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Urval: 
•  Ungdomar som inte har testat 

cannabis 

•  Samma årskullar som besvarat 
Stockholmsenkäten 2012 

•  Tio av Stockholms 
stadsdelsförvaltningar 

Fokusgruppsundersökning med ungdomar 

Varför: 
•  Vad har påverkat att majoriteten 

inte använt cannabis 

•  Få underlag för framtida 
cannabisförebyggande arbete  

•  Information till föräldrar och 
andra vuxna som kommer i 
kontakt med ungdomar 

•  Sprida att majoriteten inte testat 
cannabis och stärka de 
deltagarna i deras val att avstå 
från cannabis 



•  Associationer till cannabis 

•  Inställningen till cannabis 

•  Tillgänglighet 

 

 

 
Vad påverkar att de flesta i er ålder inte prövar 
cannabis? 

•  Föräldrarnas inställning 

•  Bryr sig om sin kropp, utseende och hälsa 

•  Rädsla för skador på hjärnan och intelligens  

•  Skola, idrott och fritidssysselsättningar  

Vad ungdomarna sa 

2016-11-05 
Sid 4 

Det	beror	på	vem	du	
frågar,	var	man	bor	
och	vilka	vänner	man	

har.	

Det är olagligt, 
kriminellt, dyrt och 
påverkar skola 
negativt. Man blir 
utkastad och hemlös. 

Man	vill	inte	göra	
mamma	och	

pappa	besvikna.	 



Tips till det förebyggande arbetet 

Man	vill	inte	
göra	mamma	
och	pappa	
besvikna.	 

Saklig info (som 
skador på hjärnan) 
tidigt i skolan 

Gamla 
missbrukare! 
Skräm 
ungdomarna! 

Föräldrars	kunskap	
och	inställning	>ll	
cannabis,	liksom	
förmåga	a?	

diskutera	med	oss	är	
avgörande	

”… det behövs mer 
kunskap hos föräldrar, 
lärare och ungdomarna 
själva.”  

Rätt 
avsändare tex 
en läkare i vit 
rock 

Sociala medier 
Youtube och 
facebook m. fl. 

Meningsfull fritid, 
idrott, drogfria 
konserter och 
festivaler, 
sysselsättning och 
extra/feriejobb 



Föräldraundersökningarna 

•  Fokusgruppsundersökning med 
föräldrar till elever i åk 7-9 boende i 
staden 2013 

•  Fokusgrupps- och 
djupintervjuundersökning med 
föräldrar till elever i åk 7-9, boende i 
Rinkeby-Kista och Skärholmens 
SDF 2014 

•  Undersöker: 

 Kunskap om cannabis 

 Attityd och hållning  

 Information, kommunikation 
 och föräldrarollen 

•  Majoriteten känner (nyfunnet) behov 
av att få mer information 

•  Majoriteten har inte pratat med sina 
barn om narkotika och cannabis 

•  Meningsfull info bör innehålla: 

Fakta om cannabis, tecken på   
användning, hur man ska föra 
samtal och bra argument, tips till 
tonåringar 

•  Önskemål om kanal och avsändare 
för information:  

Skolan  
Per post 
Möten i området  



Föräldrarna-  
kunskap om cannabis 
•  Förvånande och oroande att ca 10%                                         

i åk nio har testat cannabis 

•  Associationer till 70-talet, referenser till                                
egen ungdomstid 

 

•  Har exempel på och erfarenheter av  sociala konsekvenser, 
men upplever sig sakna kunskap 

•  Lokala skillnader i erfarenheter av droger                             
och förekomst av droger i gatubilden 

 

Jag tror inte man känner till 
så mycket om inte någon i 

ens närhet har brukat 
cannabis. Cannabis för mig 
är något från hippie-eran. 

Det hör hemma på 70-talet, 
inte 2010-talet. 

Jag	vet	inte	särskilt	
	mycket	om	riskerna.	Men	jag	

ser	effekterna	av	
droganvändning.	Personer	får	
en	ändrad	personlighet	och	de	
behöver	pengar	>ll	a?	kunna	
köpa	droger.	För	a?	få	tag	i	
pengar	halkar	de	oEa	in	i	

kriminalitet.	 



Föräldrarna- 
Attityd och hållning 

•  Har inte pratat om cannabis med sina tonåringar.  

•  Har ingen hållning vad gäller cannabis; saknar         
erfarenhet, kunskap och har svårt att relatera till cannabis.  

•  Majoriteten har tydlig restriktiv hållning till barnen och alkohol 
och tobak. 18 eller 20 år gäller! Förbud, kampanjer och info 
har hjälpt! 

•  Samtliga föräldrar i undersökningen säger att de förbjudit sina 
barn att prova alkohol, tobak och narkotika.  

•  De flesta har inte pratat (fört samtal) med barnen 

Min tonåring får inte röka, 
dricka eller använda droger. 
Men jag vet att de tjuvröker 
och jag tror tyvärr att alla 
ungdomar någon gång 
testar alkohol. Du kan 
försöka förbjuda men de 
kommer ändå göra det på 
grund av grupptrycket.  



•  Skolans personal. Info om 
droger och skolans betydelse 
som skyddsfaktor  

•  Elever i årskurs 7. 
Gruppsamtal med vuxen 
samtalsledare. Gruppövning: 
budskap till oss vuxna. 

•  Elevernas vårdnadshavare, 
info om droger och 
framgångsrika förhållningssätt. 
Elevernas budskap till de 
vuxna presenteras.  

Ett konkret exempel på lokalt 
utvecklingsprojekt: YOLO 



Konkreta exempel: Föräldrakampanjer om 
cannabis 2013, 2014 och 2016 

www.stockholm.se/nejtillcannabis 

 

•  Med grund i kunskap och 
fokusgruppsundersökningar med 
ungdomar och föräldrar 

Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. 
(1992). Tang, Z, Orwin, R.G. (2009).  



Samtliga rapporter finns publicerade: 
 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/
Socialtjanstforvaltningen/
Utvecklingsenheten/Prevention/Trestad2/
Vad-tycker-de-som-berors/  
 
Kontakt:  
therese.holmkvist@stockholm.se 
anna.william-olsson@stockholm.se 

 


