


”’Hallå man, läget?’
’De är lugnt, vad gör du?’
’Aight, jag sitter och fikar i stan. Men kom 
och möt upp här!’
’Yes, då ses vi om ett tag. Ha de.’”

Jörgen lägger ned mobilen på bordet 
och rättar till sin svarta mössa. Det 
är torsdag och vi sitter på ett popu-

lärt konditori i centrala Malmö. 
– Det var en köpare, han kommer förbi 

om ett tag, säger han apropå telefonsam-
talet.

Vid bordet intill sitter ett äldre par och 
avnjuter en eftermiddagsfika i tystnad. 
Från resten av borden smälter samtalen 
ihop i ett ohörbart sorl.

Jörgen är en narkotikaförsäljare, en 
dealer, som har sålt hasch och marijuana 
i över tio år. För att undvika nyfikna öron 
talar han med en låg stämma.

– Jag har sålt röka till många kända mu-
siker, advokater, läkare och allt sånt. Alla 
röker, det går inte att säga något om det.

Tyngre droger som amfetamin, kokain 
och heroin har han hållit sig undan. 

– Jag har alltid haft möjligheten att 
öppna upp portarna och tjäna mycket 
pengar, men jag är inte intresserad av det, 
jag vill inte riskera allt.

Jörgen kommer ursprungligen från 
en mindre stad i mellersta Sverige och 
beskriver sin uppväxt som normal. Efter 
gymnasiet kände han att hemstaden hade 
blivit för liten och ville röra sig dit där det 
händer, till de större städerna. 

Under några år flyttade han runt innan 
han till slut fastnade för Malmö. Här har 
han haft sin bas under de senaste tio åren. 
Nu är Jörgen i trettioårsåldern och bor 

för sig själv i en lägenhet i utkanten av 
Malmö. 

Han ser tillbaka på den första gången 
han testade att röka cannabis: sommarlo-
vet mellan högstadiet och gymnasiet. 

– Det var med några äldre polare på 
fyllan, of course. Sen blev det någon 
sorts frigörelsegrej, jag har alltid lyssnat 
mycket på musik och med rökat började 
man se kopplingar som man missat förut. 
Musiken blev ännu bättre och tydligare 
helt enkelt.

Redan från första blosset älskade han 
den avslappnade känslan han fick i krop-
pen, och på den vägen fortsatte det. För 
att kunna finansiera sitt eget behov av 
cannabis började han så småningom att 
sälja vidare. 

– Jag märkte hur många som ville ha 
röka, och då var det ju lätt att få sitt eget 
betalt genom att sälja. Det är väl så nio av 
tio börjar deala.

Som sista mellanhand innan varorna ska 
ut till konsumenterna får Jörgen köpa in 
narkotikan för 65 procent av gatupriset, 
som varierar beroende på kvalitet. Han 
tycker dock att det är viktigt att sälja bra 
varor.   

– Handlar du med bullshit har du ingen 
kärlek för hela grejen. Med bra saker 
kommer köparna att älska plantan och då 
kommer de aldrig att gola dit dig, för de 
vill åt det du har. 

Under de senaste åren har Jörgen dragit 
ner på försäljningen och har även ett 
vanligt jobb att gå till. Han tar en tugga av 
sin prinsessbakelse och häller upp ett nytt 
glas Ramlösa.  

– Jag vet ju att det inte är hållbart i 
längden att deala, men just nu är det en 

enkel lösning för att få en vettig levnads-
standard.

En normal månad tjänar Jörgen runt 
8 000-10 000 kronor på cannabis. Vissa 
månader, om han planerar en resa eller 
något, händer det att han tar in ett större 
parti och kan då lätt tjäna upp emot 
25 000 kronor.  

Mottot har alltid varit att ligga lågt och 
inte utsätta sig för onödiga risker, även om 
han har gjort sina misstag. 

– En gång blev det knas med några idio-
ter som jag hade att göra med och då lärde 
man sig en läxa, säger han, men vill inte 
svara på några följdfrågor om händelsen 
med risk för att kunna identifieras.

– Det löste sig bara, end of story. Som 
regel ska man inte ha och göra med nytt 
folk hela tiden utan man ska hålla sig till 
dem man har, det är så man kan överleva i 
den här branschen.

Nu har han bara ett fåtal olika personer 
att göra med och det är därför enkelt att 
ordna ett möte utan att väcka misstankar.

– Jag vet vad de vill när de ringer och de 
vet hur det går till. Om någon är osmidig 
i telefonen kan det användas mot dig i en 
rättegång. 

Jörgen får köpa in nar-
kotikan för 65 procent 
av gatupriset, som 
varierar beroende på 
kvalitet.

Cannabisbruket i landet ökar och de flesta ungdomar vet hur 
man får tag på drogen. Att deala är därför en lukrativ bransch. 
Men hur ser livet egentligen ut för en cannabisförsäljare?  

En dealers 
bekännelser
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Jörgen tar upp mobilen från bordet och 
visar ett sms som han fick i förra veckan: 
”Yo, har du något att sälja?”.

– Sådär kan man inte skriva! Allting kan 
användas mot dig, de gör sina egna regler 
och man har ingenting att säga till om, sä-
ger han och tystnar när en servitris närmar 
sig vårt bord. Hon frågar om hon kan ta 
våra koppar och Jörgen väntar till hon är 
ett par steg bort innan han fortsätter:

– Med alla nya mobiler kan de följa en 
hur lätt som helst. Jag har hört att de har 
vissa ord som de snappar upp, men allt är 
väldigt nermörkat och man får inte reda på 
någonting.

Och den medvetna försiktigheten har 
gjort att Jörgen lyckats hålla sig ifrån 
polisen relativt bra för en man med den 
sysselsättningen.

– Jag har åkt dit när de tagit mig för att 
jag rökt ett par gånger, men det är inte så 
farligt. Ett par tusen i böter bara, fast det 
ser ju inte så bra ut på arbetsintervjuer 
kanske.

För ungefär tre år sedan bestämde sig 
Jörgen för att sluta röka cannabis, även 
om han erkänner att han fortfarande unnar 
sig en joint då och då. När han slutade 
märkte han en klar skillnad i skallen men 
tror ändå att hans hjärna har klarat sig bra 
eftersom han aldrig varit den som rökt 
från morgon till kväll. 



lVad är cannabis?
Cannabis utvinns ur lågväxande varianter 
av växten hampa (cannabis sativa på latin) 
och är mest känt i dess två vanligaste 
former marijuana och hasch. Hampan är 
en snabbväxande växt som klarar av de 
flesta klimat. 

De torkade blommorna/växtdelarna kall-
las för marijuana medan haschet utvinns 
ur kådan. Det går också att framställa ett 
extrakt, kallat hascholja, som är betydligt 
starkare. 

Cannabis innehåller ämnet tetrahydro-
cannabinol (THC) som står för den största 
delen av ruset. 

lHur används det?
I de allra flesta fall konsumeras cannabis 
genom rökning. Då oftast rullat i ett papper 
till en joint, men det kan också stoppas i till 
exempel pipor eller en bong. 

Cannabis kan också intas oralt, ofta 
ingår det då i bakverk (till exempel 
haschbrownies) eller i te. Ännu ett sätt är 
att vaporisera cannabisen i en så kallad 
vaporizer, då förångas vissa substanser 
som sedan kan andas in. 

lVad händer?
Nästan direkt efter att man har rökt can-
nabis kommer de psykologiska effekterna 
att märkas, man blir då ”hög”. Efter cirka 
30-60 minuter kommer den starkaste 
höjdpunkten och efter några timmar brukar 
ruset försvinna. 

Det är väldigt varierande hur olika per-
soner känner av ruset, men en återkom-
mande effekt är att det förstärker det käns-
lomässiga stämningsläge som brukaren 
hade när drogen intogs.

Vanligt är att man känner en euforisk 
och tillfredsställande känsla och att man 
blir väldigt lugn och avslappnad. Men det 
kan också förstärka negativa känslor hos 
en person. 

Andra vanliga reaktioner är att brukaren 
blir sugen på att äta, så kallad ”munchies”, 
samt att brukaren känner ett starkt behov 
av att skratta.
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– Då förstörs ju hela dagarna. Jag ville 
få gjort mina grejer och sedan röka på 
kvällen, kanske bli lite fnittrig och se en 
film eller nå.

Något han saknar efter nedtrappningen 
är gemenskapen som följer med can-
nabiskulturen, han förklarar det som en 
sorts hemlig överenskommelse rökarna 
emellan.

– Jag har träffat så enormt många polare 
genom det här, riktigt bra personer som 
fortfarande är mina vänner. Men det har 
funkat bättre med affärerna sen jag slu-
tade, nu röker jag inte upp något själv.

Det vanligaste är att cannabis importeras 
till Sverige, och då främst från de norda-
frikanska länderna. På senare år har det 
dock blivit allt vanligare med inhemska 
odlingar, de flesta för privat bruk. En 
bidragande orsak till ökningen sägs vara 
internethandeln som gjort det möjligt att 
på ett enkelt sätt få tag på högkvalitativa 
frön och odlingsutrustning. 

För några år sedan hade Jörgen, tillsam-
mans med en kompis, en cannabisodling i 
en lägenhet. 

– Vi hade väl ungefär tjugo plantor, men 
det är enda gången jag har odlat själv. 

I stora drag förklarar han hur det går 
till: man tar sticklingar, små kvistar, från 
moderplantan och sätter ner dem i jord. 
Sedan låter man dem växa upp till ett litet 

träd, när de är i lagom passande höjd ska 
de sättas på tork.

– Det tvingar ut blomning och det är 
det som är det härliga, säger han med ett 
leende. 

Ungefär varannan månad skördade de 
plantorna, vid flera tillfällen blev det dock 
misslyckat och var tvunget att slängas. I 
de lyckade omgångarna fick de ut cirka 
40-50 gram per planta, det vill säga upp 
emot ett kilo för hela odlingen.  

– Vi tjänade typ 40 000 kronor var per 
skörd. Lampor och sånt kostar ju en del, 
men man går ju definitivt plus på det, 
konstaterar han. 

En snabb handskakning 
utanför konditoriet och 
affären är över. 
Jörgen har fått sina 
pengar och köparen har 
fått sitt hasch.

Försäljning och innehav av cannabis 
blev olagligt i Sverige 1930, i och med 
medlemskapet i Nationernas förbund (då-
tidens FN). Däremot fanns det fortfarande 
ingen lag som sa att det var olagligt att ha 
drogen i kroppen. 

Men i slutet på 1970-talet gick riksda-
gen ut med att målet för landets narkoti-
kapolitik var ”ett narkotikafritt samhälle”, 
och det ledde till en rad skärpningar i 
narkotikastrafflagen under åttiotalet. 1988 
kom beslutet att även bruket av cannabis 
skulle kriminaliseras.   

– Det är ju en skillnad på rökning 
världen runt, Sverige har gjort det till ett 
stort problem bara för att lagen säger så. 
Många skulle kunna ha det sjukt mycket 
bättre ifall de rökte i stället för att dricka 
varje helg. En vanlig klyscha, men så är 
det faktiskt.

Samtidigt är han kluven i frågan om 
legalisering och menar att det kan bli för 
mycket av det goda.

– Egentligen ska en människa få be-
stämma själv i en utopi, men klarar vi av 
det?

– Tjena man, läget?, hälsar en man med 
svart huvtröja som stiger in genom porten 
till konditoriet. Mannen som också är i 
trettioårsåldern slår sig ned vid vårt bord 
och det visar sig att det var han som 
Jörgen pratade med i telefon tidigare. 

Samtalet glider in på mer vardagliga 
saker som vad kvällen har att erbjuda. 
Ungefär fem minuter senare sveper Jörgen 
det sista av Ramlösan. 

– Ska vi gå ut och göra våran grej eller?, 
säger han och antyder att det är dags att 
gå, vi lämnar över bordet till en otåligt 
väntande herre.

En snabb handskakning utanför kon-
ditoriet och affären är över. Jörgen har 
fått sina pengar och köparen har fått sitt 
hasch. Människorna som strosar omkring 
på Malmös största shoppinggata i jakt på 
julklappar märker ingenting. 

Och så är det nog. Överallt cirkulerar 
det cannabis utan att man lägger märke till 
det. Affärer görs mitt framför näsan på en, 
och på de mest vardagliga av platser. 

– Vi ses, säger Jörgen och vandrar 
vidare upp mot Triangeln, kanske för att 
skaka hand med fler av sina vänner.   

Jörgen ville vara anonym och heter 
någonting annat i verkligheten.

Johan Wikén
johan.wiken@hotmail.com

Fakta.

Malmö centrum mitt i julhandeln. Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra. Foto: Scanpix



Ett stenkast från Allhelgonakyrkan 
i Lund ligger Rådgivningsbyrån 
i narkotikafrågor. Här jobbar 

Thomas Lundqvist, 60 år, som är docent 
i psykologi och har forskat mycket i ef-
fekterna av cannabis. 

– Det är ett problem från första gången 
man röker, för man vet inte vilken effekt 
det kommer att få. Som rysk roulette 
ungefär, har man tur händer det ingenting 
och man lägger ner direkt. Men det kan 
också leda till en djup förälskelse som 
slutar illa, säger han när vi sitter i hans 
kontor på andra våningen med utsikt över 
kyrkområdet. Samma rum som han tar 
emot sina patienter i.

Rådgivningsbyrån är en öppenvårdsmot-
tagning som har i uppgift att ge rådgiv-
ning och information om narkotika samt 
att ge behandling åt människor med 
narkotikaproblem. 

Varje år besöker ungefär fyra hundra 
patienter mottagningen och tillsammans 
gör de runt sex tusen besök. För att det ska 
gå att hjälpa patienterna tycker Thomas 
Lundqvist att det är viktigt att man skapar 
en relation till var och en. 

– Det fungerar inte annars, när man 
kommer in i det här rummet ska det vara 
som att komma in i sitt eget rum. Vi sätter 
oss ned och pratar, och när vi sedan har 
skapat vår egen allians kommer besökaren 
att upptäcka den där kranen, säger han 
och pekar mot en stor silvrig kran som är 
inmonterad i en tavla på väggen. 

– Det är samma som med dig. Du kom 
in här med din egen uppfattning om vad 
du skulle göra och det gjorde att det är 
först nu du lägger märke till kranen. Så 
fungerar det även för missbrukarna, först 
när de blir trygga här inne är de redo att 
börja prata om sina problem. 

Samtidigt som det är viktigt att skapa 
en relation till patienten så menar han att 
man måste skilja på sitt privatliv och sin 
offentlighet.

– Här inne i rummet är allting privat 
men när vi kliver utanför dörren och ska 
säga adjö är vi offentliga. Det som har 

sagts här inne stannar här, utanför dörren 
ska patienten kunna se sina barn i ögonen. 

När en missbrukare kommer till Råd-
givningsbyrån hjälper personalen klienten 
att bli drogfri under en sex till åtta veckor 
lång period. 

– Därefter får de bestämma själva om de 
vill fortsätta leva vidare med drogen. 

Ibland händer det dock att personer 
kommer dit utan att tänka till ordent-
ligt. Thomas Lundqvist berättar om en 
situation som utspelade sig för ungefär ett 
halvår sedan:

– En person som inte riktigt klarat av att 
förstå sin riktning i livet ringde och ville 
komma hit. Innan han skulle komma hade 
han suttit med resten av gänget och rökt 
en holk. I receptionen frågade de var han 
skulle och han sa att han skulle träffa mig. 
De kollade på honom och frågade om han 
var helt korkad, ’han kommer slicea dig i 
bitar’, sa de. Vilket jag också gjorde. Men 
inte genom att ge honom en utskällning, i 
stället lekte jag med honom. 
Hur menar du då?

– Med de kunskaper jag har vet jag hur 
jag kan manipulera genom att ställa rätt 
frågor till någon som just har tänt på. Till 
exempel kan jag gå in och problematisera 
och ha en abstrakt diskussion, vilket blir 
väldigt frustrerande för dem. Men man får 
komma hit i vilket skick man vill, vi kan 
köra dem härifrån i ambulans om de vill. 

Cirka 65 procent av de som kommer till 
Rådgivningsbyrån har själva bestämt sig 
för att söka vård medan 35 procent 
kommer via rekommendationer från 
socialförvaltningen eller skolan.

– Men de här människorna går inte in 
genom den här dörren om de inte själva 
vill. Vi existerar enbart för att folk vill ha 
hjälp, annars hade vi inte fått några patien-
ter. Så enkelt är det, hit kommer man om 
man har bestämt sig för att lägga av.

Det pågår en ständig debatt runt om i 
världen där många förespråkar att can-
nabis ska legaliseras, men det är en fråga 
som Thomas Lundqvist är väldigt tydlig 

Ca 8000 f.Kr.
lDet första 
vävda plag-
get tillver-
kades av 
hampa för 
tio tusen år 
sedan.

Ca 4000 f.Kr.
lCannabisplantan började odlas 
i Kina och användes till bland 
annat djurfoder, matolja och 
medicin.

2700 f.Kr.
lFör första gången nämns 
cannabisanvändning i skrift i en 
läkarbok av Shen Nung, en fader 
av den kinesiska medicinläran.

2000-1400 f.Kr.
lI det fornindiska religiösa 
verket Atharvaveda nämns hur 
cannabis används som drog. 
Då i drycken bjang som innehöll 
torkade cannabisblad, frön och 
stjälkar från plantan, ofta smak-
satt med socker och svartpep-
par. 

450 f.Kr.
lDen grekiske historikern Hero-
dotus beskriver hur skyterna från 
Centralasien kastade hampa på 
glödande stenar, likt en bastu: 
”när det brinner kommer det en 
intensiv rök och lukten av den 
gör dem fulla”.

”Det ger inte 
en alternativ 
livsstil”
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Historia.

Det förs en romantiserad diskussion runt cannabis som 
ungdomar tar till sig utan att ifrågasätta. Det anser Thomas 
Lundqvist som har 36 års erfarenhet av att arbeta med 
narkotikamissbrukare. Dessutom tycker han att 
cannabisrökning är ett indirekt hot mot demokratin.

Krav från politiker
om förändrad 
narkotikapolitik
1  Kalifornien röstar om legalisering

Den 2 november 2010 hade delstaten Kalifornien, USA, en folkomröstning om att 
legalisera cannabis. Lagförslaget som det röstades om hette ”Proposition 19” och 
gick ut på att alla över 21 år skulle få inneha, dela ut och transportera upp till 28 
gram cannabis. 
Förslaget blev, efter en jämn kamp, nedröstat av väljarna med 53 procent mot 
46 procent av rösterna. Totalt var det bara 43,6 procent av Kalifornienborna som 
röstade och det starkaste stödet för propositionen kom från väljare under 25 år. 
Den enda valkrets som röstade för var San Francisco-området med 51 procent 
på ja-sidan.    
”Proposition 19” blev väldigt uppmärksammad världen över. John Russo, di-
striktsåklagare i Oakland, var en av dem som varit positiv till lagförslaget.
- Även om vi lurats på segern i dag har vi alla – från flummiga hippies till seriösa 
politiker – förändrat debatten,  sa han till LA Times efter omröstningen.

2  Kofi Annan vill förändra strategin

Tidigare i år publicerade gruppen ”Global Commission on Drug Policy” en rap-
port som fick stort genomslag världen över. Medförfattare till rapporten var bland 
andra den före detta generalsekreteraren för FN Kofi Annan, nobelpristagaren i 
litteratur Mario Vargas Llosa och skivbolagsjätten Richard Branson. 
De menar att strategin i narkotikapolitiken måste läggas om eftersom narkotika-
brukandet bara ökar trots stora ansträngningar för att minska det. Därför propa-
gerar de för en legalisering av droger och menar att det då skulle bli enklare att 
komma åt den tyngre brottsligheten.
Deras förslag kan sammanfattas i några enkla punkter:
- Sluta upp med kriminaliseringen, marginaliseringen och stigmatiseringen av de 
personer som använder droger utan att skada någon annan. 
- Uppmuntra regeringar som vill testa att legalisera droger för att ta bort makten  

3   Svenska politiker vill ha mjukare lagstiftning

Även i Sverige har röster höjts från politiskt håll om att narkotikapolitiken måste 
ses över. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i november skrev centerns riks-
dagsledamot Fredrick Federley, med flera:
”Frågan vi måste ställa oss är ifall man hjälper människor med ett problematiskt 
bruk av narkotika bäst med vård eller böter? Svaret; att straff inte hjälper mot 
sjukdom tycks självklart för de flesta, så inte för många av lagstiftarna.”
Skribenterna menar att en mjukare lagstiftning runt narkotika har fungerat i Hol-
land, Schweiz och Portugal där man har kunnat hjälpa fler människor samtidigt 
som polisen har kunnat fokusera mer på den organiserade brottsligheten. Kon-
tentan i debattartikeln sammanfattas i slutet:
”Vänsterpartiet har motionerat i riksdagen om avkriminalisering av konsumtion 
men det har tyvärr inte lett någonstans. Det är dags för politiker ur samtliga par-
tier att ta sitt ansvar och utforma en vetenskaplig och människovänlig narkotika-
politik.”

från de kriminella, detta gäller 
främst cannabis. 
- Erbjud hjälp till småförbrytare som 
langare och dylikt i stället för att 
fylla fängelser med dem.
- Slopa enkla kampanjer som ”säg 
nej till droger” eller ”nolltolerans mot 
droger”,  satsa i stället på mer djup-
gående och förebyggande informa-
tion till ungdomar. 
”Bryt tabun i debatten och refor-
mera. Det är dags för handling nu.”, 
avslutas rapporten. 

Foto: Google



År 1150
lMuslimer använder cannabis 
när de startar Europas första 
pappersbruk. De följande 850 
åren tillverkas det mesta pappret 
av cannabis.

1500-talet
lSpanjorerna, fransmännen och 
engelsmännen odlade cannabis i 
sina kolonier. Men utan tanke på 
att använda det som drog, det 
var fibrerna de ville åt.

År 1619
lDen första cannabislagen. I 
Virginia, USA, lagstadgades det 
att alla lantbrukare var tvungna 
att odla hampa på sin mark för 
att få fibrer till bland annat rep 
och papper. Annars kunde de 
dömas till fängelse. 

1800-talet
lI Paris öppnades speciella 
haschklubbar där kända namn 
som Alexandre Dumas och 
Charles Baudelaire var medlem-
mar. Cannabisen hade de i en 
sylt som de hade som pålägg på 
bröd. 

År 1882
lEgypten blev det första landet 
i världen att förbjuda cannabis. 
Detta efter att engelsmännen 
ockuperat landet samma år.

Tolv procent av Sveriges befolkning 
har någon gång i livet testat can-
nabis. Två procent har brukat under 
det senaste året och en procent den 
senaste månaden. Det visade CAN:s 
undersökning för 2010. 

Varje år släpper Centralförbundet för al-
kohol- och narkotikaupplysning (CAN) 
en rapport som beskriver drogutveck-
lingen i Sverige, både bland skolungdo-
mar och sett över hela befolkningen. 

Skolundersökningen gör de själva 
medan de köper in riksundersökningen 
från Statens folkhälsoinstitut. Ulf Gut-
tormsson, 45 år, är forskningssekrete-
rare på CAN. 
Hur går undersökningarna till?

– I skolundersökningarna gör vi först 
ett urval så att alla samhällsklasser är re-
presenterade, sedan får runt 5 000 elever 
svara på en enkät som vi skickar ut till 
skolorna. I riksundersökningen skickar 
de enkäter till ungefär 20 000 personer.

Ulf Guttormsson berättar att det finns 
problem eftersom bortfallet är stort.

– Folk orkar inte ställa upp helt en-
kelt, i riksenkäten är det nästan femtio 
procent som inte svarar. Och det kan ju 
vara så att det är just de personerna som 
kanske har ett missbruk. Därför får man 
räkna med att det är miniminivån man 
får fram i undersökningarna. 

Men trots bortfallet tror han inte att 
statistiken skiljer sig nämnvärt från 
verkligheten då de ändå frågar så pass 
många människor. 

Undersökningarna om cannabisbruket 
bland vuxna startade först 1994, men 
bland ungdomar har det pågått under en 
längre tid. Där kan man se att det var 
väldigt stort på 70-talet för att sedan 
sjunka rejält på åttiotalet, under 90-talet 
ökade bruket igen och sedan har det sta-
biliserats på 2000-talet.

– Möjligen kan man se en liten ökning 
de senaste åren, men inte en så stor ök-
ning som det har låtit om i media den se-

naste tiden. I så fall är det i grupperingar 
som inte svarar på våra enkäter.  
Vad tror du trenderna i cannabisan-
vändningen beror på?

– Jag vet inte riktigt vad det kan bero 
på, kanske är det så enkelt att det hand-
lar om vad som är inne och ute. Om 
man jämför med USA ser man att de 
följer samma trender, med en mycket 
högre användarnivå förstås. Det kan till 
exempel ha att göra med hur cannabis 
framställs i filmer och musik för perio-
den, sådana saker som ungdomskulturer 
påverkas av.

Den största andelen som har testat can-
nabis hittar man i åldersintervallet 
16-29 år där cirka tju-
go procent uppger att 
de har cannabiserfa-
renheter. Med stigan-
de ålder sjunker dessa 
siffror. Ulf Guttorms-
son tycker dock att 
det är en klurig fråga.

– Folk tonar ner att 
det provat någon gång 
och ändrar historien i efterhand. Det in-
tressantaste är vilka som har brukat det 
senaste året eller den senaste månaden. 
Där ligger Sverige lågt jämfört med an-
dra västländer. 

Enligt undersökningarna fanns det 
vissa könsskillnader i narkotikaan-
vändningen, dock innefattar det all 
sorts narkotika. Bland vuxna visade det 
sig att närmare dubbelt så många män 
som kvinnor har prövat narkotika. Men 
bland ungdomar i årskurs 9 förekom det 
knappt någon skillnad mellan könen.

– Det kan vara så att tjejer mognar for-
tare och gör bort att testa droger medan 
de är unga, när de blir äldre inser de att 
det inte var något för dem.

Johan Wikén
johan.wiken@hotmail.com
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med att han inte vill diskutera.
– Jag bygger min kunskap på veten-

skapligt beprövade erfarenheter, och den 
debatten innehåller inte ett uns av det. 
Jag brukar säga att: ”Får det folk att röka 
mindre så, varför inte?” Men då möts man 
av ett fniss för alla vet att så inte är fallet.

Han tycker dessutom att diskussion runt 
cannabis är väldigt romantiserad och att 
ungdomar tar till sig informationen utan 
att tänka efter.

– Det är ju inte någon som funderar 
på hur den lilla marockanska haschbiten 
kom hit. Vem eller vilka som har tjänat på 
det? Vilka mellanled det finns? Om de har 
betalat skatt? Det är helt enkelt en väldigt 
naiv diskussion.

Själv tycker han att man måste tänka på 
hela spektrumet och vad man bidrar till 
när man använder sig av narkotika. 

– Varje land som har en revolution på 
gång behöver pengar. Ta Afghanistan som 
exempel, när någon röker på här i Sverige 
hjälper de någon där att köpa ett vapen 
som de kan skjuta en oskyldig med. Det 
här är en rå och kapitalistisk värld där ett 
människoliv inte spelar någon roll. 

Röker du regelbundet så 
fryser du din kompetens.

Thomas Lundqvist ser även på cannabi-
sanvändandet ur ett större perspektiv och 
menar att det till och med är ett hot mot de 
demokratiska fundamenten som behövs 
för att ett samhälle ska fungera.  

– För att kunna göra en sansad bedöm-
ning om vem man ska rösta på i ett val 
måste man kunna ta till sig information på 
ett bra sätt. Och det kan inte en cannabis-
rökare, säger han och gör en konstpaus: 

– Det är värderingar som man måste 
kunna göra, kan man inte det är man inte 
delaktig i att bidra till ett demokratiskt 
samhälle.

 
Genom att lägga ihop olika undersök-
ningar har Thomas Lundqvist försökt ska-

pa sig en bild av hur cannabisanvändandet 
ser ut idag. Han tyckte att de tidigare sam-
manställningarna har varit klumpiga och 
ville kategorisera upp cannabisbrukandet 
för att förstå bredden av det. 

Det skiljer sig på olika platser i Sverige 
men eftersom han är verksam i Lund är 
det den staden som han har tittat närmare 
på. Och det visade sig att cannabisaccep-
tansen är ovanligt hög i Lund.

– Det råder en högre grad av tillåtenhet 
här i Lund, en av tre har en positiv inställ-
ning till cannabis. Undersökningen är 
gjord i årskurs nio och på gymnasiet och 
han säger att det stora antalet universitets-
studenter, med deras alkoholvanor, kan 
påverka ungdomarnas syn.

– Eftersom det sups väldigt mycket 
används det också mer andra droger, det 
hör ihop, konstaterar han.

Nästan alla som har testat cannabis har 
gjort det innan arton års ålder, de som får 
grova problem har en genomsnittlig ålder 
på fjorton och ett halvt år när de testar 
första gången.

– Det är bättre om man börjar röka när 
man är sjutton eller arton år, då har man 
klarat en viss del av puberteten. För om du 
röker regelbundet så fryser du din kompe-
tens, det räcker med en gång i veckan. 

Han berättar om ny forskning som visar 
att hjärnan föråldras redan under tonårspe-
rioden om du röker cannabis. 

– En artonåring kan ha min hjärnstruk-
tur och forskarna ser att de här är ett för 
tidigt åldrande. Så det här är ingen roman-
tisk drog som ger ett alternativt liv.

Thomas Lundqvist ska snart ta emot en 
ny patient och det är viktigt att jag hinner 
iväg innan dess. Annars kan det lätt bli ett 
orosmoment för klienten som stör deras 
första samtal. 

Utanför lyser solen på Allhelgonakyrkan 
som vakar med sin skugga över Rådgiv-
ningsbyrån.

Johan Wikén
johan.wiken@hotmail.com

Ulf
Guttormsson

Svenskarna följer efter
amerikanernas vanor

Bruket skiljer sig mycket beroende på ålder, vanligast är det bland unga män.

Thomas Lundqvist säger att han själv aldrig har testat cannabis. Foto: Johan Wikén



År 1906
lI USA kom de första restriktio-
nerna för försäljning av cannabis 
i Colombiadistriktet. Fler och fler 
delstater följde efter och 1937 
antogs en lag som gällde alla 
delstater. 

År 1910
lAfroamerikaner röker cannabis 
på jazzklubbar i New Orleans 
och mexikaner röker i Texas, det 
sägs influera de vita. 

År 1930
lFörsäljning och innehav av 
indisk hampa blev förbjudet i 
Sverige i och med medlemska-
pet i Nationernas förbund (FN). 
Samma år arresterades Louis 
Armstrong i Los Angeles för 
innehav av cannabis.

1960-talet
lBrukandet av hasch och mari-
juana exploderade i västvärlden. 
Det fanns flera anledningar, 
bland annat den nya långväga 
turismen, invandring från om-
råden med cannabiskultur och 
uppkomsten av ungdomskulturer 
som inkluderade droger. 

År 1968
lDen svenska narkotikastraff-
lagen infördes. Dock var det 
fortfarande lagligt att konsumera 
drogen.

en fotbollsmatch från engelska ligan rullar 
på låg volym. 

Shola är drygt tjugo år gammal och har 
rökt cannabis regelbundet sedan 2005. 
Han har aldrig tidigare åkt fast och har 
aldrig testat några andra droger. Anled-
ningen till att polisen knackade på hos 
just honom var att hans tidigare langare 
åkte fast i somras. Och i langarens mobil 
hittade polisen flera misstänkta konversa-
tioner som spårades till Shola.

– Jag kände ju dealern nästan som en 
kompis så det var enkelt att hitta mig, 
konstaterar han.

Hela domen har inte kommit ännu men 
han verkar åka dit på ringa narkotikabrott, 
både för bruk och innehav. Påföljden blir 
böter på runt två tusen kronor och en prick 
i registret som kommer att följa honom 
under några år. Utöver det kommer Shola 
behöva lämna urinprov då och då för att 
visa att han är ren.

– Det kommer definitivt skapa problem. 
Jag kommer inte kunna ha ett jobb på flera 
år om de kollar upp mig och det kommer 
bli problem med körkortet. I väldigt få 

situationer behöver man ett rent register, 
men det är viktiga saker. 

Det värsta tycker dock Shola är vad 
föräldrarna ska säga, han har inte vågat 
berätta något för dem ännu.

– Jag måste mörka det, för jag kan inte 
ens tänka mig hur besviken min morsa 
skulle bli. I hennes ögon är jag mer av en 
ängel än en syndare. Egentligen vill jag 
inte hålla det ifrån henne och kanske att 
jag berättar en vacker dag, men nu går det 
inte. Det känns tråkigt att något så litet ska 
få så stora konsekvenser.

Jag tänkte en massa 
skit, men en timme 
senare rökte jag en 
joint. Och det är just i 
sådana stunder det är 
så bra.

När lagen kommer på 

Tema. Cannabis 
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Runt 20 000 personer blir varje år dömda för ringa narkotika-
brott, och i mer än hälften av fallen är det cannabis som är 
drogen. Studenten Shola är en del i denna statistik.

För ungefär en månad sedan knacka-
de det på dörren till Sholas student-
lägenhet i Lund. Han öppnade och 

utanför stod två kvinnor. 
”Är det du som är Shola?”, frågade den 

ena. Han svarade jakande och kvinnorna 
undrade om de kunde tala i enrum. När 
dörren stängdes drog besökarna fram 
varsin bricka ur jackfickan som visade att 
de var från polisen. 

”Vet du varför vi är här?”, frågade de 
medan de kollade sig runt i rummet. Shola 
hade ingen aning men han hade rökt en 
halv joint en timme tidigare och miss-
tänkte att det luktade en hel del. Tankarna 
gick på högvarv.

Poliserna fortsatte att titta sig omkring 
och det tog inte lång tid förrän en av dem 
fastnade med blicken på skrivbordet – där 
den fimpade halvan av jointen låg. 

”Du får följa med till stationen på 

pissprov”, sa den ena och la jointen i en 
genomskinlig bevismaterialpåse. 

De frågade även om Shola hade något 
mer. Han nekade trots att han hade en 
nyköpt femma i skrivbordslådan. Men 
när poliserna förklarade att de redan hade 
kallat på knarkhundarna kände han att det 
var lönlöst att ljuga och plockade fram 
påsen med resten av marijuanan. 

– De där minuterna var det absolut 
hemskaste i mitt liv. Jag tänkte år framåt, 
vad ska mina föräldrar säga? Hur mycket 
böter ska jag betala? Har jag råd? Kom-
mer jag få plugga vidare? Kommer jag att 
få bo kvar? 

– Det var en konstig känsla som jag inte 
känt förut, förklarar han när vi sitter i sof-
fan i hans spartanskt inredda lägenhet. Det 
är söndag och klockan är strax efter två på 
eftermiddagen. På bordet står en dator där 

1. Shola börjar med att ”mecka” hasch och tobak. 2. Efter det rullar han blandningen till en joint i ett rullpapper. 3. Sedan röker han den. Foto: Johan Wikén

1.



År 1971-1972
lDe årliga enkäterna bland 
Sveriges niondeklassare visade 
att droganvändandet aldrig varit 
så högt. 1971 nåddes toppen 
för flickorna då 16 procent hade 
testat droger, 1972 för pojkarna 
med 15 procent. De efterföljande 
åren sjönk statistiken.

År 1978
lNew Mexico blir den första 
amerikanska delstaten att legali-
sera cannabis i medicinskt syfte.

År 1988
lBruk av cannabis kriminali-
serades i Sverige. Mottot ”ett 
drogfritt samhälle” genomsyrade 
narkotikapolitiken för tiden.

År 1996
lKalifornien blev den första 
delstaten att legalisera cannabis 
som läkemedel. Nu godkänner 
över 30 delstater det.

År 2010
lKalifornien höll en folkomröst-
ning om att legalisera cannabis. 
Nej-sidan vann med 53 procent 
av rösterna mot 46 procent på 
Ja-sidan.

Shola vill inte skylla något på polisen 
som han menar bara gör sitt jobb, i stället 
tycker han att det är lagstiftningen som är 
skev.

– Jag känner jävligt mycket ilska mot 
rättssystemet och samhället, att man blir 
märkt och placerad i en så extremt stor 
grupp. Det känns sjukt att jag är i samma 
kategori som en snubbe som har köpt 
heroin, tråkigt att kopplas samman med de 
som är i botten av samhället. 

Gårdagskvällen bjöd på fest för Shola 
så han är ganska sliten. Vi går till kvarter-
skiosken där cigg och en sen frukost ska 
inhandlas. Längs vägen berättar han om 
den jobbiga vandringen hem från polis-
stationen.

– Jag tänkte en massa skit, men en 
timme senare rökte jag en joint. Och det 
är just i sådana stunder det är så bra, det 
avslappnar mig som få andra grejer kan 
göra.

De flesta av Sholas kompisar använ-
der cannabis och han förklarar att det är 
någonting som binder dem samman.

– Det kanske är svårt att förstå gemen-

skapen om man själv inte röker, det är lite 
”vi mot dom”-känsla.

Den första veckan efter besöket upplevde 
Shola som extremt deppig och han tänkte 
mycket på hur han skulle kunna gå vidare. 
Nu, en dryg månad senare, säger han att 
det känns bättre.
Kommer du fortsätta röka?

– Definitivt, men jag kommer göra det 
på ett annat sätt. Även fast jag har varit 
försiktig kanske jag var lite naiv. Jag kom-
mer till exempel inte köpa av samma kille 
hela tiden, och jag har en kontantkortte-
lefon bara för att handla nu så att de inte 
kan spåra mig. Om jag slutar kommer det 
vara på grund av personliga skäl, inte av 
rädslan för att åka fast.

Shola är ett fingerat namn eftersom han 
ville vara anonym.

Johan Wikén
johan.wiken@hotmail.com

C
annabis, eller hasch och 
marijuana om man så vill, 
har en tendens att skapa 
debatt när det förs på tal. 

Nästan alla har en åsikt, och ofta en 
tydlig sådan. 

”Jaha, så du tycker att det ska 
legaliseras?”, är en vanlig reaktion 
från folk när jag berättar vad jag 
skriver om. Det korta svaret från 
min sida är ”nej”, och det är oftast 
det svaret jag väljer för att undvika 
missförstånd. 

Däremot anser jag att det är en 
väldigt komplex fråga som kräver 
en längre diskussion. Som det är nu 
tycker jag att debatten är för naiv.   

I det ena båset står motståndarna 
som säger att ”det är inkörsporten till 
tyngre droger” och att ”man blir dum 
av det”. I det andra båset hittar vi 
förespråkarna som gärna påpekar att 
”fler dör av alkohol” och att man ska 
”legalize it”.

I medierna är artiklar om canna-
bis nästan alltid skrivna på samma 
dramatiserande sätt: Det har kommit 
en ny undersökning som visar på hur 
många som använder cannabis i ett 
visst område – polisen och någon 
annan myndighetsperson berättar hur 
hemskt det är och hur de arbetar för 
att få stopp på det. 

Sällan, eller aldrig, intervjuar man 
en person som använder cannabis 
och låter denne berätta om varför, 
hur mycket och vad det har för 
inverkan på det vardagliga livet. Och 
om man gör det letar man upp den 
mest nergångna blandmissbrukaren 
man kan.

Motsatt är det i de största diskus-
sionsforumen på nätet. Där råder 
det en romantiserande jargong som 
beskriver hur kreativ och skön man 
blir av cannabis. Sällan beskriver 
någon de negativa effekterna, om 
det händer avfärdas informationen 
direkt.  

Båda sidornas argument stämmer 
i många fall, men de är uttjatade och 
ogenomtänkta. Folk vräker bara ur 
sig dem för att de tycker att det låter 
slagkraftigt. 

Att cannabis kan vara inkörsporten 
till tyngre droger är självklart, men 
det kan alkohol, cigaretter eller snus 
också vara. Man måste alltid göra 
någonting innan man gör någonting 
annat. Det vill säga, allting är en 
inkörsport till något. 

Att säga att fler dör av alkohol är 

också ogenomtänkt. Bara för att en 
sak är laglig och farlig betyder det 
inte att alla mindre farliga saker ska 
bli lagliga. 

Runt en miljon svenskar uppger att 
de har testat cannabis någon gång 
i livet, något som ofta lyfts fram i 
debatten. Frågan är hur intressant 
den informationen är? Att testa 
någonting en gång har bara med 
nyfikenhet att göra. Det intressanta 
är hur många som röker cannabis 
regelbundet, varje år, varje månad 
eller ännu oftare. 

I en undersökning för 2010 hade 
två procent av befolkningen rökt det 
senaste året och en procent den se-
naste månaden. Detta är låga siffror 
med internationella mått mätt. 

Enligt mig är det inget problem 
om en person röker cannabis vid 
enstaka tillfällen, någon gång i 
månaden eller så. Det kan säkert 
vara nyttigare än att gå ut och dricka 
sig alldeles för full på krogen med 
allt vad det innebär. Problemet lig-
ger hos dem som röker på dagligen 
och låter det styra deras liv. Men så 
är det med allt, överkonsumtion är 
aldrig bra.  

Därför är jag tveksam till om det 
är positivt för samhället att straffa 
de som har cannabis i blodet. Jag 
tror att det bara ökar risken för att 
personen i fråga väljer en kriminell 
bana. Det byggs upp ett hat och en 
känsla av utanförskap. Om man nu 
vill minska bruket tror jag inte att det 
är rätt väg att gå. 

1988 kriminaliserades cannabis-
bruket i Sverige vilket i så fall borde 
ha lett till en minskning, men i stället 
ökade användandet rejält under nit-
tiotalet. Det fick alltså motsatt effekt. 

Det kan så klart vara ett sam-
manträffande och bero på helt andra 
faktorer, men det är onekligen 
intressant. Kan det vara så att spän-
ningen i att det är olagligt gör att fler 
vill testa? I så fall skulle det vara 
bättre för staten att avkriminalisera 
cannabis. Då kan de få kontroll över 
drogen samtidigt som de kan göra 
det till en inkomstkälla.   

Men eftersom vi lever i ett sam-
hälle som bygger på att vi följer och 
respekterar våra lagar så är det precis 
det man ska göra. Däremot ska folk 
fortsätta att ifrågasätta och jobba för 
det de tycker är rätt. Det behövs för 
att ett samhälle ska utvecklas. 
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