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Sammanhanget

 juni 2011: FHI får ett särskilt uppdrag och extra 

medel att genomföra en satsning mot 

cannabis. Utifrån uppdragets mål och syften 

utlystes medlen externt

 10 projekt av olika storlek beviljades medel. 

(www.fhi.se)

 Länsstyrelsen Västra Götaland bl a för forskning 

och ökad kunskap om ungdomars argument 

och attityder kring cannabis

http://www.fhi.se


Forskningscirkelns uppdrag

o att höja kunskapsnivån om cannabis och dess 
effekter 

o att bidra till utvecklingen av det lokala 
förebyggande arbetet och en lokal mobilisering 
mot cannabis

o genomförda drogvaneundersökningar enligt 
CAN eller jämförbart från år 2010 eller senare –
senaste undersökningens siffror finns i rapporten

o en rapport: finns som manus, kommer från 
tryckeriet ca 9 december 



Deltagare:

o Borås

o Härryda 

o Lerum 

o Svenljunga

o Trollhättan

o Tjörn

o Öckerö

Värd:

FoU Sjuhärad Välfärd

www.fous.se

http://www.fous.se/


Vad är en forskningscirkel?

 en metod för att samla, formulera och fördjupa 

kunskaper kring ett tema

 leds av forskare, men bygger pedagogiskt på ett 

aktivt deltagande från cirkelns medlemmar

 utgår från de erfarenheter och kunskaper 

deltagarna har med sig in i gruppen

 tar in nytt material genom sammanställningar, 

intervjuer, litteratur och inbjudna gäster

 redovisas i rapportform



Hur vi arbetat

 inventering av undersökningar beträffande 

drogvanor i de deltagande kommunerna 

 material för rapporten, intervjuguide 

 genomförande och dokumentation av 

intervjuerna 

 analys av materialet, diskussion och 

kompletteringar 

 struktur för rapporten och skrivarbete

 litteratur och gäster



Insamlat material

 intervjuer med professionella, sammanlagt 24 stycken. 
Omfattar cirka 75 personer och representerar en stor bredd 
inom det yrkesmässiga fältet. Nästan alla, 23 stycken, gjordes 
av cirkeldeltagarna. 

 intervjuer med ungdomar : 26 stycken. Cirkeldeltagare 
genomförde 7 av dessa, medan andra professionella 
ungdomsarbetare gjorde 8 och studenter 11 intervjuer. Tonvikt 
på unga som går i högstadiet eller gymnasiet, men även 
grupper med äldre ungdomar, upp till 25 år. Nästan alla 
intervjuer genomfördes i grupper och totalt har hundratalet 
ungdomar varit med. Ungdomarna har kontaktats via skola, 
fritidsgård eller olika gruppverksamheter. Tre intervjuer har 
gjorts enskilt med ungdomar, vilka har ett cannabismissbruk 
bakom sig. 

 fyra fokusgrupper med föräldrar genomförts. Samtliga dessa är 
gjorda av studenter och i samma kommun.



Rapportens innehåll

 inledning

 arbetssätt och material

 kommuninformation

 ungdomars och föräldrars kunskaper och 

föreställningar

 ett användarperspektiv på cannabis

 förebyggande arbete och insatser

 drogvaneundersökningen 2013

 avslutande reflektioner



Resultat

 Hur ser cannabisdiskussionen ut lokalt?

 Hurdan är kunskapsnivån?

 Vad kan man göra i ett lokalt sammanhang?

 Vad har vi lärt oss i cirkeln?


