteten kring 

drogen samt om samhällets hantering av narkotikaproblemet. I relation till 

attitydsförändringar över tid kan variabeln assistera oss i att se utifall andra droger 

diskuteras mer eller mindre tillsammans med cannabis under den femårsperiod som 

ligger till grund för undersökningen.  

   Ifall andra droger nämns markeras artikeln med nummer 1 och ifall de inte nämns 

andra droger markeras artikeln med en 2:a.  

   Den femte variabeln behandlar vilket år artikeln är skriven. Här representerar 1 2010, 

2 2011, 3 2012, 4 2013, 5 2014 samt 6 2015. 

    Den sjätte frågan som ställs till texten är vilken tidning som den finns i, där 1 är 

Dagens Nyheter (DN) och 2 är Sydsvenskan. Det är relevant för analysen för att det är 

enklare att leta upp och hänvisa till artiklarna om detta skulle vara nödvändigt. Det är 

således en fråga om organisation av uppsatsen.  

    Dubbla artiklar, såsom sammanfattningar och artiklar som har alltför snarlikt innehåll 

kommer att sorteras bort. Detta beror på att spridningen av artiklar ska vara så stor som 

möjligt, och för snarlika artiklar kan ge ett felaktigt utslag i statistiken. Dessutom 

kommer artiklar med flera notiser under samma rubrik att väljas bort, eftersom dessa är 

problematiska att referera till, ifall referens blir nödvändig. 

 

   Kortfattat är fem frågor till grund för den kvantitativa textanalysen: 

1. Är artikeln positiv eller negativ i relation till de kriterier som nämns ovan? 

2. Nämns legalisering eller avkriminalisering i artikeln?  

3. Nämns mer än en form av kriminalitet i artikeln i relation till cannabis?  

4. Nämns andra droger än cannabis? 

5. Vilket år är artikeln skriven? 
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6. ( Vilken tidning finns artikeln i? ) 

Svaren ifrån alla artiklar kommer att kodas in i ett Microsoft exceldokument där man 

kan använda de speciella funktionerna för att enkelt räkna ut procent och antal. 

Diagrammen kommer att göras i samma program utifrån enkla tabeller som Excel 

tillhandahåller. 

   Resultatet kommer att redovisas kvantitativt med diagram om förändring över tid, 

med förklaringar i löpande text. Resultatet kommer att redovisas i kronologisk ordning i 

det bifogade exceldokumentet, samt diskuteras utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv.  

2.2 Hypotes 

Uppsatsens hypotes är att attityden gentemot cannabis förändras i en positiv riktning 

under åren 2010-2015, då flera länder i världen, samt ett flertal delstater i USA 

legaliserade cannabis i diverse former under perioden. Uppsatsens författare gör även 

den kvalificerade gissningen att debatten kommer att ta fart från och med 2013 då 

Uruguay legaliserade cannabis och ännu mer under 2014 då de amerikanska delstaterna 

Colorado och Washington  legaliserade rekreationellt bruk av cannabis. Hypotesen 

lyder även att den hypotetiska trenden av en attitydförändring till fördel för en mildare 

narkotikapolitik kommer att forskrida under 2015 då Irland och Storbritannien 

diskuterade en eventuell legalisering av växten.  

 

   

2.3 Eventuella problem med undersökningen 

De eventuella problem som denna undersökning kan stöta på är att två tidningar inte är 

tillräckligt stort underlag för att genomföra analysen. Ett annat problem kan vara att 

tidsperioden är för knapp och att ingen verklig förändring sker under en så kort tid. Ifall 

detta är fallet kommer undersökningen trots detta att resultera i ett resultat. En 

reservation som denna uppsats kan behöva tydliggöra är att små fel i den kvantitativa 

undersökningen kan förekomma. Urvalet av artiklar bör vara stort nog för att detta inte 

kommer att ge några större förändringar i resultatet. 

    Ett problem med kvantitativa undersökningar är även att de inte går in på djupet i 

texten, och forskaren kan således missa viktig information. Ett exempel kan vara ifall en 

artikel som handlar om cannabis diskuterar legalisering kring en annan drog, eller 
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prostitution etc. Denna artikel kommer att placeras i 

legaliserings/avkriminaliseringshögen trots detta. Lösningen på detta är dock ett 

tillräckligt stort undersökningsmaterial, vilket denna studie tillhandahåller.  

2.4 Förändringar  

1. Till en början skulle undersökningen granska artiklar från januari 2012 till Maj 

2016. Artiklarna ifrån 2016 gav dock den totala slutsumman felaktiga värden 

och artiklarna från 2016 redovisas ej i uppsatsen men finns kvar som nummer 7 

under variabeln år i exceldokumentet.  

2. Eftersom undersökningens tidsperiod utökades ifrån 2012 - 2015 till 2010 - 2015 

i brist på konkreta utslag är exceldokumentet samt kodschemat inte längre i 

kronologisk ordning. 2010 och 2011 ligger efter 2015 vilket kan vara tillsynes 

förvirrande om man ska undersöka dokumentet.  

    

3. Teori 

I detta teoretiska avsnitt kommer de politiska teorierna liberalism och paternalism at 

diskuteras. Detta är för att dessa teorier går att återfinna i motsatta läger när man 

debatterar narkotikapolitik. Teorierna kommer att användas för att analysera resultatet 

av undersökningen då en förändrad attityd till cannabis skulle vara ett tecken på en 

liberalare hållning gentemot drogen. Man kan även dra liknelser mellan den rådande 

narkotiskapolitiska hållningen om ‘noll tolerans principen’ med teorin kallad 

paternalism.  

 

3.1 Liberalism 

“ Neither one person, nor any number of persons, is warranted in saying to another 

human creature of ripe years, that he shall not do with his life for his own benefit, what 

he chooses to do with it” - John Stuart Mill ([1859] 2009 p.84).  

    Den klassiska liberalismen, med JS Mill, J. J Rosseau och John Locke som fäder 

grundar sig i tanken om människor som fria varelser som i första hand är rationella 

individer, fullt kapabla att leva egna, individuella liv (Heywood 2012 s.25). 

Liberalismen som politisk ideologi uppstod efter feudalsamhällets fall när ett 



  
 

- 12 - 

marknadssamhälle uppstod i tomrummet som feudalhirearkin lämnade efter sig. 

Liberalismen stod upp för individens friheter och förkastade absolutimsen som 

kontrollerade Europa under feudalsamhällets tid (Heywood 2012 s.25). Liberalismen 

implicerar således att varje individ ska kunna åtnjuta maximal frihet så länge detta inte 

inskränker någon annans frihet (Heywood 2012 s. 24).  

   Inom liberalismen finns fem grundkoncept; individualism, frihet, förnuft, rättvisa och 

tolerans. Individualismen syftar på att samhället består av individer, snarare än grupper. 

Alla individer har lika värde men är trots detta unika i sig själva. Individen måste även 

få vara fri att bestämma över sitt eget liv, för att det är bara under fria omständigheter 

som individen kan uppnå sin fulla potential att uppfylla sina drömmar (Heywood 2012 s 

29). Frihet måste dock ha vissa begränsningar. JS Mill skrev i On Liberty att “the only 

purpose of which power can be exercised over any other member of a civilized 

community, against his will, is to prevent harm to others” (Mill genom Heywood 2012 

s.29). Detta leder oss således till något som Mill kallade för ”harmprincipen” som 

menar att en stat endast kan begränsa individens frihet när detta är för att skydda andra 

ifrån skada. Med andra ord kan lagar mot mord, våld och misshandel berättigas 

eftersom dessa brott har offer. Offerlösa handlingar ska således staten inte lägga sig i, 

eftersom detta begränsar individens frihet. Inte heller ska individens frihet att skada sig 

själv eller bestämma vad hen gör med sin egen kropp eller liv begränsas  (Suber 1999).  

   Tätt relaterat till individens frihet är förnuftet. Liberalismen uppstod i samband med 

upplysningen där människan skulle befrias ifrån vidskeplighet och ovetande och ledas 

in i en tid där vetenskap och rationalitet visar vägen. Med förnuftiga varelser menar 

liberalismen att individen själv kan fullfölja sina drömmar och mål på det sätt som hen 

själv finner passande (Heywood 2012 s.31).  

   Den fjärde grundprincipen är rättvisa. Liberalismen anser att alla människor har lika 

värde och att alla föds med samma förutsättningar. Grundprincipen rättvisa fokuserar 

således på att kritisera ekonomiska och sociala skillnader i samhället som begränsar 

vissa individer från att nå sin fulla potential (Heywood 2012 s.33). John 

Rawls  argumenterade i sin skrift “Theory of Justice”att ekonomisk ojämlikhet kan bara 

rättfärdigas ifall den ger fördel till de fattigaste i samhället. 

   Den femte grundprincipen, tolerans, följer i individens förnuftiga, rättvisa frihet på det 

sätt att liberalismen vill främja mångfald av individernas unika egenskaper och ideer. 

Ett känt citat i denna andan kan hämtas från Voltaire och lyder “I detest what you say 

but I will defend to the death your right to say it” (Voltaire genom Heywood 2012 s.34). 
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I denna grundtanke kring tolerans grundas tanken kring religiös övertygelse som en 

privat sak som regeringar inte ska lägga sig i. Individen måste ha friheten att tänka och 

tycka som hen behagar för att (enligt Mill)  är framgång beroende - och driven av - 

tävling, argumentation och debatt (Heywood 2012 s 35).  

    En fri marknad för idéer är det ända sättet för de bra idéerna att triumfera, och således 

måste individer vara toleranta gentemot sina medmänniskors tankar, tro och ideer.  

 

3.2 Paternalism 

 

Paternalismen är en form av konservatism som betyder att agera faderlikt. 

Paternalismen syftar således på att auktoriteter utövar makt över andra för att skydda 

dem och återfinns oftast i sociala välfärdssamhällen, såsom Sverige.     

    Teorin beskrivs som “Paternalism is the interference of a state or an individual with 

another person, against their will, and defended or motivated by a claim that the person 

interfered with will be better off or protected from harm” i Stanford Encyclopedia of 

Philosofy (Dworkin 2002.11.06). Paternalism kan även liknas med interventionsim eller 

interventionspolitik, som betyder att staten ingriper i individuella fall för ett företag eller 

en persons bästa (Heywood 2012 s.83). 

     Det finns både mjuk och hård paternalism där mjuk paternalism är karaktäriserad av 

samtycke kring de paternalistiska lagarna bland folket och hård paternalism är 

motsatsen; regler och  lagar påtvingas folket med eller utan folkets samtycke (Heywood 

2012 s. 81). En lag om säkerhetsbältestvång kan vara ett exempel på mjuk paternalism 

medans narkotikalagstiftning i enskilda fall kan vara exempel på hård paternalism. 

Teorin grundas på att det saknas erfarenhet och vishet bland folket och att de som styr, 

auktoriteten, vet bäst (Heywood 2012 s.81). Paternalismen anser således att säkerhet är 

viktigare än individens frihet att göra vissa val (Suber 1999).   

    Eftersom paternalismen ursprungligen kommer ifrån en konservativ tradition 

uppbehåller paternalismen de konservativa värdena. Konservatismen har  liksom 

liberalismen fem grundpelare: tradition, människans imperfektion, det organiska 

samhället, hierarki och auktoritet och rätten till egendom (Heywood 2012 s.68). Dessa 

grundpelare speglas i den paternalistiska konservatismen som fokuserar på statens 

skyldighet att skydda folket ifrån sig själva.  
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   Paternalistisk konservatism har sitt ursprung i Storbritanniens tvåfaldige 

premiärminister (1868 och 1874-1880) Benjamin Disraelis två noveller; Sybil (1845) 

och Coningsby (1844). Paternalismen sägs vara uppdelad i två traditioner; Nationell 

konservatism och Kristdemokrati (Heywood 2012 s.81). 

   Disraeli gav i sina böcker uttryck för en rädsla för att Storbritannien skulle bli 

uppdelad i rika och fattiga, eftersom växande ojämlikhet är grunden för revolution 

(Heywood 2012 s.81). Han ansåg att det var i de rikas intresse att skapa jämlikare 

förhållanden för alla för att behålla samhällets strukturella organisation och för att 

förhindra det anarkistiska kaos som en revolution bär med sig. Disraeli hävdade också 

på ett moralisk plan att de rika har en skyldighet att se efter de fattiga (Heywood 2012 

s.81). Disraelis tankar gavs slagordet “One Nation”. Under sin tid som premiärminister 

drev han igenom reformer som tillät arbetarklassen att rösta och höjde 

levnandsstandarden för de mindre lyckligt lottade (Heywood 2012 s.82). Konservativ 

paternalism är således ett berättigande för statligt ingripande i sociala och ekonomiska 

förhållanden och nådde sin topp under 1950 och 60 talet då Kristdemokrater började 

vinna mark i regeringar runt om i Europa.  

    Kristdemokrati är den andra traditionen inom paternalism och karaktäriseras av dess 

fokus på en social marknad och kvalificerade ekonomiska ingripande från staten 

(Heywood 2012 s.83). Kristdemokratin i Storbritannien under mitten av 1900-talet lade 

fokus på de sociala paternalistiska traditionerna i katolicismen. Protestantismen har en 

mer liberal tradition än katolicismen, där fokus vilar på individens frihet och förmågor, 

medans katolicismen fokuserar på sociala grupper och samhällets organiska harmoni. 

De nya kristdemokraterna i Europa förespråkade även en social marknad, där staten får 

vara med och påverka, ha statligt ägda företag och kontrollera marknaden i 

paternalistisk anda.  

 

Liberalismen och paternalismen är i mångt och mycket varandras motsatser och i 

relation till narkotikapolitik är just ”harmprincipen” användbar. Den liberala 

harmprincipen och paternalismen kommer dock i konflikt när det gäller 1) självskada, 

2) att skada någon som har samtyckt till handlingen och 3) ofarliga handlingar. 

Offerlösa handlingar ska således avkriminaliseras enligt harmprincipen. Peter Suber 

(1999) redogör dock för de många frågor som harmprincipen inte ger ett svar på, som 

till exempel om offentlig nakenhet är skadlig för andra och hur långt samtycket i punkt 

två ovan kan anses vara acceptabelt för omgivningen. 
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4. Bakgrund 

I denna sektion av uppsatsen följer en redogörelse av den svenska narkotikapolitikens 

historia. Uppsatsen syftar till att ge ett utförligt perspektiv av diverse faktorer som under 

500 år har format den svenska uppfattningen om berusningsmedel, där även alkohol 

spelar en stor roll.  

4.1 Den svenska förbudspolitikens historia 

  I syfte att förklara den hårda narkotikapolitiska linjen som idag finns i Sverige, kan en 

redogörelse av den historiskt svenska traditionen av drogbruk hjälpa till att förklara det 

ovannämnda. De som förespråkar en legalisering av cannabis brukar tala om att detta 

ska ske i en liknande regi som alkohol, det vill säga ett systembolag för cannabis 

(Murray 2015.08.17).  

   Alkoholmissbruket var en folksjukdom under framför allt 17 och 1800 talet och 

nykterhetsrörelser engagerade en stor del av befolkningen. Detta kan vara en av 

anledningarna till att det finns en utbredd konsensus kring en restriktiv förbudspolitik 

gällande berusningsmedel i Sverige. Alkohol och cannabis är två helt olika droger som 

påverkar kroppen fysiskt och psykiskt på två olika sätt, men båda är alltjämt 

berusningsmedel.  

   I Sverige har vi sedan länge haft en stark alkoholtradition som grundar sig i konsten 

att göra brännvin av spannmål, vilken spred sig över Europa och till Sverige under 15 

och 1600 talet. Under 1700 talet och i och med potatisens entré i Sverige, blev 

alkoholbruket ett problem för det svenska samhället. Under senare delen av 1700 talet 

började bolag ta över alkoholtillverkningen ifrån hemmabryggarna och tillverkningen 

effektiviserades och priserna trycktes ner. Under slutet av 1700 talet och 1800 talets 

första hälft var alkoholkonsumptionen som värst, vilket enligt fler källor uppnåddes till 

46 liter brännvin per person och år. I detta är barn, spädbarn, kvinnor och män 

inräknade, även om det framför allt var männen som drack  (Sundin, Hogstedt, 

Libdberg & Moberg 2005 s 180).  

   Detta hade förödande konsekvenser för landet Sverige där knappt något kapital 

investerades eller sparades, utan istället spenderades på alkohol. Inom vissa yrken 

betalades även lönen ut i alkohol istället för pengar. Brännvin dracks som måltidsdryck 
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och acceptanströskeln för alkoholkonsumtionen var hög enligt dåtidens skrifter (Sundin, 

Hogstedt, Libdberg & Moberg 2005 s 182).  

   Den höga alkoholkonsumtionen gav även upphov till lagstiftning med syfte att behålla 

ordningen. Ett exempel är att berusning i kyrkan gav höga böter. I år 1572 års kyrkolag 

står det att de som stör gudstjänsten pågrund av dryckenskap skall utsättas för 

sanktioner (Sundin, Hogstedt, Libdberg & Moberg 2005 s 179).  Staten gjorde flera 

försök att få bukt med alkoholkonsumtionen med hjälp av skatter och 

hembränningsförbud, något som dock inte fungerade, i syfte att säkra 

spannmålsförsörjning och få in pengar till statskassan, mindre fokus låg på 

folkhälsoperspektivet. Magnus Huss klassade det svenska alkoholbruket som en 

folksjukdom år 1850 (Frånberg 2001.03.15). 

    Den svenska nykterhetsrörelsen fick fotfäste i det alkoholdränkta Sverige under 

1830-talet och har rötter i den amerikanska nykterhetsrörelsen ”Temperance Society” 

som bildades i Boston 1826. En bok om nykterhetsrörelsen översattes till svenska 1836 

på order av kung Karl XIV Johan. Boken skickades sedan ut till kyrkoherdar i hela 

Sverige, som fick i uppdrag att sprida budskapet (Nationalencyklopedin 1). Ett tiotal 

nykterhetsorganisationer fick fotfäste i Sverige under 1800talet, bland annat IOGT 

rörelsen. Målet var ett totalförbud av alkohol, och 1922 röstade svenska folket nej till 

förbudet, med en majoritet på 925 000 mot 889 000 röster (Nationalencyklopedin 2).  

   Många av politikerna under 1800- och 1900-talet hade rötter i nykterhetsrörelser då 

det fanns nykterhetsrörelser för alla yrken och åldrar under 1900 första hälft 

(Nationalencyklopedin n.d). Ett exempel är att i socialdemokraternas partiprogram 1911 

var återhållsamhet ifrån berusningsdrycker en av punkterna (Nationalencyklopedin 

3).     

   Systembolagets företrädare fanns i Falun, där kommunen införde monopol på alkohol 

för att hindra gruvarbetarna från att dricka för mycket. Vinstintresset hade innan varit en 

bidragande faktor till den höga konsumtionen och avskaffades i och med det 

kommunala monopolet. Vinsten skulle istället gå till samhälssnyttiga ändamål. Ett 

flertal liknande företag startades över hela landet, och 1865 bildades 

”göteborgssystemet” som blev en förebild för andra monopolföretag och även 

Systembolaget som bildades 1954 och då var en sammanslagning av 41 lokala 

alkoholbolag (Nationalencyklopedin 4). Således institutionerades alkoholförsäljningen i 

Sverige för att begränsa vinstintresset samt att kontrollera försäljningen.  
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   När Sverige förhandlade om medlemskap i EU 1993 var det svenska 

alkoholmonopolet ett av problemområdena för ett medlemskap, då monopol står i 

kontrast till EU:s neoliberala principer gällande en fri och konkurenskraftig marknad. 

Systembolaget fick dock behålla sitt monopol inom detaljhandeln, men Sverige kunde 

inte stoppa privatpersoner från att importera alkohol från utlandet eller beställa över 

Internet (Nationalencyklopedin 5). Farhågorna som nykterhetsrörelserna hade med EU 

inträdet har delvis besannats. 

    Enligt studier har medlemskapet i EU påverkat Sverige genom att priserna för 

alkohol tryckts ner och alkoholkonsumtionen har stigit från 8 liter per person 1996 hos 

över 15 år till 9,9 liter 2013 (Ekeroth 2015.03.17). 

 

4.2 Cannabis politiska historia  

   Mycket forskning kring Cannabis avstannade i början av 1900-talet då medlemmarna 

i Nationernas Förbund tillsammans började kriminalisera droger på grund av den höga 

konsumtionen av opium i Kina efter legaliseringen av opium i slutet på 1800-talet 

(World Drug Report 2008 s.177). Cannabis kriminaliserades i Sverige efter att man 

gemensamt beslutat detta på den andra opium konferensen under Nationernas Förbunds 

flagga 1925.  

Detta som ett resultat av att USA gjort drogen kriminell att andvända. I USA var det 

Harry J Anslinger som nästan helt på egen hand gjorde cannabiskonsumtion till ett 

brott.  

   1929 krashade New York börsen och arbetslösheten sköt i höjden och folk och 

politiker skyllde detta på mexikaner och invandrare (Anderberg 2011 s 24). Cannabis 

hade redan tidigare förknippats med Mexico då det kallats för mexikanskt opium. Media 

började skylla våld och död på cannabispåverkade mexikaner som enligt media skulle 

sälja cannabis till dina barn och våldtaga dina döttrar (Anderberg 2011 s.25). Anslinger 

som var chef för den då nya organisationen Federal Bureau of Narcotics - FBN- ogillade 

dock medias uppsving kring cannabis och mexikanare. Han fokuserade hellre på tyngre 

droger såsom opiater och kokain.    

   Fyra år senare ändrade han plötsligt åsikt kring cannabis och krävde en federal 

kriminalisering av växten. Martin Booth hävdar i sin bok “Cannabis: A History” att 

detta var pågrund av nedskärningar i byrån och att Anslinger behövde ett nytt hot att 

bekämpa. Booth resonerar kring att cannabis var en bra bov för att den brukades av 
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minioriteter och de flesta amerikanare visste inte vilka egentliga effekter cannabis hade 

(Anderberg 2011 s. 26). 

   Anslinger liknade cannbis vid djälvulsgräs och kallade det för något värre än opium i 

kongressen i USA och snart var det amerikanska folket rädda för cannabis och 

kriminaliserade drogen på federal nivå. Detta spred sig sedan ut på den internationella 

arenan och så även till Sverige  (World Drug report 2008 p.193).  Även om cannabis var 

olagligt efter opiumkonferansen verkställdes sällan lagen, antalet anmälningar var 

oproportionerligt få. 1962 gjordes en ny narkotikaförordning där bruk av droger 

framställdes som ett större problem än vad Svergies regering tidigare ansett. Därför 

skärptes lagarna kring främst smuggling av narkotika (Den Svenska Förbudspolitikens 

Historia 2016.03.19).  

 

    Opiumkonferansen i Nationernas Förbunds regi skedde 1925 vilket var tätt inpå den 

Svenska nykterhetsrörelsens frammarsh. Under större delen av de tidiga 1900-talet hade 

en stor del av den svenska politikerkåren rötter i nykterhetsrörelsen, och detta skiner 

ännu idag igenom Sveriges restriktiva alkoholpolitik gällande monopolet av försäljning 

av alkohol.  

   Narkotikabruket var dock inte speciellt utbrett i Sverige under den första delen av 

1900-talet. Den svenska motsvarigheten till Anslinger var en man vid namn Nils Bejerot 

som rotade fast den rådande visionen om ett narkotikafritt samhälle i det Svenska 

politiska samhället. Efter narkotikaliberala vindar blåst i Sverige med omnejd under den 

senare delen av 1960- talet kämpade Bejerot genom propagandaorganet RNS samt med 

mer och mer utrymme i media för det narkotikafria samhället. 1969 bildade han 

”Riksförbundet för ett narkotikafritt samhället” (RNS) (Den Svenska Förbudspolitikens 

Historia 2016.03.19). I början av 70-talet fick Bejerot gehör för sina åsikter i politiken 

efter en del lobbying i samband med en försöksverksamhet i Sverige där ett fåtal läkare 

fick tillstånd att skriva ut narkotika till missbrukare för att minska brottsligheten i 

samband med narkotikabruket (Anderberg 2011 s103). Bejerot utförde en studie av 

brottslingar i arresten och dess drogvanor under perioden 1965 till 1970 och kom fram 

till att nålsticken fanns hos 20 procent av förbrytarna före expertimentet 1965, och hos 

40 procent under experimentet. Hans slutsats var därför att ifall det var lättare för 

narkomaner att komma åt drogerna skulle fler personer börja knarka (Anderberg 2011 

s102). Hans studie har blivit kritiserad ifrån många håll, men trots detta är den rådande 
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narkotikapolitiska förbudspolitiken baserad på Bejerots idéer och åsikter från 1960 

talets senare hälft (Anderberg 2011 s 101).  

   1978 gick den Svenska riksdagen ut med att visionen för rikets narkotikapolitik var att 

Sverige skulle ha ett“narkotikafria samhälle”.  Detta gav dock motsatt effekt och fler 

personer började med droger. 1979 hade Sverige 12000 tunga narkotikamissbrukare 

(Den Svenska Förbudspolitikens Historia 2016.03.19). Detta försökte man åtgärda 

genom fler förbud och strängare åtgärder. Sverige var även snabba att följa den 

amerikanska presidenten Richard Nixon i hans “war on drugs” och när Ronald Regan 

ytterligare utökade resurserna för kriget mot droger under 1980-talet var Svergie hack i 

häl (Den Svenska Förbudspolitikens Historia 2016.03.19). 1988 beslutade regeringen att 

kriminalisera konsumtion av narkotika, ett förbud som Sverige är ensamma om i 

västvärlden (Kegö och Leijonmarck 2013 s.34). Detta innebär att du kan bli straffad om 

du har spår av narkotika i kroppen. Under Carl Bildts styre infördes 1993 tvångsurin- 

och blodprov av misstänkta brukare då det blev olagligt att ha spår av narkotika i 

kroppen. Denna lag är Sverige nästan ensamma om i världen, med undantag ifrån ett 

fåtal länder i norra Asien (Den Svenska Förbudspolitikens Historia 2016.03.19).     

   Efter att lagen infördes skiftade polisen sina resurser ifrån att minska utbudet och 

tillgången till droger, till att fokusera på att minska efterfrågan, det vill säga att fokusera 

på att fälla brukare. Under perioden 1998 till 2015 skickade polisen in 460 000 tester för 

utredning av ringa narkotika till Rättsmedicinalverket (Nordlund 2016.05.12). 

4.3 Modern politik  

Under 1970-talet började ett mindre antal delstater i USA avkriminalisera cannabis och 

under 1990 fanns medicinsk cannabis att få tag i på lokal nivå. Kalifonien röstade 

igenom att medicinsk cannabis ska vara lagligt att sälja i hela deltstaten 1997, trots att 

detta kom i konflikt med de federala lagarna (Winiarski 2010.03.14)..  

   Den amerikanske presidenten Barack Obama beslutade under hösten 2009 att de 

federala ordningsmakterna FBI och DEA inte längre ska driva federala åtal mot företag 

som säljer medicinsk cannabis i delstater där det är lagligt (Winiarski 2010.03.12)  

   Under samma år i Sverige genomföre Göteborgs universitet en opinionsundersökning 

kring kontroversiella frågor var det fler personer som ville återinföra dödsstraffet än att 

legalisera cannabis (Anderberg 2011 s104). 

   I Sverige tilläts den första medicinska cannabisprodukten 2010 i form cannabisolija 

med en hög koncentrering av THC. En 34-årig man fick läkemedlet utskrivet hos en 
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tysk doktor mot sin ADHD, ett tillstånd som cannabis sägs underlätta (Anderberg & 

Risberg 2010-11-18) 

  Under slutet av 2011 beslutade regeringen att genomföra en satsning på 50 miljoner 

kronor för att bromsa det ökade bruket hos framförallt unga män i sorstäderna 

(Hökerberg 2011.07.27) 

4.4 Narkotikabrott 

I Sverige är det olagligt att inneha eller på annat sätt befatta sig med narkotika och man 

kan få upp till 3 år i fängelse för narkotika brott. Om brottet anses ringa kan man få 

böter eller fängelse i högst sex månader.  När brottet anses grovt kan man få mellan två 

och tio år i fängelse som straff (Narkotikastrafflag (1968:64)).  

 

5. Tidigare forskning 

   Inom akademiska kretsat utförs många studier kring cannabis medicinska egenskaper. 

Raphael Mechoulam var den förste mannen som under 1900-talet intresserade sig för 

växten Cannabis Sativas kemiska uppbyggnad, tillsammans med andra framstående 

forskare gjorde han stora framsteg i forskningen kring cannabis. Han upptäckte den 

aktiva molekylen THC i cannabis som är det psykoaktiva ämnet i växten. Sverige 

bidrog till forskningen genom att vara först med att studera hur THC molekylen bryts 

ner i kroppen. Detta resulterade senare i att man kunde mäta förekomst av THC i 

kroppen genom blodprov (Anderberg 2011 s. 54). Idag forskas det mycket kring de mer 

specifika medicinska egenskaperna hos cannabis och kring vilka specifika sorters 

cannabis som är bra mot olika åkommor (Welsh & Lorai 2014.04.20).  

   Inom samhällsvetenskapen forskas det mycket kring ungdomars relation till cannabis, 

och just nu studeras experimentet Colorado noga bland samhällsvetare, sociologer, 

beroendeforskare och kriminologer över hela världen. Komparativa studier av Colorado 

och Uruguay dyker även upp bland akademiska artiklar såsom Robin Blooms 

“Legalizing a market for cannabis for pleasure: Colorado, Washington, Uruguay and 

beyond”. 
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5.1 Svensk forskning kring attityder kring cannabis och den 

svenska debatten 

    Det finns ett fåtal undersökningar gjorda av den svenska debatten och attityder 

gentemot cannabis. En av dessa är “The importance of Cannbis Culture in young adult 

Cannabis Use” som återfinns i Journal of Substance Use (Holm, Sandberg Kollind och 

Hesse 2014). Detta är en artikel skriven av svenska studenter och är gjord på svenska 

ungdomar men skriven på engelska. I denna artikel drar de slutsatsen att unga lägger 

större vikt vid de positiva egenskaperna i cannabis än de negativa.  

    Lina Carlsiö & Niklas Skoogh skrev tillsammans om problemformuleringen i 

debatten i en kandidatuppsats vid namn “Konstruktionen av ett problem – En diskursiv 

analys kring legaliseringsdebatten av cannabis” (2013). I denna uppsats använder sig 

författarna av Baccis diskursanalytiska metod för att undersöka debatten kring cannabis 

ur ett problemformuleringsprespektiv. Undersökningen påvisade att legaliseringssidan 

antydde att problemet låg i efterfrågan och att det alltid kommer att finnas en 

efterfrågan. Antilegaliseringssidan såg problemet utifrån ett tillgångsperspektiv och att 

ifall man begränsar tillgången kommer efterfrågan att försvinna. De fann även att båda 

sidor av debatten använde liknande argument men på olika sätt och att det i slutändan 

handlade om drogbruk i allmänhet.  

   Daniel Thörnkvist  har skrivit en avhandling (2009) där en diskursanalytisk 

undersökning av drogdebatten har genomförts på svenska dagstidningar mellan 1970-

1999 utifrån en socialkonstruktivistiskt perspektiv samt genom en kritisk diskursanalys. 

Han fann att under 1970 talet sågs drogproblemet som samhällets fel, då systemet 

tvingade de svaga in ett (miss)bruk. Under 1980- och 1990- talet framställdes drogbruk 

som ett akut hot mot det svenska samhället. Hans slutsats är att narkotikadebatten är en 

kanal för diverse ämnen såsom samhällskritik, ungdomskultur, etik och moral, nationell 

identitet samt politik.  

  Josefin Månsson som arbetar med sociala frågor vid Stockholms universitet har sedan 

2012 forskat kring olika gruppers sociala  konstruktion av cannabis, med fokus på 

sociala och traditionella medier. 

    I “A dawning demand for a new cannabis policy: A study of Swedish online drug 

discussions” som går att hitta i Journal of drug policy volym 24, har Månsson undersökt 

diskursen i 56 diskussionstrådar på onlineforumet Flashback.org från januari till augusti 

2012. Dessutom har hon använt sig av ”governmentality theory” för att placera in 
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diskussionen i ideologiska fack. Hennes slutsats är att diskursen kring cannabis 

fokuserar på att luckra upp den svenska noll-tolerans ideologin i relation till individuell 

frihet, social rättvisa och ökad välfärd. De politiska facken representerade i 

diskussionen är ifrån hela den politiska skalan där neo-liberaler kräver individuell frihet 

och socialdemokrater efterfrågar socialt ansvar. Månssons slutsats är att efterfrågan av 

en ny cannabispolitik inte bara är neo-liberal utan att önskan om detta har en mycket 

bredare politisk förankring (Månsson 2014.19.04) 

   I en annan artikel vid namn “Protecting Prohibition: the Role of Swedish Information 

Symposia in Keeping Cannabis a High-Profile Problem” analyserar Månsson hur 

cannabis är konstruerad i den svenska droginformationen. Hennes analys visar att 

cannabis-positiva åsikter anses vara problematiska och att  den svenska 

nolltoleranspolicyn är sedd som barmhärtig och rättfärdig. Den är dock inte baserad på 

vetenskaplig forskning och hon konkluderar uppsatsen genom att säga att Sverige har 

två vägar att gå, en som är baserad på vetenskap och en som är baserad på moral 

(Månsson &  Ekendahl. 2015).  

    En tredje undersökning Månsson har gjort går under namnet “Legitimacy through 

scaremongering: the discursive role of alcohol in online discussions of cannabis use 

and policy” och går att finna i tidskriften ”Addiction Research and Theory”. Denna 

studie syftar till att undersöka alkoholens roll i diskussionstrådar om cannabis  i 

onlinediskussionsforumet Flashback.org.  Cannabis användning och policy i Sverige 

jämförs ofta med alkohol då alkohol är lagligt medans cannabis är olagligt. På 

internetforumet jämförs och kritiseras sveriges alkoholpolitiska linje med den olagliga 

cannabispolicyns legitimitet. I diskussionen vände cannabisförespråkarna på debatten så 

att förbudsargumenten applicerades på alkohol. Alkohol framställdes som den ideala 

fienden medans cannabis framställdes som en harmlös växt (Månsson & Ekendahl 

2012).    

6. Analys och Resultat 

 

6.1 Tematisering 

I denna del av uppsatsen kommer undersökningens resultat att presenteras. I den fösta 

delen kommer resultaten av den första kvantitativa frågan att presenteras i 
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stapeldiagramsform som är hämtade ur programmet microsoft Excel och är baserade på 

uppsatsens kvantitativa undersökning av artiklarna ur databasen Mediearkivet. De 

frågor som ställts till texten är: 

1. är texten positiv eller negativ till cannabis 

2. nämns avkriminalisering eller legalisering i texten 

3. nämns andra brott som ej är cannabisrelaterade i artikeln 

4. nämns andra droger i samma artikel som cannabis, samt 

5. vilket år artikeln är skriven. 

    I den andra delen kommer resultaten att analyseras och diskuteras. 

Sökningnen i Mediearkivet på ordet cannabis i tidnigarna Dagens Nyheter och 

Sydsvenskan under perioden 01. Januari 2010 till sista december 2015 gav 968 artiklar, 

638 i Sydsvenskan coh 330 i Dagens Nyheter. Utav dessa artiklar var 760 stycken 

kompatibla med de krav denna uppsatsen haft på artiklarna, det vill säga artiklar som 

sammanfattar en annan artikel, eller artiklar med allt för snarlikt innehåll har plockats 

bort, samt notiser som ligger under samma rubrik som andra notiser. Det ger oss ett 

bortfall på 208 artiklar. Undersökningen har resulterat i att 126 artiklar studerats 

kvantitativt i relation till kodschemat 2010, 2011 är antalet 130, 2012 undersöktes 120 

artiklar, 2013 blev antalet 152, 124 artiklar 2014 och slutligen 108 artiklar 2015. 

     Under samma period nämndes ”narkotika” i 1656 artiklar i de utvalda tidningarna 

och ”droger” i 2163 artiklar.  
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6.2 Har attityden gentemot cannabis i den svenska debatten 

förändrats i tryckt media under perioden 2010 - 2015? 

Tabell 1 

 

I diagrammet ovan kan vi utläsa hur många artiklar ur materialet som var 

positiva/neutrala  samt hur många som var negativa gentemot cannabis i procent. 

Staplarna utgör tillsammans 100 procent av artiklarna per år. Ur diagrammet framgår att 

procenten av artiklarna som är positiva/neutrala ligger mellan 19-27 procent vilket är en 

ganska jämn spridning över åren.  

Tabell 2 

 

 

I diagrammet ovan ser vi istället antalet artiklar i respektive läger ifrån varje år. Här kan 

vi se att trots ett varierande antal artiklar så visar tabell 1 hur procentantalet mellan 

positiva och negativa artiklar är relativt konstant över samtliga år.  
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   År 2013 skrevs flest artiklar och således även flest positiva artiklar i antal, men tabell 

1 visar att detta även är fallet i procent, då hela 27 procent av artiklarna (41 utav 152 

stycken) var skrivna med en positiv eller neutral klang gentemot cannabis.  

    2011 var även detta ett år med 27 procent positiva artiklar, dock var färre artiklar 

skrivna (130 stycken) än under 2015. I tabell 2 kan vi se att 27 procent i detta fall 

representerar 35 stycken artiklar.  

    Under 2012 kan vi se i tabell 2 att 23 stycken utav 120 artiklar tolkas som positiva 

eller neutrala gentemot cannabis. Detta motsvarar 19 procent som tabell 1 visar.  

   Under 2014 kan i sin tur 28 utav 124 artiklar tolkas som positiva eller neutrala 

gentemot cannabis. I procent motsvarar detta 22,5 procent utav artiklarna.  

     Lägst antal och lägst procentantal positiva eller neutrala artiklar finner vi under år 

2012, då endast 19 procent av artiklarna eller 23 stycken utav 120 artiklar kan anses 

vara positiva eller neutrala till cannabis.  

    2015 skrevs för övrigt endast 108 artiklar vilket är 12 artiklar färre än det år med näst 

minst artiklar, vilket är 2012 med 120 artiklar.  

 

 

Tabell 3 
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Tabell 4 

 

I tabell 3 och 4 ovan kan vi se resultaten utav undersökningens andra fråga i 

kodschemat, hurvida legalisering eller avkriminalisering nämns minst en gång i 

artiklarna. Här kan vi se att det är en ganska stor spridning mellan 11 procent 2012  till 

26 procent 2013.  

   Utav 126 artiklar 2010 nämndes legalisering eller avkriminalisering  i 15 artiklar som 

tabell 3 visar. Detta motsvarar 12 procent av artiklarna som vi kan se i tabell 4.  

    2011 nämndes avkriminalisering eller legalisering i 19 av de 130 artiklar som skrevs 

under året och som innehöll ordet cannabis, som vi kan utläsa ur tabell 3. I tabell 4 kan 

kan vi se att detta motsvarar 14 procent av artiklarna.  

    2012 nämns något av begreppen i tabellerna 3 och 4- 13 gånger, vilket motsvarar 11 

procent. Detta motsvarar det lägsta procentantalet av förekomsten av orden legalisering 

eller avkriminalisering i undersökningen, tillsammans med 2015 där fraserna även där 

förekommer i endast 11 procent av artiklarna.  

   2013 förekommer fraserna i 40 av artiklarna, vilket motsvarar 26 procent. Således är 

2013 det år då dessa begrepp nämndes i flest artiklar ur undersökningens material.  

   2014 diskuteras legalisering eller avkriminalisering på ett eller annat sätt i 25 stycken 

av artiklarna vilket i sin tur motsvarar 20 procent. Detta är följaktligen det år då 

legalisering och/eller avkriminalisering diskuterades i näst flest artiklar.  

   2015 avtog dock trenden i media att diskutera legalisering eller avkriminalisering då 

fraserna gav utslag i endast 12 av artiklarna, vilket motsvarar 11 procent.  
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Tabell 5 

 

I diagrammet ovan presenteras resultaten av kodschemats näst sista fråga, hurvida andra 

brott än de som kan kopplas ihop med den illegala naturen hos cannabis nämns i 

artiklarna. Staplarna representerar antalet artiklar där andra brott förekommer samt 

antalet artiklar totalt per år.  

 

 

 

 

Tabell 6 
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I diagrammet ovan presenteras förekomsten av icke cannabisrelaterade brott i artiklarna 

som varit till underlag för undersökningen i procent.  

   Ur tabell 5 kan vi utläsa att andra brott än cannabisrelaterad kriminalitet förekommer i 

33 stycken artiklar utav 126 under 2010. Detta motsvarar 26 procent som vi kan se i 

tabell 6.  

   Under 2011 var antalet 35 som tabell 6 påvisar, vilket motsvarar 27 procent av 

artiklarna.  

   2012 nämndes andra brott i 31 av artiklarna som tabell 5 visar ovan. I tabell 6 kan vi 

även utläsa att 31 artiklar motsvarar 26 procent utav de samlande 120 artiklarna under 

2012.  

   I tabell 5 kan vi tolka att andra brott nämndes i 26 av 152 artiklar ifrån 2013. detta 

motsvarar 17 procent som tabell 6 visar.  

   Under 2014 nämndes andra brott än cannabisrelaterade brott minst gånger som det 

framgår ur tabell 5, där andra brott diskuterades i endast 17 utav de 124 artiklarna som 

utgjorde materialet för 2014. I tabell 6 kan vi även se att detta motsvarar 14 procent, 

vilket även är den lägsta procenten. 

   2015 förekom icke cannabisrelaterade brott i 26 stycken av artiklarna som tabell 5 

visar. Detta motsvarar 24 procent som tabell 6 visar.  

 

 

 

 

Tabell 7 
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Tabell 8 

 

I Tabell 7 och 8 ovan ser vi resultaten utan undersökningen kring hur i hur många 

artiklar andra former av narkotika/droger än cannabis och cannabispreparat nämns. Här 

kan vi se att 2011 som har haft genomgående höga siffror i undersökningen även här 

ligger i topp. I tabell 8 kan vi utläsa att 130 utav artiklarna som var underlag för 

undersökningen under 2011 nämndes andra droger än cannabis i samband med cannabis 

49 gånger. Detta motsvarar 37 procent av artiklarna där andra droger och 

narkotikaklassade preparat nämndes.  

   Under 2010 nämndes andra droger i 36 av artiklarna, vilket motsvarar 28 procent.  

  I tabell 8 kan vi utläsa att under 2012 nämndes andra droger än cannabis i 26 av 

artiklarna som utgör materialet för denna undersökning Det motsvarar 22 procent, vilket 

är lägst procent, samt minst antal artiklar där cannabis har diskuterats eller nämnts i 

samband med andra droger.  

   2013 nämndes andra droger än cannabis i 39 av de 152 artiklarna som valts ut för 

underlag för studien. Detta kan vi utläsa ur tabell 8. I procent motsvarar det 26 procent 

utav artiklarna 2013 som vi kan se i tabell 7.  

   2014 förekom andra droger eller narkotika i 28 utav 124 artiklar som tabell 8 visar. 

Detta motsvarar 22,5 procent som vi kan utläsa ur tabell 7.  

   Under 2015 nämndes andra droger i 37 utav 108 artiklar, som motsvarar 34 procent. 

Detta är näst flest artiklar där droger förekommer i underlaget för undersökningen.  
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6.3 Teoretisk Diskussion 

I uppsatsens avsnitt gällande teorier liknas paternalism med den socialdemokratiska 

traditionen samt den rådande narkotikalagstiftningen. Utifrån alkoholens effekt på 

Sverige under 17 och 1800 talet kan man hävda att den hårda linjen mot 

berusningsmedel kan ses som ett legitimt svar på problemet utifrån historiska 

erfarenheter. Liberalismen drabbade Sveriges stängda alkoholsystem genom inträdet i 

EU 1995, då landet inte längre kunde stänga ute utländsk alkohol, och privatpersoner 

kunde åka över gränsen och köpa med sig billig sprit tillbaka in i Sverige. EU-

medlemskapet har även påverkat Sverige genom att EU garanterar lika vård i alla 

medlemsländer, vilket innebär att om en svensk får recept utskrivet i ett land där 

cannabis är medicinsk lagligt får hen ta med sig detta tillbaka in i Sverige, ett ämne som 

uppsatsen behandlar under rubriken “Modern Politik”.  

   Undersökningens resultat visar att förbudspolitiken och ett paternalistiskt tänk 

tillsvidare är starkt rotad hos det svenska folket, även om det finns en 

legaliseringsdebatt. Under 2013, 2014 och 2015 är en växande del av artiklarna där 

cannabis förekommer inte uttalat negativa gentemot cannabis, vilket kan vara ett tecken 

på att debatten börjar sätta avtryck i tryckt media, då den huvudsakliga debatten håller 

hus i onlineforum och på sociala medier. Detta betyder inte att liberala vindar blåser, 

utan snarare att vetenskapligt understruken information och en neutral rapportering 

kring drogen efterfrågas av en alltmer upplyst befolkning.  

   Man kan tro att regering och riksdag och nykterhetsrörelser som RNS fruktar att om 

Sverige skulle luckra upp den paternalistiska traditionen landet har kring 

berusningsmedel, kommer hela systemet att falla in i en liberal våg som slutligen 

kommer att resultera i en legalisering av minst cannabis. Ett liberalt argument som 

förekommer i debatten är att staten kommer att tjäna pengar på att legalisera, reglera 

och skatta cannabis, men detta går i konflikt med den nuvarande alkoholpolitiken som 

grundade sig i att avskaffa allt vinstintresse ur alkoholbranchen under början av 1900-

talet.  

   Enligt Josefin Månsons studie A dawning demand for a new cannabis policy: A study 

of Swedish online drug discussions” är legaliseringsfrågan rotad över hela det politiska 

spektrumet, även om det endast är två ungdomspartier och Piratpartiet som idag är 

uttalat för en legalisering av cannabis. Detta är således inte en uteslutande liberal tanke 

och man kan argumentera att en systematiserad kontroll av cannabis i form av en 

systembolags-liknande regi kan vara paternalistisk i den mån att man i större grad kan 
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förhindra ungdomar från att få tag i drogen genom höga åldersgränser, samt kontrollera 

styrkan på drogen som ett fåtal exempel.  

   Man kan å andra sidan även argumentera att narkotikapolitiken är en mjuk form av 

paternalism för en stor majoritet av svenska folket som är i samtycke med “noll 

tolerans- principen”. Endast en liten grupp i samhället motsäger sig den och blir därför 

offer för hård paternalism. Paternalismen och likväl socialdemokratin grundar sig i 

massans bästa, medan liberalismen grundar sig i tron på individualism och individens 

bästa. Ur alla synvinklar är det dock ett demokratiskt krav att media ska presentera båda 

sidor av ett problem för att informera samhället att ta egna beslut gällande politiska 

frågor. Med denna undersökning som grund kan vi ändå hävda att media har gjort ett 

bättre jobb under de senaste tre åren i syftet att informera allmänheten kring cannabis.  

7. Slutsatser  

Slutsatsen vi kan dra utifrån uppsatsens analys är att det inte har skett någon påtaglig 

förändring i attityder i svensk media gentemot cannabis under åren 2010-2015. Detta 

trots förändringar i vår omvärld. Vi kan dock se att hypotesen stämde till viss grad i 

relation till år 2013. Detta är det året då absolut flest artiklar skrevs om cannabis i  

stickprovstidningarna DN och Sydsvenskan. Detta bör relatera till de faktum att 

Uruguay legaliserade cannabis för rekreationellt bruk som första land i världen under 

2013, samt att Centerpartiets Ungdomsförbund CUF bestämde på sin stämma i maj 

2013 att propagera för en legalisering av cannabis i Sverige. Fraserna ”legalisering” och 

”avkriminalisering” används även mest under 2013 och fortsätter att användas i ett 

förhållandevis högt antal artiklar under 2014, som hypotesen förutsåg. Detta bör bero på 

legaliseringsvågen som började i den amerikanska delstaten Colorado under 2014. 

Under 2014 diskuteras dock cannabis i en positiv dager i endast 22,5 procent av 

artiklarna. Man kan därför anta att cannabislegalisering diskuterades fram och tillbaka 

mellan legaliserings- och antilegaliseringslägren under 2014 i de tidningar som legat till 

grund för undersökningen. Någon förändrad attityd verkar dock detta inte ha skapat då 

2015 var ett år med få artiklar där cannabis nämndes. Cannabis diskuterades dock med 

en relativt positiv/neutral ton av att döma av den första tabellen rörande positiv/negativ 

variabeln. En fjärdedel av artiklarna var inte uttalat kritiska mot berusningsmedlet. 

Legalisering och avkriminalisering nämndes dock endast i 11 procent av artiklarna 

vilket är lika låg siffra som under 2012.  
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   Ett resultat som förvånar är dock det höga antalet positiva eller neutrala artiklar som 

skrevs om cannabis under 2011. Näst flest artiklar nämnde även cannabis under 2011, 

men legalisering eller avkriminalisering verkar inte ha diskuteras särskilt frekvent under 

året. En anledning till detta kan vara att cannabis blev vanligare i Sverige under 2010 

och 2011 vilket framkallade politiker att satsa 50 miljoner kronor på en anticannabis 

kampanj i september 2011. Det kan även vara anledningen till den stora del av 

artiklarna 2012 som var uttalat negativa mot cannabis. Cannabis diskuterades positivt i 

endast 19 procent av artiklarna 2012 och ”avkriminalisering/legalisering” förekom i 

endast 11 procent av artiklarna.  

   När det gäller brottsstatistiken i undersökningen  så kan vi se att det är relativt få 

andra brott som rapporteras i samband med cannabis. Tidningarna verkar lägga fokus på 

endast cannabis i en stor del av artiklarna som den fjärde variabeln andra droger 

understryker. Andra brott och andra droger förekom i flest artiklar under 2011, andra 

brott förekommer minst gånger under 2014 då endast 14 procent av artiklarna skriver 

om andra brott. Detta kan bero slutsatsen vi har dragit ovan, att cannabis debatterades 

mycket under 2014. Minst antal artiklar där andra droger förekommer är under 2012 

med 22 procent, men 2014 är tätt bakom med 22,5 procent. Under 2012 var som sagt 

minst andel av artiklarna positiva till cannabis, samtidigt som andra droger nämns minst 

gånger under samma år. Cannabis diskuteras således inte särskilt ofta i relation till andra 

droger.  

   Som slutsats och som svar till frågeställningen kan vi sammanfattningsvis säga att det 

inte har skett någon attitydsförändring i media under perioden 2010-2015. Under 2013 

och 2014 kan vi se att det fanns en trend att diskutera cannabis i relation till legalisering 

och avkriminalisering men detta avstannade under 2015, vilket motbevisar hypotesen 

och bröt trenden. Vad detta beror på är ett uppdrag för en framtida kvalitativ studie. 

Antal ord: 10.009 
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