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-  Svenska folket har blivit mer positivt inställda till cannabis, säger  
Håkan Leifman som för RFMAs räkning beställt en undersökning av 
svenska folkets inställning. Forfarande är en stor majoritet mot  en 
legalisering men andelen är sannolikt betydligt lägre idag jämfört med år 
2014. Enda undantaget är unga män där fler är för,  än emot en 
legalisering (42 % jfr med 38 %).  

 
Ipsos har på uppdrag av RFMA(Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk) ställt 

frågor om svenska folkets inställning till cannabis till 1 195 personer i åldrarna 16-75 år. 

Undersökningen är riksrepresentativ och genomfördes under perioden 16-20 mars. 

Följande tre påståenden ställdes: 

 Det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk 

 Det borde vara tillåtet att få använda cannabis 

 Sverige borde ha en mindre restriktiv hållning till cannabis som det är i vissa andra 
europeiska länder 

 Vilken inställning har du till att Sverige gör det lagligt att sälja, köpa och använda 

cannabis med svarsalternativen att man är för, emot eller är osäker/vet ej. 

För de tre första påståendena jämförs svaren med liknande frågor som ställdes i en 

liknande undersökning år 2014. 

Resultat 

Bilden är entydig. Det har skett en förskjutning åt det mer tillåtande hållet från 2014 till 

2023. Exempelvis svarade 4 % år 2014 att det borde vara tillåtet att odla cannabis för eget 

bruk. År 2023 var motsvarande andel 14 %. På frågan om cannabis borde vara tillåtet att 

använda uppgav 6 % att så borde vara fallet år 2014 och 14 % år 2023. 

På frågan om man är för eller emot en legalisering av cannabis uppgav 18 % att de är för 

och 67 % att de är emot. Den frågan ställdes inte 2014 men på basis av jämförelser av 

svaren på de övriga tre påståendena 2014 och 2023 talar allt för att denna andel var 

mycket lägre 2014, sannolikt ca 4-6 %.  

Sammantaget tyder detta på att andelen positivt inställda till cannabis idag är tre gånger 

så hög som år 2014. Forfarande är en stor majoritet mot en legalisering men andelen är 

sannolikt betydligt lägre idag jämfört med år 2014. Det enda undantaget är unga män där 

fler är för än emot än legalisering (42 % jfr med 38 %).  

Narkotikafrågan är för tillfället i det mediala blickfånget och det är inte omöjligt att detta 

påverkat opinionen i en mer tillåtande riktning. Den bild som förmedlas av att Sverige 

har bland den högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa kan också ha påverkat, 

liksom uppfattningen om att den omfattande gängkriminaliteten ofta drivs av 

narkotikakonflikter. 

Trots dessa förskjutningar i opinionen är det fortfarande relativt stabila nivåer av 

cannabisanvänding i Sverige och betydligt lägre än i länder med en mer tillåtande attityd. 



Resultaten kommer att redovisas på RFMAs konferens under onsdagen, då olika forskare 

bland annat kommer presentera hur cannabis påverkar hälsan och vad som hänt i andra 

länder där cannabis har legaliserats bl. a i Kanada och flera delstater i USA. De 

powerpoint presentationer som redovisas under konferensen kommer att ligga på RFMAs 

hemsida på torsdag, dvs på www.rfma.se. 

För mer information: kontakta Håkan Leifman 

hakan.leifman@merkantik.se 

070-34 32 481 
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