
VEM TJÄNAR PÅ
DIN CBD-KRÄM?
NÄR NÅGOT ÄR HAJPAT UTAN ANLEDNING

BRUKAR DET VARA BRA ATT FÖLJA
PENGARNA. 



I gränslandet till ”medicinsk cannabis” – och ibland även inkluderat i
begreppet – finns den användning av främst CBD som kan kopplas till
skönhets- och hälsoindustrin. Cannabeauty, Cannabis beauty och CBD-
beauty är några av namnen som skönhetsindustrin använder för att sälja
allt ifrån hudvård till intimvårdsprodukter. De senaste åren har en rad
produkter och användningsområden fått stor uppmärksamhet med
massiv marknadsföring i traditionell media, utomhusreklam och sociala
kanaler, inte minst genom samarbeten med olika influencers. 

Att CBD ingår som komponent i produkterna framhålls stort och
möjliggör ett högre pris. Att koppla CBD till hälsa, skönhet och välmående
blir även ett sätt att förskjuta attityderna till och normen kring
cannabis i stort, vilket även öppnar för nya målgrupper. 

Flera av bolagen bakom är också tydliga med att de önskar en
legalisering av ”medicinsk cannabis” eller all cannabisanvändning.
Det är något som skulle kunna öka vinsterna ytterligare för de företag
som investerar i CBD-produkter.

CANNABEAUTY 
OCH ANNAN
ANVÄNDNING.
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"FLERA AV BOLAGEN BAKOM ÄR OCKSÅ
TYDLIGA MED ATT DE ÖNSKAR EN LEGALISERING"



AKTÖRER I SVERIGE

Det har länge funnits grupper i samhället, inte minst bland dem som själva
använder cannabis, som på olika sätt lobbat för en legalisering av
”medicinsk cannabis” och/eller all cannabis. De senaste åren har de dock
fått stöd och medvind från ekonomiskt starka intressen som företag och
investerare, men även vissa politiska ungdomsförbund. Det finns också ett
flertal svenska återförsäljare av olika CBD-produkter.
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Idag marknadsförs ett flertal CBD-produkter utifrån att de anses ha
medicinska egenskaper eller andra hälsoeffekter, men vad säger
egentligen lagstiftningen? 

Sedan 2021 är det inom EU lagligt att producera och sälja kosmetika som
innehåller CBD. När det gäller rena CBD-produkter, utan THC, som intas
oralt eller inhaleras som läkemedel faller det i Sverige under
läkemedelstillverkningen. 

Läkemedelsverket har också förbjudit näringsidkare att sälja CBD-olja
med påståenden om att de har medicinska egenskaper.
Förvaltningsrätten har fastslagit att Läkemedelsverkets förbud var korrekt.
Detta beslut har dock överklagats av berörda företag. Produkterna får
endast säljas och marknadsföras om de först är godkända som läkemedel
av Läkemedelsverket, vilka inga CBD-oljor är idag, utöver Epidyolex.

Produkter som innehåller CBD men som inte har en läkemedelsliknande
form utan ingår i exempelvis godis eller drycker, ses som livsmedel och
faller därmed under Livsmedelslagstiftningen. CBD-olja räknas dock som
ett så kallat ”nytt livsmedel” inom EU, tillsammans med övriga
cannabinoider, och får inte släppas ut på marknaden innan de har blivit
godkända. 

SVENSK LAGSTIFTNING
KRING PRODUKTER
SOM INNEHÅLLER CBD
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Innehåller CBD-produkter även THC – vilket inte är helt ovanligt även i
produkter som uppges vara rena från THC – så klassas de som narkotika
och faller därmed under narkotikalagstiftningen. Att köpa, handla och
använda dessa produkter utgör därmed ett narkotikabrott. 

Att CBD-produkterna är strikt reglerade är viktigt, då det saknas
tillräcklig forskning om effekterna och de långsiktiga konsekvenserna av
användningen. 

Idag driver industrin bakom CBD och andra cannabisprodukter ett
aktivt lobbyarbete för att öppna upp för en legalisering. Precis som i
andra sammanhang där ekonomiskt starka intressen utmanar regleringar
baserade på folkhälsa, är det därmed viktigt att länder tydliggör sin politik
och lagstiftning. Inte minst i då det finns ett ekonomiskt intresse av att
gränsen mellan vad som är lagligt och förbjudet blir otydlig – för att
till slut försvinna helt. 

SVENSK LAGSTIFTNING
KRING PRODUKTER
SOM INNEHÅLLER CBD

Läs mer på www.narkotikapoltisktcenter.se 
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"ATT CBD-PRODUKTERNA ÄR STRIKT REGLERADE
ÄR VIKTIGT"


