
– ett kommunikationsprojekt om cannabis

Nordisk rusmiddelkonference 
Tórshavn, 25 augusti 2011

Lisen Sylwan
lisen.sylwan@fhi.se

Testa dina gränser



Varför gör FHI en kampanj?

• Ökande användning av cannabis
• Ökad tillgänglighet (hemodling, Internet, resor)
• Förebygga social acceptans
• Motvikt mot den bild som sprids via medier
• Målgruppen upplever lagstiftningsargumentet 

som svagt, får inte mycket ANDT-undervisning 
och är mottaglig för budskap och argument.

• En kort, synlig och snabb insats som kan 
komplettera ”osynliga” mer långsiktiga insatser.
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Pilotinsats i Skåne höstterminen 2010

Målgrupp: 16-18 år som inte testat cannabis

Syfte: Stärka opinionen mot cannabis

Mål: Öka kunskapen om negativa konsekvenser av 
cannabismissbruk

Avsändare: Statens folkhälsoinstitut i samarbete med 
Länsstyrelsen i Skåne län, tio skånekommuner och CAN.

Testa dina gränser
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Budskap om cannabis utifrån fyra argument:

• Sociala – inkörsporten till annat missbruk
• Rättsliga – allt innehav och bruk är 

straffbart
• Medicinska – skadar hjärnans utveckling
• Etiska – bidrar till att stärka organiserad 

brottslighet
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Budskapen i fem kanaler

1. Kommunerna

2. Pr-aktiviteter

3.  Drugsmart.com

4.  Local Hero-projekt

5.  Banners i köpt media
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Skoldebatt i Kristianstad
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Kommunernas reflektioner
Minus 
•Kort förberedelsetid och tidspress
•Brist på resurser (personal och pengar)
•Svårt för kommunen att budgetera med så kort varsel
•Svårt att mäta utfallet av det lokala arbetet

Plus ☺
•Positiva reaktioner på kampanjen från omgivningen
•Bra lokalt engagemang och samordning länsstyrelse/kommuner
•Varierade budskap, nya argument
•Medias enorma intresse
•Rätt ambitionsnivå utifrån förutsättningarna
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Huvudbudskap i media:

Cannabis är vanligare än vuxna tror.

Missbruk gör att hjärnan inte utvecklas till en 
vuxen persons hjärna. 

Legaliseringsförespråkare sprider felaktiga 
påståenden.
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Resultat PR

• Antal artiklar/inslag: 152 i 70 olika kanaler

• Beräknat annonsvärde: 3,1 mkr

• Beräknat pr-värde: 9,3 – 12,4 mkr
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Aktiviteter på Drugsmart

• 30 000 besök
• 230 frågor har fått svar
• Tre arrangerade chattar
• Testet - genomfördes av 7216 personer
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Local Hero-projekt

22



Local Hero

• Elevprojekt på fyra gymnasieskolor i 
Skåne

• Sprida budskap mot cannabis i sociala 
medier

• Grupperna fick
- utbildning/stöd från processledare
- utbildning/stöd av kommunikationsbyrå
- ekonomiskt bidrag till sitt event.
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C4gymnasiet, Kristianstad

Sju elever från 
Medieprogrammet åk 3:

Filmkväll á la Hollywood med 
röda mattan, glitter och 
glamour.
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Köpta medier:
MSN
Bilddagboken
Laget
Facebook



Skolundersökning i Skåne ht 2010

• 6 gymnasieskolor (4 i Kristianstad, 2 i Malmö)
• Klassrumsenkäter i början och slutet av terminen
• Åk1 – Åk3
• 33 + 34 klasser fördelat på olika program
• Bruttourval 782 elever, 121 frånvarande, 2 språkproblem
• Svarsfrekvens 84%
• Bruttourval 848 elever, 173 frånvarande, 3 språkproblem
• Svarsfrekvens 79%

Statens FolkhälsoinstitutSyre Reklambyrå AB NordAnalys AB
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Erfarenhet av cannabis

• Provat cannabis: 
19 % i Kristianstad
29 % i Malmö

• 12 % av de som aldrig provat cannabis 
kan tänka sig att göra det.

• 41 % av de som har provat kan tänka sig 
att testa igen.



Kompisarna

• Mer än hälften av eleverna har kompisar 
som de vet har testat eller använder 
cannabis.

• Eleverna överskattar andelen kompisar i 
deras egen ålder som har testat cannabis. 
I Malmö tror eleverna i genomsnitt att 45% 
har testat.



Rök- och alkoholvanor

• Av dem som aldrig röker har bara 2% 
provat cannabis.

• Av dem som röker dagligen har 41% 
provat.

• Av dem som aldrig varit berusade har 
bara 1% provat cannabis.

• Av dem som regelbundet dricker sig 
berusade  har 36% provat.



Uppväxtens betydelse

• Barn till högutbildade har i högre 
utsträckning testat cannabis.

• Barn med stor upplevd otrygghet har i 
högre grad testat.

• Familjens ekonomi är av mindre 
betydelse.



Kunskap om cannabis

• Eleverna vet att det är brottsligt att sälja, 
använda och bjuda på cannabis. 

• Eleverna har sämre kunskap om att 
cannabis kan medföra att man kan bli av med 
körkortet, bli psykiskt sjuk, skada hjärnan och 
ökar risken för cancer.

• Budskap som berör den egna individen 
fungerar bäst.



Kunskapsfrågor om cannabis (andel ”korrekta” svar)

Syre Reklambyrå AB NordAnalys AB

Här följer ett antal påståenden om cannabis (hasch/marijuana). Ange om du tror att de är rätt eller fel!
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Cannabis innehåller ett mindre antal cancerframkallande ämnen än tobak

Unga och gamla tar lika stor skada av cannabisbruk

Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis kan leda till 
allvarliga psykiska sjukdomar

Om man använder cannabis och upptäcks, kan man bli av med sitt körkortstillstånd

De skadliga ämnena i cannabis försvinner snabbare ur kroppen än alkohol

Att regelbundet (1 gång per månad eller oftare) använda cannabis gör att man blir ”trög i 
skallen” och ….

Genom att använda cannabis bidrar man till att stödja den organiserade brottsligheten

Att odla cannabis är tillåtet om det är för eget bruk

Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis ökar risken för att 
man börjar med andra droger

Det är brottsligt att bjuda på cannabis

Det är brottsligt att använda cannabis

Det är brottsligt att sälja cannabis

Innan kampanjen
Efter kampanjen

Statens Folkhälsoinstitut
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Några lärdomar
• Nådde vi målet? Svårt att se effekter hos målgruppen 

efter så kort tid.
• Mediernas intresse för frågan oväntat stor. 
• Elevundersökningen gav bra stoff till nyheter och ökade 

kampanjens trovärdighet. 
• De varierade budskapen funkade bra.
• Local Hero kan utvecklas – stor potential med längre 

framförhållning.
• Stor konkurrens i de sociala medierna – en utmaning!
• Kommunernas engagemang och förmåga varierar.
• Bemötandet av legaliseringsanhängarna kan finslipas.
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