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inledning
Sverige har en nollvision för droger i samhället. Ändå ökar 
användningen av cannabis. Det enda vi lyckats få noll av är 
intäkter från drogmarknaden. Det är en marknad där samtliga 
intäkter hamnar i händerna på kriminella gäng. Däremot 
hamnar kostnaderna hos det offentliga. Polis, domstolar, 
sjukhus, listan över utgifter som kommer på grund av droger, 
ibland just på grund av vår repressiva narkotikapolitik, kan göras 
lång. I denna rapport kommer vi istället föreställa oss ett 
Sverige där cannabis får säljas reglerat. Där pengar från 
marknaden går till skatteintäkter och laglydiga medborgare 
istället för våldsverkare i gängen. Där polis, rättsväsende och 
kriminalvård slipper hantera cannabisrelaterad brottslighet och 
kan fokusera på grövre brott.

Cannabisbruket har i stort sett fördubblats under 2000-talet 
och det är framförallt unga som brukar cannabis idag. Att ha 
det kriminaliserat är moraliskt tveksamt. Är det verkligen rätt 
att unga, framförallt män, blir klassade som kriminella för att 
man brukar en lättare drog som i mångt och mycket kan 
jämföras med alkohol? När man jämför cannabis och alkohols 
effekter så är det svårt att säga att cannabis är dramatiskt 
värre för kroppen. Cannabis är inte beroendeframkallande på 
samma sätt, man blir inte heller aggressiv utav cannabis som 
man kan bli av alkohol. Det finns förvisso inga studier som har 
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undersökt cannabis skadeverkningar på lång sikt, men det man 
kan se tyder inte heller på att det skulle vara avsevärt värre än 
alkohol.

Unga människor som åker fast riskerar att få det betydligt 
svårare att få ett jobb eller ett hyreskontrakt och får leva med 
erfarenheten av att ha råkat i trubbel med polisen. När det 
dessutom kombineras med enorma kostnader för staten tycks 
det fullständigt oansvarigt att fortsätta på den inslagna vägen. 
Polisen borde istället fokusera på att tackla gängkriminaliteten 
och att minska väntetiderna på att få en våldtäkt utredd. 

Denna rapport kommer fram till att en reglering av cannabis 
skulle ge inkomster och minskade utgifter som tillsammans 
skapar ett handlingsutrymme på drygt en miljard kronor per år 
för det offentliga. Till det kommer välståndsökningar av fler i 
jobb och färre med prick i registret. En grön miljard hade gjort 
underverk i det ekonomiska efterspelet till Covid-19.

De som fortsatt vill att cannabis ska vara olagligt måste svara 
på varför vi ska klara oss utan de intäkter och minskade 
kostnader som rapporten presenterar. Bevisbördan ligger helt 
enkelt på de som förespråkar ett icke-fungerande system.

3



Ekonomiskt utrymme skapat genom besparingar och nya 
inkomster vid en cannabisreglering:

4

Moms 369,6 miljoner

Skatteintäkter via arbetstillfällen 205 miljoner

Skatteintäkter via bolagsskatt 25,3 miljoner

INTÄKTER

BESPARINGAR

Polis 210,4 miljoner

Domstolsväsendet 41,5 miljoner

Kriminalvården 131,5 miljoner

Tullverket 85 miljoner

totalt ekonomiskt utrymme: 1,068 miljarder



Trots att cannabis är olagligt är det en marknad som omsätter 
flera hundra miljoner, kanske mer än en miljard kronor varje år. 
Det produceras, säljs och köps stora mängder cannabis i Sverige 
årligen. Inhemsk produktion räcker i princip för att mätta 
marknaden. Framställning, bruk, försäljning och köp av drogen 
är olagligt och därför är inkomster från denna marknad dömda 
att hamna hos kriminella. Detta finansierar dessa kriminellas 
övriga verksamhet och är därmed en bidragande orsak till 
gängkriminalitet. Oavsett vad vi anser om narkotikans vara eller 
icke vara i samhället är det en marknad som inte verkar 
försvinna, snarare tvärtom.

Idag går alltså vinsten på marknaden till att göda kriminell 
verksamhet, där pengarna går till vapen, trafficking och annat 
avskyvärt. Tänk om den istället gick till det offentliga? I 
varje led av en laglig sektor på marknaden beskattas arbete och 
moms placeras på produkter. Det finns alltså ett 
kontrafaktiskt utfall med skatteintäkter vi väljer att avstå 
genom att ha cannabis kriminaliserat. Det är dessutom den 
stora efterfrågan på cannabis som gör verksamheten profitabel 
och som i sin tur ökar nyrekryteringen till de kriminella gängen.

möjliga skatteintäkter
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DEN SVENSKA MARKNADEN
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 
har i rapporten “Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2018” 
från 2019 estimerat den svenska cannabismarknaden. Detta 
görs genom att till en början ta genomsnittet av tullen och 
polisens beslag år 2014-2018. Ett vanligt antagande är att tull 
och polis tillsammans beslagtar cirka 20% av cannabisen ämnad 
för den svenska marknaden, och vi kan se att de tillsammans 
beslagtog 2,5 ton cannabis per år under sagd period. Då får vi 
ett genomsnitt på att det varje år når cirka 10 ton cannabis till 
svenska konsumenter. Medianvärdet när det kommer till 
gatupriset på hasch och marijuana ligger på 104 respektive 
118 kronor per gram, vilket gör att den svarta marknaden på 
cannabis uppgår till 1,1 miljard kronor per år. Författarna för 
CAN-rapporten nämner att det är svårt att veta den exakta 
beslagsandelen och räknar även med ifall tull och polis endast 
lyckas beslagta 10% av marknaden tillsammans. Detta skulle 
således ge en dubbelt så stor marknad i både vikt och värde, 
men vi fortsätter framgent att anta en mindre marknad för att 
få en säkrare siffra. I Sverige uppger endast 3 procent att de 
brukat cannabis av något slag de senaste 12 månaderna. Även 
detta kan vara en siffra med ett mörkertal. Kriminaliseringen 
riskerar göra att många inte vågar säga att de brukar en illegal 
substans.
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COLORADO OCH KANADA
Rapporten har dels använt statistik om svensk droganvändning 
och priser på svarta marknaden, men även använt två fall där 
cannabis tidigare har reglerats för att se på förändring och 
inkomst när marknaden skapats. Colorado och Kanada har valts, 
och just dessa då de båda är först av sina slag och därför kan ge 
bra och intressant data. Colorado var den stat i USA som först 
reglerade rekreationell marijuana, och har därför längst 
tidsperiod vi kan undersöka effekterna på. Kanada är det 
första landet, efter Uruguay, som i helhet reglerade cannabis 
och gjorde det dessutom direkt på en stor skala, varför det på 
sitt sätt ger värdefulla data. Kanada är särskilt intressant då 
landet liknar Sverige sett till politik och välstånd mer än det 
andra tillgängliga exemplet.

2012 blev Colorado en av de två första staterna i USA att 
reglera cannabisbruk och försäljning. Cannabisbruket hade då 
ökat stadigt bland statens medborgare under tio års tid, vilket 
gör regleringens effekt på konsumtionen svår att tyda. Hos 
befolkningen i allmänhet fortsatte användningen att stiga 
2014 men hos ungdomar sjönk den. Användningen gick från 
14,93 procent året innan reglering till 16,57 procent efter, alltså 
en elvaprocentig uppgång. Förutom moms har man satt en 
punktskatt om 15% på försäljning av cannabis.

Kanada reglerade cannabis i hela landet 2019. En väldigt ny 
reglering av marknaden gör att vi inte har lång tids 

7



statistik utan får utgå från ett års förändringar. 2018 uppgav 
14,9 procent av Kanadas befolkning (15 år eller äldre) att de 
brukat cannabis det senaste året, och efter reglering var 
samma siffra 16,8 procent. Vi ser alltså en ökning nästan 13 
procent efter reglering. I Kanada har man även försökt 
kartlägga hur stor del av de som brukar cannabis som gått från 
svart till vit marknad. Man kommer fram till att 60 procent av 
marknaden, på bara ett år, blivit legal. Det här är på ett sätt 
en nedslående siffra, då 40 procent fortfarande sker kriminellt 
och inte skapar skatteintäkter. Det är också en positiv siffra då 
en så snabb övergång tyder på att de flesta helst övergår till en 
legal marknad, trots att priset per gram är dyrare på den vita 
marknaden i Kanada. Kanada har en punktskatt som är 
uppdelad mellan federal och delstatsnivå på cannabisförsäljning, 
där det vanligaste är att den totalt uppgår i 10% av priset.

Vi ser att även om de båda fallstudierna skiljer sig åt till viss del 
så följer de i mångt och mycket samma mönster. I 
antaganden om reglering i Sverige kommer vi att ta 
medelvärdet av de siffror vi fått ovan. Vi kan då vänta oss en 
ökning av bruket på 12 procent. Punktskatten antar vi läggs på 
12,5 procent. Anledningen att ta medelvärdet är att vi inte kan 
räkna ut politikers vilja att beskatta cannabis i Sverige, eller hur 
medborgare reagerar på en reglering. 
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SKATTEINTÄKTER FRÅN MOMS
Med utgångspunkt i CANs siffra om en marknad på 1,1 miljard 
kronor ska vi nu försöka ta reda på de potentiella 
skatteintäkterna om cannabis regelrades i Sverige. Bruket antas 
öka en del då det inte längre är ett brott att köpa eller bruka 
drogen. Enligt siffror från regleringen i Colorado och Kanada 
kan vi konstatera att ökningen i bruk verkar ligga på runt 12 
procent. Då är den totala marknaden 1,232 miljarder kronor 
om året efter en reglering. Detta gäller endast om priset, utan 
skatt, skulle vara detsamma på gatan som i butik. I Kanada 
kunde man se att det legala priset efter reglering var nästan 
dubbelt så högt som på den svarta marknaden. I Colorado var 
priset också först mycket högre i butik men genom att sänka 
priset lyckades de få bort en större del av den svarta 
marknaden och nu är priset ungefär detsamma i butik och på 
gatan. Det verkar därför som att ett lägre pris på den 
legala marknaden, inte helt oväntat, gör att fler vill köpa 
därifrån istället för olagligt på gatan. 

För att räkna med en lyckad reglering kommer vi att räkna med 
att priset utan skatt blir detsamma på laglig cannabis, men att 
det med moms och punktskatt hamnar lite över gatupriset. Vi 
kan jämföra med den vanligaste drogen i Sverige, alkohol, där 
den svarta marknaden till stor del blivit vit. Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi, ESO, menar att 20 procent av 
alkoholen i Sverige inte beskattas här. En stor del av detta är 
folk som köper i andra länder såsom Tyskland och Danmark men 
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även smuggling och hembränning är vanligt. Vid en reglering av 
cannabis är det troligt att anta att en viss del fortfarande 
kommer köpas utomlands, samtidigt som en annan del odlas 
privat i hem och liknande. Den illegala marknaden kommer 
alltså inte helt att försvinna. Vi kan anta att i fallet marijuana 
kommer inte lika mycket köpas legalt i andra länder, men den 
illegala marknaden kommer vara starkare än i fallet alkohol då 
den redan har fäste, kundkrets och infrastruktur. Vi beräknar 
alltså att 80% av marknaden blir legal. Då får vi en marknad på 
985,6 miljoner kronor. Normal moms i Sverige är 25 procent och 
till det lägger vi en punktskatt på 12,5 procent. 

De direkta intäkterna på cannabisförsäljning, med en reglering 
som inte klarar av att få bort mer än fyra femtedelar av den 
svarta marknaden, skulle då uppgå i 369,6 miljoner kronor det 
första året. För varje gram cannabis som köps skulle alltså 
resurser rulla in till allt som är vårt. Skola, omsorg och 
polisväsende skulle tacka brukarna, men det slutar inte här.
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SKATTEINTÄKTER FRÅN JOBB SOM 
SKAPAS
På föregående sidor har det räknats på de direkta 
skatteinkomsterna vid en legal försäljning. Produkten når dock 
inte hyllorna utan att först ha rört flera arbetande händer. Om 
en sektor görs legal kommer även jobb skapas i bland annat 
produktion, transport, butik och produktframställning. Alla 
dessa arbetade timmar, som inte fanns innan, kommer att 
åläggas inkomstskatt. 

Under första året av reglering i Kanada såldes det i snitt 7922 
kg cannabis per månad, över hela året alltså cirka 95066 
kilogram, och samma år jobbade 9200 personer inom sektor 
Vi räknar med att Sverige skulle ha en mer lyckad reglering än 
Kanada, i alla fall på sikt, vilket skulle göra att 8960 kg skulle 
säljas här. Om lika många jobb skapades per sålt kilogram 
cannabis skulle vi få 867 tjänster i den legala cannabissektorn. 
Då allt från lagerarbetare och butiksbiträden till ekonomichefer 
och designers kommer att behövas antar vi att snittet i sektorn 
är samma som medellönen i Sverige, 35 500 kronor i månaden.
Varje tjänst utsätts för arbetsgivaravgifter och kommunalskatt. 
Totalt kommer en genomsnittsanställd skapa 19 732 kronor 
som tas av staten i form av skatt. Ihopräknat ger det totalt lite 
mer än 17 miljoner kronor till offentligheten per månad, eller 
205 miljoner kronor per år. Självklart är det inte så att alla tas 
ur arbetslöshet in i ett jobb i den här nya sektorn. Vissa kommer 
hämtas från liknande branscher, lämna sitt förra jobb och så 
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vidare. Då behöver ju dock den förra arbetsgivaren 
anställa en ny person. Vissa kommer arbetskraftsinvandra som 
har specialkompetens inom cannabisområdet och alltså inte ha 
kostat något för staten innan. 

På grund av att vi inte vet vilka som kommer anställas och var 
ifrån, är det för mycket av en gissningslek att börja räkna på 
minskade kostnader för arbetslösa. Det är också så att de som 
går från arbetslöshet till jobb på grund av detta börjar handla 
mer när de får större inkomst. De kan flytta till dyrare boende, 
handla mer kläder och kanske entrecote istället för 
bönor. Då skulle mer pengar ticka in till statskassan via moms. 
Det här är alltså ytterligare sätt det hade gynnat det privata 
och offentligas ekonomi att reglera cannabis men som 
rapporten ej kommer kunna svara på i vilken mängd.
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SKATTEINTÄKTER VIA BOLAGSSKATT
Förutom försäljning av varor och arbetade timmar så beskattas 
även de företag som startas inom branschen. Beroende på hur 
regleringen går till blir det antingen många små eller få stora 
företag. För att bestämma en potentiell inkomst till 
offentligheten från företag förlitar vi oss på företagarnas 
beräkning av snittlönsamhet bland Sveriges företag. År 2017 
var den 12% över riket som helhet. Den legala marknaden antas 
som ovan sagt vara 985,6 miljoner kronor, vilket skulle göra att 
vinsten i branschen landar på 118,272 miljoner kronor. 
Bolagsskatten i Sverige är 21,4 procent för aktiebolag år 2019, 
vilket ger drygt 25,3 miljoner kronor i skatteintäkter från denna 
väg.

Genom de olika skatteintäkterna skulle det offentliga totalt 
få in cirka 599,9 miljoner kronor årligen.
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offentliga utgifter
På grund av att cannabis är kriminaliserat så ökar en del 
offentliga utgifter till följd av att myndigheter behöver
 hantera personer som brukar drogen. Därför kommer vi i denna 
del av rapporten att se på fyra delar av offentligheten för att 
se hur budgeten hade kunnat förändras vid en reglering. De fyra 
delarna som kommer att undersökas har gemensamt att de är 
del av rättskedjan. Polisen, Kriminalvården, Domstolsväsendet 
och Tullen har alla idag i uppgift att bekämpa cannabisen samt 
hantera konsekvenserna. Även här utgår vi, likt tidigare, från 
att 80% av den idag svarta marknaden kommer att bli en laglig 
marknad och bortser därmed från 20% som vi räknar att 
myndigheterna fortsatt kommer behöva hantera. 

Statistikunderlaget för att beräkna detta är inte helt felfritt. 
Ofta visas kostnaderna som “Alkohol/Narkotika” eller endast 
“Narkotika” och vi har därför behövt uppskatta cannabisens del 
av utgifterna. För att se hur stor del av narkotikamarknaden 
som cannabis är har vi tittat på tullens beslagsstatistik från 
2019. Där kan man se att tullen gjorde 7405 beslag av olika 
typer av narkotika, 1207 stycken av dem har varit i kategorin 
cannabis/marijuana och 915 stycken har varit i kategorin 
cannabisharts. Totalt så är beslagen av cannabis ungefär 29 
% av de totala beslagen. Med anledning av det kommer vi att 
anta att cannabisrelaterad brottslighet utgör ungefär 29% av 
de insatser som myndigheterna gör med koppling till narkotika. 
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Förvisso kan det vara så att vissa typer av narkotika är enklare 
för tullen att hitta, eller att vissa typer oftare smugglas i större 
mängder. Vi har valt att bortse från det eftersom det är svårt 
att se utifrån den befintliga statistiken samt att det är en 
osäkerhet kring huruvida det kostar mer för tullen kring olika 
beslag.

En stor del av denna delen av rapporten är baserade på statistik 
från en rapport som Socialstyrelsen skrev 2010, “Kostnader för 
alkohol och narkotika”. I den rapporten tittade de på siffror från 
2003. Detta har gjort att vi även har behövt beräkna utifrån 
inflationen vilket har gjorts genom att se på 
Konsumentprisindex från 2003 och 2019.

Bruket av cannabis har även ökat sedan 2003. Enligt
 Folkhälsomyndighetens undersökningar “Hälsa på lika villkor” 
har 2018 3% av befolkningen brukat cannabis under de senaste 
12 månaderna. Samma siffra för 2006, som är det första året 
man gjorde undersökningen var 1,6%. Vi väljer att anta att 
cannabisanvändningen 2003 var liknande som den 2006. Vi har 
ökat de offentliga utgifterna kopplade till cannabis med
 motsvarande mängd som bruket har ökat. Även om det troligen 
finns ytterligare skillnader i hur myndigheterna arbetar med 
frågan vilket kan göra utgifterna större eller mindre än det vi 
räknar på anser vi att detta kommer att ge en rättvis siffra.
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POLISEN

Polisen är i högsta grad involverad i cannabisfrågan då det idag 
när det är kriminaliserat är deras uppdrag att hitta och försöka 
lagföra brukare av cannabis. Vid en reglering är det rimligt att 
anta att resurser hade lösgjorts genom att poliser inte längre 
hade behövt jaga människor som röker på. Vi räknar även med 
att stora delar av den svarta marknaden snabbt hade blivit 
laglig vid en reglering vilket hade resulterat i att poliser hade 
haft färre olagliga producenter och försäljare att försöka ta 
fast. 

Det är rimligt att anta att polisen även hade fått mindre att 
göra när det kommer till gängkriminaliteten som idag i stor 
utsträckning finansieras genom cannabisförsäljning. Detta 
kommer inte att inkluderas i denna rapport utan den kommer 
att räkna med att utgifterna hade varit desamma för polisen 
när det kommer till gängkriminaliteten. 

I Socialstyrelsens rapport beräknas det att polisen år 2003 la 
403 miljoner på narkotikarelaterad verksamhet. Av det så är 
29% ungefär 117 miljoner kronor. När man sedan anpassar det 
utifrån att bruket har ökat och därmed även rimligtvis polisens 
arbetsuppgifter så ligger siffran på knappt 220 miljoner. Efter 
att ha anpassat det utifrån inflationen ser vi en siffra på 
ungefär 263 miljoner kronor. Vi antar att ungefär 20% av den 
svarta marknaden kommer att bestå i och med detta landar 
slutsiffran för polisens del på 210,4 miljoner kronor.
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DOMSTOLSVÄSENDET

Efter att polisen har gjort sitt jobb kommer en del fall av 
cannabis till domstolar. Det är därför rimligt att anta att man 
hade kunnat frigöra resurser för domstolarna vid en 
cannabisreglering. 

När det kommer till domstolsväsendet uppskattar 
Socialstyrelsen att kostnaden för alkohol och narkotika 2003 var 
903 miljoner. Hos domstolsväsendet är statistiken inte 
uppdelad mellan alkohol och tobak, vilken den var hos polisen. 
Det är dock rimligt att anta att det är en liknande uppdelning 
mellan narkotika och alkohol även om man kan anta att andelen 
fall av alkoholrelaterade ärenden i domstolar är lägre än den 
är hos polisen. Där var den procentuella narkotikakostnaden 
ca 8,8% vilket medför att narkotikan i sådana fall hade kostat 
domstolsväsendet drygt 79 miljoner kronor. I förlängningen kan 
man då säga att cannabisen kostade drygt 23 miljoner. Efter att 
ha bearbetat siffran med ett ökat bruk, inflation och tagit i 
beaktning att all försäljning inte kommer att vara laglig även 
efter en reglering så landar siffran på 41,5 miljoner kronor. 
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KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården får hantera de som blir dömda för brott. Oavsett 
om det handlar om en brukare som får kontakt med frivården 
eller om en person som säljer cannabis som blir häktad eller 
dömd till fängelse så hamnar det på kriminalvårdens nota i 
slutändan. 

I Socialstyrelsens rapport ser man att kriminalvården 2003 hade 
en kostnad på 2,8 miljarder kronor för alkohol och 
narkotikarelaterade uppgifter. Om man likt vid 
domstolsväsendet tar 8,8% av det så får man ungefär 252 
miljoner kronor som har med narkotika att göra. Av de 
miljonerna är enligt våra beräkningar ungefär 137 miljoner 
kopplade till Cannabis. Efter att ha skrivit om utifrån inflation 
och tagit bort den del som fortsatt kommer vara svarta 
marknaden får vi fram att Kriminalvården hade sparat 
131,5 miljoner kronor på att cannabis reglerades. 

Detta hade man kunnat använda till att förbättra villkor för de 
intagna, anställa fler kriminalvårdare eller bygga bort 
överbeläggning. Kriminalvårdens ekonomi är i stort behov av 
vård, detta skulle hjälpa till avsevärt. 
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TULLVERKET

Narkotika som produceras och köps utomlands passerar genom 
tullen på väg in i Sverige och rent intuitivt kan man då dra 
slutsatsen att tullen hade påverkats av en cannabisreglering. 
2003 hade tullen 6038 beslag, varav 2181 var narkotika. Detta 
utgör 36 % av deras beslag. Det innebär att cannabisen bör, 
enligt tidigare metoder, stå för knappt 47 miljoner kronor av 
deras kostnader. Efter vidare beräkningar på samma sätt som 
tidigare hade tullen idag sparat in nästan 85 miljoner kronor på 
att cannabis hade reglerats. 

Om dessa fyra områden alla kunde spara in sagda
 summor skulle det ge ett ekonomiskt utrymme på

 cirka 468,4 miljoner kronor per år.
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sammanfattning
Att reglera cannabis är en komplex fråga på många sätt. Det 
handlar om ideologi, tillit till individer och konsekvensanalys. 
Som presenterats tidigare i rapporten skulle det offentliga få in 
ytterligare nästan 600 miljoner i olika skatter vid en reglering 
av cannabis. Detta samtidigt som man skapar nya jobbtillfällen. 
Myndighetssverige skulle också spara in drygt 467 miljoner på 
vad som idag är några stora utgiftsposter. Sammanlagt skapas 
ett ekonomiskt handlingsutrymme på 1,068 miljarder kronor 
som vi idag ej har. 

Rent krasst innebär det att Sverige hade kunnat sänka skatten 
och därmed undvika att stjäla lika mycket från medborgarna. Vi 
hade också kunnat satsa dessa pengar på 
skademinimerande åtgärder inom narkotikaområdet och alltså 
hjälpa folk som befinner sig i ett problematiskt bruk. Vill man 
istället satsa på ett annat område räcker pengarna för att 
anställa över 1800 nya sjuksköterskor för att hjälpa till i vården 
eller 2000 poliser som kan stävja brottsligheten på de områden 
som fortsatt har problem med kriminalitet. Vi har inte oändligt 
med pengar, och de vi har måste behandlas varsamt. 

Att fortsätta ha cannabis kriminaliserat är inte bara oansvarigt, 
det är både dumsnålt och rent skadligt för medborgarna. Vi kan 
inte fortsätta att straffa folk som helt enkelt bara använder ett 

20



lättare berusningsmedel. Vi måste också sluta omöjliggöra att 
göra den stora marknaden vit och därmed ta bort den från 
riktiga kriminellas händer. Dagens makthavare behöver helt 
enkelt skärpa sig.

Pengar växer inte på träd, men de verkar växa som gräs. Här är 
en grön miljard, varsågod att casha in.
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