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Studiens syfte var att studera risk- och skyddsfaktorer hos ungdomar som använder 
cannabis med fokus på kön och psykisk ohälsa. Teoretiska perspektiv som användes var 
Risk- och skyddsfaktorer samt genus. Studien genomfördes genom att analysera data 
som samlats in via UngDOK inskrivningsformulär på Mariamottagningar i Sverige 
under åren 2013-2015. Resultatet i vår studie visar att flickor är en utsatt grupp inom de 
flesta områden med avseende på  risk- och skyddsfaktorer och vad gäller psykisk ohälsa 
så var flickor överrepresenterade inom alla undersökta områden, utom vad det gäller 
neuropsykiatrisk diagnos där det inte var någon skillnad mellan könen. Slutsatserna vi 
kan dra av vår studie är således att flickor anger att de upplever sig som mer utsatta än 
pojkar och att det skiljer mellan flickor och pojkar i graden av riskfaktorer och utsatthet 
hos dem som svarat på UngDOK inskrivningsformulär. Det är därför relevant att  inom 
socialt arbete och utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv vara medveten om 
könstillhörighetens betydelse när det gäller utvecklingen av ett normbrytande beteende, 
exempelvis substansbruk. 
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1  Introduktion 
Cannabis är det absolut vanligaste illegala narkotiska preparat som används i Sverige. I 
olika intervjuundersökningar svarar praktiskt taget alla som använt narkotika att de 
använder cannabis och majoriteten som har provat narkotika har enbart prövat cannabis. 
Det framkommer i CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2016) 
att hos gymnasieeleverna så står cannabis för 94 % av narkotikaerfarenheten och i 
årskurs 9 står cannabis för 87 % av densamma. Av de flickor och pojkar som lider av en 
psykisk ohälsa  har 80 % rökt hasch de sista 30 dagarna innan inskrivningen (Pedersen, 
Vind och Bækbøl, 2009).  
 
Det är även så att de flesta vetenskapliga studier kring risk- och skyddsfaktorer gällande  
narkotikabruk tar upp och utgår från cannabis (Sundell, 2008). Vad som är risk- och 
skyddsfaktorer varierar beroende på om det handlar om en debut i narkotikaanvändning 
eller en övergång från nyttjande till beroende. Risk- och skyddsfaktorer kan delas in i 
fyra nivåer: den enskilda individen, familjen, närområdet och samhället. I denna 
kvantitativa studie är utgångspunkten att studera risk- och skyddsfaktorer på främst 
individnivå med fokus på kön och psykisk ohälsa. Tydliga riskfaktorer för en debut i 
narkotikaanvändning är god tillgång till narkotika och vänner som använder narkotika. 
De riskfaktorer som ger en ökad risk för att övergå från användning till beroende är 
bland annat psykisk ohälsa, låg självkänsla, avsaknad av föräldrar och fattigdom 
(Sundell, 2008). Det kan således vara intressant att studera risk- och skyddsfaktorer på 
individnivå gällande psykisk ohälsa hos ungdomar som är aktuella för insatser i 
öppenvård, vilket vi bland annat valt att göra i denna undersökning. Psykisk ohälsa 
tycks dessutom öka hos ungdomar och det är vanligare att flickor uppger symptom på 
att de inte mår psykiskt bra. Kön kan ha betydelse för vilka risk- och skyddsfaktorer 
som är viktiga.  
 
Andershed och Andershed (2005) menar att individuella riskfaktorer kan vara genetiska 
men även socialt inlärda och det finns forskning som pekar på att social inlärning sker 
på olika sätt beroende på kön. I de flesta artiklar vi har läst har perspektivet oftast utgått 
från pojkar och sedan har man jämfört det med flickor. Vi vill i denna studie utgå från 
flickors perspektiv. Syftet med studien är att beskriva ungdomar och unga vuxna som 
använder cannabis samt analysera likheter och skillnader mellan flickor och pojkar med 
samma problematik avseende olika risk- och skyddsfaktorer med fokus på psykisk 
hälsa. 
 
Denna studie är av intresse både ur ett pedagogiskt perspektiv och utifrån ett 
könsperspektiv.  Pedagogik är en vetenskap som studerar hur färdigheter, kunskaper 
och värderingar uppstår, men också hur man kan hjälpa människor till förändring och 
ny kunskap. Behandling är ett sätt att hjälpa någon till förändring och det är viktigt att 
förändringen blir långvarig och stabil. För att nå detta är det av vikt att förändringen är 
självvald och inte påtvingad. Jenner (2004) menar att förändring sker i samspel med 
andra människor och att människor känner sig delaktiga i sitt liv. Vidare menar Jenner 
(2004) att det är viktigt att se individen i sitt sammanhang.  I dagens Sverige ändras 
sakta de klassiska könsrollerna och detta ger både nya utmaningar och möjligheter 
(Hultén, 2010). Historiskt sett är det pojkar som har stått för den största delen av 
konsumtionen av alkohol och droger, medan det i samhället i dag blir allt mer vanligt att 
flickors bruk ökar. Här behövs det en medvetenhet hos dem som arbetar med 
pedagogiskt förändringsarbete för att kunna förhålla sig till normbrytande beteende och 
se individen utifrån den verklighet hen lever i, och vilka faktorer som är viktiga. Vi 
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tänker att kön kan vara en avgörande faktor både som utgångspunkt och resultat av en 
behandling och även med tanke på hur man arbetar preventivt. 
 
2 Bakgrund 
I detta avsnitt går vi igenom innebörden av olika begrepp som är aktuella för vår studie. 
Vi börjar med att beskriva cannabis då det är det narkotiska preparat vi utgår från i 
denna studie. Vi tar sedan upp psykisk ohälsa, vad det är och varför det är relevant. 
Vidare kommer tidigare forskning som relaterar till syftet i studien.  
 
2.1  Cannabis 
Cannabis den mest använda narkotikan i världen utifrån ett icke medicinskt bruk. Bland 
dem som använder cannabis är en stor del unga personer och den är även debutdrog för 
de flesta som provar narkotika. Samtidigt finns det forskning som menar att unga 
människor är särskilt känsliga för skadeverkningarna av cannabisbruk (Forkby, 
Olausson och Turner, 2013).  
 
Ur cannabis sativa så kan man framställa hasch, marijuana och cannabisextrakt. Detta är 
de vanligaste formerna för drogberedning. Den substans i de olika 
cannabisberedningarna som ger de huvudsakliga ruseffekterna är delta-9-
tetrahydrocanabinol eller THC. THC-koncentrationen är olika i de olika 
beredningsformerna. Detta gör att effekten av cannabisbruket är beroende av beredning, 
dos, användningssätt och tidigare erfarenheter av substansen. Cannabinoiderna bryts 
huvudsakligen ner i levern men en del av dem lagras i kroppens fettvävnad vilket 
resulterar i att de kan stanna i kroppen länge (CAN, 2016).  
 
Kortsiktiga negativa effekter av cannabisbruk kan vara påverkan på medvetande, 
kognition, perception och beteende (CAN, 2016). Särskilt stor risk att drabbas av skador 
och negativa effekter har ungdomar som befinner sig i en utvecklingsmässigt ”skör” 
period där dessa effekter kan komma att få stora och långtgående konsekvenser (Hall, 
2006). Forkby m.fl. (2013) menar att personer som har ett långtgående och långvarigt 
bruk av cannabis kan få stora svårigheter på en rad områden såsom verbal förmåga, 
logisk-analytiskt tänkande, flexibilitet i tänkande samt korttids-, arbets- och 
långtidsminne. Andra vanliga reaktioner på ett långvarigt bruk av cannabis är ångest 
och panikkänslor där sömnsvårigheter, känsla att tappa kontroll och rädsla för att dö kan 
vara utmärkande. Dessutom ökar risken för personer som använde cannabis under 
tonåren att utveckla en allvarlig depression senare i livet med fyra gånger (Forkby m.fl. 
(2013).  Man kan även se att det finns ett samband mellan cannabisbruk i tonåren och en 
ökad risk att utveckla psykotiska symptom som t,ex schizofreni. Denna risk ökar om 
personen är släkt med någon med liknande sjukdomshistorik. Åldern när man börjar 
använda cannabis spelar roll för risken att få negativa effekter, och mitten av tonåren är 
en särskilt känslig tid (CAN, 2016). 
 
2.2  Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa som begrepp används och kan betyda olika saker i olika sammanhang. 
Psykisk ohälsa kan betyda självrapporterade problematik såsom ångest, oro m.m vilket 
påverkar en individs vardag negativt, men det kan även användas som definition av 
psykisk sjukdom, exempelvis bipolär sjukdom, schizofreni eller depression. Psykisk 
sjukdom är en form av psykisk ohälsa som sjukvården kan diagnostisera på ett eller 
annat sätt (Socialstyrelsen, 2013).    
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Under 2000-talet har det tagits upp i flertalet rapporter att barn och ungdomars psykiska 
ohälsa har ökat. Det finns dock ingen rapport som förklarar vad denna ökning kan bero 
på. En del rapporter menar att det är förändringar i olika miljöer och i samhället som har 
påverkat hela gruppen av barn och ungdomar som den psykiska ohälsan har ökat och 
inte enbart för barn som befinner sig i riskzon. Psykisk ohälsa kan få stora konsekvenser 
på lång sikt om den inte uppmärksammas i tid hos barn och ungdomar. Barn och 
ungdomar som lider av psykisk ohälsa kan som vuxna få svårare att komma in på 
arbetsmarknaden, de har svårare för att fullfölja sin skolgång samt att skapa nya 
relationer (Socialstyrelsen, 2013). 
 
3  Tidigare forskning 
I detta kapitel går vi igenom vad tidigare forskning säger om det undersökta området. Vi 
börjar med cannabisbruk främst hos ungdomar för att sedan beskriva psykisk ohälsa och 
slutligen beskriver vi våra teoretiska utgångspunkter risk- och skyddsfaktorer och 
genus. 
 
3.1  Cannabis 
Enligt CAN (2016) uppgav 2,5 procent av den vuxna befolkningen i Sverige att de 
använt cannabis under de senaste 12 månaderna och cirka 0,7 procent uppgav att de 
gjort det de senaste 30 dagarna. I ett europeiskt perspektiv har Sverige en lägre andel 
cannabisanvändare bland unga, unga vuxna och vuxna än de flesta andra länder. 
Enligt ESPAD rapporten som kom 2015  är cannabis den vanligaste illegala drogen som 
används i länderna som ingår i undersökningen. 16 procent av dem som var med i 
undersökningen uppgav att de använt cannabis någon gång under livet. Det 
framkommer även att det i de flesta länder är vanligare att pojkar använder cannabis än 
att flickor gör det. Några undantag är bland annat Sverige och Island där det knappast 
finns några skillnader mellan könen (ESPAD 2015). Internationellt finns det forskning 
som visar att cannabisanvändningen stadigt ökar och att åldern när man börjar har gått 
ner (Hall, 2006). Narkotikaanvändningen har ökat markant hos flickor under de senaste 
30 åren i USA. På 1960 talet var det 5 % av flickorna mellan 10-14 år som provat 
cannabis medan det på 1990 talet var 24 % av samma grupp som provat cannabis 
(Kloos, Weller, Chan och Weller, 2009). 
 
3.1.1 Förekomst generellt och i specifik vård 
Det är vanligare att cannabis används i unga år än i vuxen ålder. Bland elever som går i 
årskurs 9 är det 5 procent som uppger att de använt cannabis de senaste 12 månaderna 
och 2 procent som använt cannabis de senaste 30 dagarna. I årskurs 2 på gymnasiet så 
uppger 11 procent att de använt cannabis de senaste 12 månaderna och 3,5 procent de 
senaste 30 dagarna. Vidare är det c:a 25 procent av dem i årskurs 9 och årskurs 2 på 
gymnasiet som uppgett att de bara använt cannabis en gång, medan 17 procent av de 
som uppgett att de använt cannabis gjort det mer än 20 gånger. Forskarna menar att 
andelen cannabisanvändare inte har ökat under de senaste 10 åren men man kan se en 
ökad användning av cannabis hos dem som redan använder drogen (CAN, 2016). 
Risken att utveckla ett beroende ökar med användningsfrekvens. Är man i tonåren när 
man börjar använda cannabis, är det en ökad riskfaktor att utveckla ett beroende (Hall, 
2016). Pedersen m.fl. (2009) tar upp att färre flickor än pojkar röker hasch, medan 
flickor använder mer beroendeframkallande mediciner. Tu, Ratner och Johnson (2008) 
menar att det är vanligare att pojkar använder cannabis än att flickor gör det och att man 
därför kan se en könsskillnad i användandet av cannabis men orsaken till skillnaden är 
inte väl undersökt. Forkby m.fl. (2013) tar upp att Hensing påpekar att man måste förstå 
narkotikaanvändning utifrån ett könsperspektiv. Narkotikaanvändningen är större hos 
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pojkar än hos flickor både när det gäller experimenterande och bruk men när det gäller 
just cannabis så är skillnaderna inte så stora och särskilt inte hos unga personer.  
 
3.1.2 Konsekvenser och skadeverkningar 
Psykisk ohälsa och användande av narkotika har ett nära samband. Forskarna anser att 
den psykiska ohälsan kan leda till narkotikabruk men att narkotikabruk även kan 
påverka den psykiska ohälsan (Pedersen m.fl. 2009). Hüsler, Plancherel och Werlen 
(2005) tar i sin diskussion upp att de anser att psykisk ohälsa mer är en orsak till 
cannabisbruk än en konsekvens av substansbruket, speciellt vid förmodan om 
sammankopplingar mellan cannabisbruk och psykisk ohälsa. Vissa ungdomar kan ha en 
samsjuklighet d.v.s. att de har en psykiatrisk diagnos, men de kan även ha ett missbruk, 
vilket gör det svårt att upptäcka den psykiska ohälsan. Samtidigt som en ungdom kan 
vara depressiv kan denne också ha problem med alkohol, droger, utåtagerande beteende, 
ADHD, ätstörning eller ångest (Hultén, 2010).  
 
3.1.3 Orsaker och riskfaktorer 
Missbruk kan förekomma psykisk ohälsa men psykisk ohälsa kan också vara en 
konsekvens av ett missbruk (Socialstyrelsen, 2013). Ungdomar prövar nya saker, bl.a. 
droger vilket kan leda till missbruk som i sin tur kan leda till depression. Behandlas 
man inte för sin depression kan detta leda till att man som individ utvecklar 
dysfunktionella personlighetsdrag, vilket i sin tur kan göra att man får svårt att hantera 
framtida relationer (Hultén, 2010). 
 
Anderberg och Dahlberg (2015) menar att det vanligare att pojkar utvecklar 
substansbrukssyndrom än att flickor gör det. Attityder och påverkan från kamrater är en 
starkare riskfaktor hos flickor än hos pojkar och det finns ett samband mellan vänners 
attityder och påverkan till att påbörja ett cannabisanvändande (Agrawal, Lynskey, 
Bucholz, Madden, Heath, 2007). Vänners förhållningssätt till droger påverkar skolgång, 
kriminalitet och utvecklande av ett substansbruk. Vännernas inställning och deras egna 
substansbruk är det som ger största påverkan om en ungdom ska utveckla ett 
substansbruk eller ej. Vännernas attityder är viktigare än föräldrarnas inflytande 
(Hawkins, Catalano och Miller, 1992). Hüsler m.fl. (2005) menar att flickor är mer 
utsatta än pojkar vad det gäller att påverkas av sina kamraters attityd till 
cannabisanvändande. Genom arbetsliv och skola har flickorna uppnått en självsäkerhet 
som gör att de kan ha en mer negativ attityd till cannabisintag (Hüsler m.fl., 2005). 
Flickor som har en pojkvän har oftare prövat flera sorters substanser och lider mer av 
ångest och fler av dessa flickor har försökt begå självmord. Pojkar som har en flickvän 
är mer aggressiva (Pedersen m.fl., 2009).  
 
Flickor med stort umgänge beskriver sig som våldsammare än flickor med färre 
kamrater. Flickornas sysselsättning tillsammans med dessa vänner innebär ofta att de 
intar de substanser de använder (Pedersen m.fl., 2009). Risken att bli deprimerad och få 
ångest ökar med höga nivåer av cannabisintag och detta är tydligast hos flickor.  
Forskarna anser att unga flickor som använder cannabis dagligen har en femfaldigt ökad 
risk att utveckla depression jämfört med personer som inte använder cannabis. 
Förklaringen till detta kan vara att dessa personer har bakomliggande ömtålighet för att  
utveckla depression och ångest. De kan självmedicinera för existerande symptom på 
depression och för cannabisens effekter på den psykiska hälsan. (Patton, Coffey, Carlin, 
Degenhardt, Lynskey och Hall, 2002).  
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3.2  Psykisk ohälsa 
År 2011 var det ungefär lika många flickor som pojkar, 17 år och yngre som hade 
kontakt med vården på grund av psykisk ohälsa. Suicidbenägenheten har ökat i gruppen 
16-24 år och främst hos flickorna. Det är dock vanligare att pojkar vårdas för 
narkotikamissbruk eller alkoholrelaterade problem (Socialstyrelsen, 2013).  
 
När det gäller psykisk ohälsa bland skolungdomar  uppger 55 procent av flickorna att de 
upplever stress över läxor och prov och 40 procent hos pojkarna uppger detsamma. 
Forskarna redovisar en studie där gymnasieungdomar påvisade höga nivåer av stress 
främst hos flickor. De unga flickorna redogjorde även för andra symptom på att de 
upplevde en psykisk ohälsa bl.a. att de hade problem med sömnen, kände 
prestationskrav och svårigheter i tillvaron som de själva baserade på sin självkänsla.  
Om flickor upplever en rädsla för att misslyckas i skolan kan detta öka deras prestation 
(Smirthwaite, Tengelin och Borrman, 2014).  
 
Nästan 10 procent av ungdomar i Danmark mellan 13 och 17 år som lider av beteende-, 
psykisk- och social problematik. Många av dessa ungdomar använder olika substanser 
medan andra har stora koncentrationsproblem som kan härledas till diagnoser ex. 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller andra kognitiva svårigheter så 
som ångest, depression, självmordstankar, utåtagerande beteende, kriminalitet m.fl. En 
del av dessa ungdomar har blivit utsatta för fysiska-, psykiska- eller sexuella övergrepp 
och har i och med detta utvecklat PTSD (Post traumatic Stress Disorder) (Pedersen 
m.fl., 2009).  
 
Psykisk ohälsa, dålig självkänsla samt dålig självkontroll, en vårdnadshavares dödsfall 
under barndomen eller sämre ekonomiska förutsättningar är riskfaktorer för att utveckla 
ett beroende (Sundell, 2008). Det kan finnas en ökad risk för att man ska må sämre 
psykiskt om man använder cannabis när man är 21-34 år, men senare i livet minskar 
sambandet stort (Silins, Hutchinson, Swift, Slade, Toson, Rogers, 2013). Hos ungdomar 
kan känslor av hopplöshet, meningslöshet, vrede eller skuld leda till suicidtankar och 
suicidplaner. Dessa suicidala tankegångar eller försök alternativt självskadebeteende är 
dolda för vårdnadshavarna (Hultén, 2010). BRIS (Barnens rätt i samhället, 2017) tar 
upp att ungdomar som hör av sig till dem anser att föräldrarna är rådlösa och uppgivna 
och inte orkar eller vill förstå att ungdomen mår dåligt.  
 
3.2.1 Biologiska skillnader 
Hormonella faktorer och könsroller d.v.s. både biologiska och psykosociala faktorer kan 
vara av betydelse för hur tonåringar påverkas av depression. Flickor får symptom som  
ångest och pojkar blir mer utåtagerande i sitt beteendemönster. Vad gäller fysiska 
symptom är det ingen skillnad mellan könen medan kognitiva symptom är att flickor är 
känsligare för negativa livshändelser, har en mer negativ självbild och 
kroppsuppfattning samt att de säger att  de hatar sig själva. Pojkarna däremot får en 
lägre grundstämning, gråter mer och har självmordstankar, alternativt blir  utåtagerande. 
Författaren tror att skillnaderna i symptom på depression kan bero på könsskillnader i 
deras identitetsutveckling och de sociala förväntningarna (Hultén, 2010). Lager (2009) 
tar upp att det finns biologiska skillnader i inåtvända besvär. Dessa uppstår i puberteten 
och försvinner med sista menstruationen (menopaus). Flickor har en benägenhet att oroa 
sig mer för hur de ser ut och sin kroppsvikt än vad pojkar gör samt att studier pekar på 
att flickors självförtroende och kroppsbild försämras i puberteten, vilket kan leda till 
skillnader mellan könen vad gäller självförtroende. Dessa skillnader är inte speciellt 
stora och de verkar enbart finnas hos ungdomar. Relationer är något som berör flickor 
mer än pojkar, flickorna påverkas mer när relationer till jämnåriga vänner blir sämre. 
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Inom andra områden är könsskillnaderna mindre, exempelvis när ungdomar utsätts för 
ett större tryck som att komma in på en utbildning eller chans att få ett arbete. Forskaren 
tror att en orsak till att till skillnaderna kan vara att flickor och pojkar använder sig av 
olika sorters copingstrategier. För flickor är det vanligare att man samtalar och uttrycker 
känslor till vänner och familj. Pojkar använder sig mer av alkohol, sport eller andra 
fritidsaktiviteter. En annan orsak kan vara att flickor och pojkar har olika förväntningar 
på sig, om hur de ska vara och bete sig, vilket grundar sig i sociala och kulturella 
könsroller (Lager, 2009).  
 
3.2.2 Psykisk hälsa och kön 
Whaley, Hayes och Smith (2016) menar att man kan se ett samband mellan alkohol, 
droganvändning, depression, självmordstankar och självmordsförsök. Dessutom  
framgår det att dessa riskfaktorer är starkare hos flickor än hos pojkar. Författarna anser 
att man bör ta med i beräkningen att det kan finnas en skillnad beroende på kön och hur 
man reagerar på livserfarenheter och svåra händelser när det kommer till hur man  
använder alkohol och droger  (Whaley m.fl., 2016). Vad det gäller psykisk ohälsa skiljer 
det sig åt mellan könen, flickor har en större benägenhet att ha haft självmordstankar, 
självskadebeteende, depression och ångest samt gjort suicidförsök. Svårt missbruk kan 
knytas tätt samman med ångest, hallucinationer, aggression, PTSD liknande symptom 
och självmordstankar (Pedersen m.fl., 2009).  
 
Det är tre gånger så många flickor som pojkar som gör suicidförsök men det är färre 
flickor än pojkar som tar livet av sig. Detta kan bero på att flickor oftare utvecklar 
depression och söker hjälp. Flickornas depressioner kan vara lättare att upptäcka än 
pojkarnas eftersom pojkars beteende  är mer aggressiva och impulsiva, dessutom är dem 
oftare mer påverkade av alkohol och droger. Flickor och pojkar som gör suicidförsök 
gör ofta nya försök inom några månader. Pojkar som gjort suicidförsök är en grupp som 
oftare dör i suicid. Flickor som lider av depression och ångest, och pojkar som lider av 
depression, utåtagerande beteende och missbruk är de som har flest 
självmordshandlingar (Hultén, 2010). De flickor som skadat sig själva eller har gjort 
suicidala försök ofta har en personlighetsstörningsdiagnos (Smirthwaite m.fl. 2014).  
 
Det är inte enbart skolrelaterad stress som påverkar flickorna utan även det faktumatt 
flickor tar på sig ett större ansvar frivilligt, exempelvis genom att vårda relationer med 
vänner och familj samt har fler förpliktelser på sin fritid. Flickors ansvarstagande ligger 
i de genuskontrakt som finns i samhället och som ger pojkar en större frihet, vilket kan 
vara en orsak till att flickor upplever sig ha en större psykisk ohälsa. Däremot menar 
författarna att pga. genuskontraktet och de könsnormer som finns om vad som är 
manligt så kan det bidra till att pojkar inte berättar om sin upplevda psykiska ohälsa. 
Pojkar kan istället uppvisa en sänkt stresstolerans, antisocialt beteende, utagerande 
aggressivitet, bristande impulskontroll och vara mer benägna att hamna i missbruk än 
flickor. Flickor tar istället på sig skulden för sina symptom på psykisk ohälsa och menar 
att de själva är orsak till sitt dåliga mående (Smirthwaite m.fl., 2014). 
 
De sista två decennierna har psykiska besvär hos unga människor ökat. Det verkar som 
om ökningen gäller för både kvinnor och män vilket innebär att könsspecifika 
riskfaktorer inte kan ses som trolig förklaring, utan att förändringen kan ses utifrån 
arbetsmarknad och utbildningsområden. Socioekonomiska orsaker kan inte ses som 
orsak till att kvinnor lider 1,5- 3 gånger mer av oro, ångest och depression då det 
problemet funnits i flera årtionden. Snarare kan man hitta förklaring i biologiska 
skillnader eller i könsroller alternativt att män är mindre benägna att vidkänna att de har 
dessa besvär. Detta kan resultera i en responsebias vilket innebär att man har kognitiva 
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fördomar som påverkar deltagare i en undersökning att inte svara rätt eller 
sanningsenligt. Författaren pekar på i sin kunskapsöversikt att män oftare håller sina 
känslor för sig själva. Vad det gäller ungdomar kan man inte ha socioekonomisk status 
som förklaring till upplevd psykisk ohälsa då de är beroende av föräldrarna (Lager, 
2009).  Andra forskare menar att socioekonomisk status syns när det berör barns hälsa. 
De ungdomar som kommer från mer socialt prioriterade områden har mindre problem 
med psykisk sjukdom och psykiska problem än de ungdomar som kommer från  socialt 
lägre prioriterade områden (BRIS, 2017). 
 
Vad det gäller könsskillnader ses det att flickor blir mindre utsatta för fysiskt våld i 
mellanstadiet, medan flickor i 20-års ålder oftare uppger att de blir slagna hemma än 
vad pojkarna uppger. Flickor uppger också att de är mer utsatta för sexuella övergrepp, 
vilket författaren menar är en anledning till att flickor oftare får diagnosen PTSD än 
pojkar. PTSD kan även utlösas av andra trauman t.ex. bristande omsorg under 
uppväxttiden, olyckor, katastrofer, krig, sjukdom, skador samt att vara vittne till skada 
eller död. Flickor har en högre benägenhet att råka ut för PTSD när de utsätts för sådana 
trauman, medan det oftare är pojkar som drabbas av dessa trauman (Lager (2009). Det 
är vanligare hos ungdomar som varit utsatta för fysiska och sexuella övergrepp att de 
senare i livet utvecklar ett substansbrukssyndrom (Anderberg och Dahlberg 2015). 
 
3.2.3 Internaliserade problem/symptom 
De sista åren har antalet som behöver läggas in på sjukhus minskat i alla åldrar utom i 
gruppen 15-24 år och då speciellt för flickorna.  Depression och ångesttillstånd är de 
vanligaste orsakerna som flickor och pojkar läggs in för. Det är flickor i åldern 16-29 år 
som rapporterar  att de upplever att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande eller lider 
av oro, ångest eller ängslan. I gruppen unga vuxna 18-24 år  led tio procent av flickorna 
och sju procent av pojkarna av någon form av psykisk ohälsa.  I denna åldersgrupp var 
den vanligaste problematiken ångestsjukdomar för flickor och för pojkar var det ADHD 
som de sökte hjälp för inom öppenvården. 40 procent av både flickor och pojkar har 
skadat sig själva under de sista sex månaderna. Det är något vanligare bland de unga 
flickorna. Det som skiljde könen åt var sättet man valde att skada sig själv på. Hos 
flickor var det dubbelt så vanligt att man skar sig och det var tre gånger vanligare att 
flickor gjorde detta upprepade gånger (Smirthwaite m.fl., 2014).  
 
Flickor med psykisk ohälsa som är föremål för åtgärder från socialtjänsten har bl.a. 
självskadebeteende, ätstörningar och ett negativt beteende. Både forskare och 
socialsekreterare menar att flickor är inåtvända i sin frustration medan pojkarna är 
utåtagerande. Flickor som är utåtagerande formas om så att de lider av en psykisk 
ohälsa där det utåtagerande beteendet blir till konsekvenser av att flickan mår dåligt. 
Orsaker till den psykiska ohälsan som flickor lider av kopplas ofta till hemmet och 
familjen vilket innebär att en flickas svårigheter hänföres till omgivningen istället för 
individen, flickan ses som ett offer (Andersson-Vogel, 2016). Pedersen m.fl. (2009) 
anser att det är överraskande hur omfattande resultaten visar att flickor lider av en högre 
grad psykisk ohälsa än pojkarna.  
 
3.2.4 Externaliserade problem/symptom 
Uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitetsstörningar var de största orsakerna till 
specialistvård både hos flickor och pojkar och nyttjandet av alkohol var den vanligaste 
orsaken till att flickor och pojkar blev inlagda på sjukhus (Smirthwaite m.fl. 2014). 
Uppförandestörningar förekommer hos en tredjedel av de ungdomar i Danmark som blir 
behandlade för substansbruk (Pedersen m.fl. 2009). Barn med en uppförandestörning 
tillsammans med hyperaktivitet är de barn som har högst risk för att utveckla ett 
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missbruk. Har barnet ett avvikande beteende, är oberoende och gränslös kan dessa 
beteenden sammankopplas med substansbruk (Hawkins m.fl., 1992). Symptom på 
depressiva besvär hos tonåringar yttrar sig på samma sätt som hos vuxna exempelvis 
genom trötthet, energibrist, ingen eller ökad aptit, ointresse för fritidsaktiviteter eller 
koncentrationsproblem. Utåtagerande beteende kan vara symptom på en depression hos 
tonåringen men andra symptom kan vara bristande hygien, missbruk, skolk, snatteri och 
sexuellt riskbeteende. Beteendeförändringar hos tonåringar är viktiga varningstecken 
som man inte ska negligera (Hultén, 2010). 
 
3.2.5 Neuropsykiatrisk diagnos 
Det finns skillnader i erfarenheter av depression och tidigare behandling av psykisk 
ohälsa mellan flickor och pojkar. Men man kan inte se någon skillnad mellan könen när 
det gäller ADHD (Rounds-Bryant, Kristiansen, Fairbank och Hubbard, 1998). Flickor 
blir inte lika ofta som pojkar diagnostiserade med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Det leder till att flickor i större utsträckning är feldiagnostiserade 
vad gäller ADHD och autism. Flickor har i större utsträckning fått en diagnos på senare 
år, men fortfarande är det pojkarna som oftare medicineras för sina besvär. Flickor är 
inte lika hyperaktiva och våldsamma vilket gör det mindre angeläget för sjukvården att 
undersöka och utreda samtidigt som flickors problematik med ätstörningar, 
relationsproblem och ångestproblematik hanteras just för detta istället för att dessa 
problem skulle kunna vara symptom på olika neuropsykiatriska problem. Ångest, 
depression, sociala beteendestörningar, motoriska koordinationsrubbningar, 
trotssyndrom och läs- och skrivsvårigheter är symptom som flickor har samtidigt vid 
dessa diagnoser (Smirthwaite m.fl., 2014). 
 
3.3 Könsnormer 
I dagens samhälle stimuleras flickor till en större självständighet vilket är banbrytande 
gentemot rådande könsnormer. Detta kan leda till att flickor får dubbla signaler från 
omvärlden om vad som är rätt och fel, vad de bör göra eller ej. Då flickor är mer måna 
om sina relationer kan detta innebära att de hamnar i relationskonflikter som påverkar 
deras psykiska hälsa. Samtidigt finns det sociala förväntningar på flickorna där de som 
tonårstjejer ska prestera bra, vara vackra, smala och intelligenta vilket gör att flickor kan 
ha svårt att vara nöjda med den person de är. Skolan är en annan faktor som kan kopplas 
till ungdomars stresskänsla. Kraven i skolan är höga och att det är många val som ska 
göras vilket leder till frihet och ansvar men även till ångest och oro. Dagens flickor har 
höga krav på sig och det gör att många flickor får en uppdriven tillvaro med för lite 
sömn, träning, för mycket pluggande, extra arbete och dåliga matvanor (Hultén, 2010). 
 
3.3.1 Girl Power, girlhood-as-crisis och The bad girl 
Flickor ses som självständiga och starka inom Girl Power diskursen och en flicka som 
inte är självständig och stark ses som en flicka i kris, så kallad girlhood-as-crisis. Detta 
syftar på en flicka som inte kan hitta sin identitet i en värld full med kvinnoförakt. 
Flickor med girl power uppfattas i Storbritannien som ”bitchiga” och blir ”the bad girl”. 
The bad girl har tagit efter ett manligt beteende och vill vara jämställda med pojkarna 
vad det gäller våld och kriminalitet. Flickor som är föremål för åtgärder från 
socialtjänsten ses ofta som girlhood-as-crisis då deras problematik läggs på yttre 
omständigheter. Flickor som placeras på SiS-institutioner har visat sig vara våldsamma, 
aggressiva och hotfulla i sitt beteende vilket tolkas som symptom på att de mår psykiskt 
dåligt. Man anser att samhället och vårdnadshavare har tappat kontrollen över dessa 
flickor och de får ofta en ”The bad girl” stämpel (Andersson-Vogel, 2016). 
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3.3.2 Missbruks- och sjukvård 
Inom missbruksvården utgår ofta könsnormen från det manliga. Beskrivningen är att det 
är svårare att behandla en ung kvinnas missbruksproblematik men att resultatet ofta är 
bättre. Av de verksamheter som hanterade beroendevård under åren 2008-2010 hade en 
tredjedel anpassad vård för flickor (Smirtwaite m.fl. 2014). Inom sjukvården finns det 
något som benämns som genusbias. Det innebär att det finns stereotypa och ogrundade 
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt och att kunskapen om könens 
biologi är otillräcklig och detta kan leda till att en man eller kvinna får fel behandling 
utifrån kön (Smirthwaite m.fl., 2014). 
 
3.4 Risk-och skyddsfaktorer 
Flickor som kommer från familjer med missbruksproblematik är särskilt utsatta för att 
utveckla en egen missbruksproblematik (Hawkins m.fl., 1992; Pedersen m.fl., 2009). 
Detsamma gäller flickor som växt upp i familjehem, möjligtvis för att de har haft svåra 
uppväxtförhållanden (Pedersen m.fl., 2009). 
 
Sundell (2008) visar på att skillnaden i riskfaktorer mellan flickor och pojkar är liten. 
Tu m.fl. (2008) anser att de vanligaste skillnaderna man kan se mellan könen är att det 
är vanligare att pojkar använder cannabis mer frekvent, men man vet inte om 
riskfaktorerna skiljer sig åt beroende på kön. Forkby m.fl. (2013) menar dock att det 
finns risker som kan uppstå om man inte räknar med könsskillnader i preventions- och 
behandlingsarbete. Enligt Hensing gör det att man kan missa att se hur 
droganvändningen sprids och vilka insatser som är lämpliga att göra. Andra risker är att 
man kan förstärka traditionella könsroller där flickorna får till sig att missbruk är något 
könsotypiskt menar Hensing (Forkby m.fl., 2013).  
 
3.4.1 Närområdet och skola 
Tillgången till narkotika, att ha vänner som använder narkotika, begår brott eller är 
antisociala samt att ha en god ekonomi är riskfaktorer för att börja använda narkotika. 
Lagar, normer samt brott mot lagen som inte vidtas åtgärder mot är andra riskfaktorer 
(Hawkins m.fl.,1992; Pedersen m.fl., 2009; Sundell, 2008 ). Att vistas i miljöer där det 
förekommer användning av alkohol och tobak en ökad riskfaktor för att börja nyttja 
cannabis och samma sak gäller även för att börja använda alkohol och tobak (Silins 
m.fl., 2013).  
 
Dåliga betyg, olovlig frånvaro samt litet intresse för skolan är en annan riskfaktor i 
närsamhället (Sundell, 2008). Att inte prestera bra i skolan är en risk för att utveckla ett 
missbruk. Misslyckanden i de senare årskurserna i grundskolan förvärrar ett antisocialt 
beteende och ökar risken att utveckla ett substansbruk. Om ungdomar gillar att vara i 
skolan, tiden de lägger på att göra läxor, insikten om vikten av att gå i skolan påverkar 
utvecklandet av substansbruk (Hawkins m.fl. 1992). Framgångar i skola, skolnärvaro, 
skolmiljö som är trygg, bra relationer till kamrater och lärare är några skyddande 
faktorer. Riskfaktorer kan vara prestationsångest, misslyckanden i skolan, skolfrånvaro, 
mobbing, våld och utfrysning, utanförskap och kulturella skillnader (Hultén, 2010).  
Pedersen m.fl. (2009) beskriver att de flickor som ser sig som ”bråkmakare” i skolan, 
har prövat fler substanser och anser sig vara mer våldsamma och aggressiva, och de 
flickor som ansett sig blivit mobbade under skoltiden har ett större bruk av 
beroendeframkallande mediciner och är de som har haft flest självmordstankar och 
självmordsförsök.  Hultén (2010) menar att de ungdomar som gått i specialskola har en 
större psykisk ohälsa än de ungdomar som går i en vanlig klass.  
 



  
 

10 

3.4.2 Familj 
Familjen påverkar på många sätt bl.a. genom att det finns bra relationer, få konflikter 
och en nära anknytning vilket är skyddande faktorer (BRIS, 2017; Hawkins m.fl. 1992; 
Hulten, 2010; Hüsler m.fl. 2005; Sundell, 2008). Den viktigaste skyddsfaktorn är att 
individen har en bra relation till sina föräldrar under tiden de bor hemma. Om föräldrar 
respekterar ungdomens åsikter, har tydliga och konsekventa regler samt att föräldrarna 
ägnar ungdomarna tid, avstår ungdomar i högre utsträckning att använda narkotika. 
Hüsler m.fl. (2005) beskriver att familjerelationers skyddande effekt, och personliga 
egenskaper hos individen som exempelvis självsäkerhet kan förlora i styrka om 
kompisarnas negativa attityder inte överensstämmer med den enskilde ungdomens, i de 
grupperna där individerna upplever ett högt socialt utanförskap. Pedersen m.fl.(2009) 
anser att de flickor som har en bra relation och få konflikter med sin far har en 
skyddande faktor. Fäder som inte har missbruksproblematik och är känslomässigt 
stabila samt och mammor med en psykisk stabilitet är skyddande faktorer för ungdomar 
att inte utveckla ett eget substansbruk (Hawkins, 1992; Pedersen m.fl., 2009). 
 
Föräldrar och äldre syskons attityder till droger påverkar ungdomars inställning till 
substanser. Där mamman i familjen ställer krav på ungdomens beteende och inte 
skuldbelägger ungdomen är en skyddande faktor. Faderliga eller mer auktoritära 
uppfostringsmetoder har inte lika god effekt. Om mammorna däremot är kalla, inte bryr 
sig om och inte visar sina barn uppmärksamhet utan pressar dem till att prestera så utgör 
detta en risk för att ungdomen ska utveckla ett cannabisbruk (Hawkins m.fl. 1992). 
Andra riskfaktorer kan exempelvis vara kulturella skillnader, dödsfall (speciellt när en 
förälder dör), trauma, övergrepp, våld, bristande omsorg,  psykisk sjukdom hos anhörig, 
språksvårigheter och sämre socialt nätverk (Hultén, 2010).  
 
3.4.3 Individ 
Det är de individuella risk- och skyddsfaktorerna hos en individ som utgör om en 
ungdom i riskzonen ska utveckla ett normbrytande beteende. Detta är det som ligger till 
grund för att individer med liknade risk- och skyddsfaktorer kan hamna i olika sorters 
problematik. Liknande riskfaktorer eller överensstämmande typ av riskfaktorer ökar 
risken för psykosocial problematik, vilket gör att risken ökar för ett 
cannabisanvändande. Individuella riskfaktorer kan vara genetiska men även socialt 
inlärda (Andershed och Andershed, 2005; Hawkins m.fl., 1992; Hultén, 2010). 
Aggressivitet, låg impulskontroll, att inte  kunna hantera konflikter och socialt samspel, 
utmanande uppträdande, hög självständighet, låg självkänsla, koncentrationsproblem, 
ångest och antisocialt beteende t.ex. rökning samt en positiv attityd till narkotika är 
riskfaktorer hos individen (Hawkins m.fl. 1992; Sundell, 2008). Andra riskfaktorer är 
exempelvis funktionsnedsättning, avvikande köns- och sexuella normer, bristande 
integration, språksvårigheter, biologisk omognad och att inte vilja söka hjälp samt pröva 
nya lösningar (Hultén, 2010). 
 
4  Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som studien utgår ifrån. 
 
4.1  Risk- och skyddsfaktorer 
En riskfaktor är en händelse, ett förhållande, en process eller en egenskap i ett 
uppträdande som gör att risken för att ett visst utfall ska uppnås. Det handlar om 
tilltagande och avtagande av risker som inte behöver varar preventiva mot regelbrott 
(Andershed och Andershed, 2005; Sundell, 2008). Risk- och skyddsfaktorer finns på 
olika nivåer, hos den enskilda individen, inom familjen, närområdet och samhället 
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(Andershed och Andershed, 2005; Folkhälsomyndigheten, 2016; Hawkins m.fl., 1992; 
Sundell, 2008). Riskfaktorer inom olika problemområden är i princip av samma art 
oavsett om det handlar om ofullständig skolgång, psykisk ohälsa, missbruk, brottslighet 
eller  våld, det finns dock vissa undantag för riskfaktorerna (Folkhälsomyndigheten, 
2016; Hawkins m.fl., 1992; Sundell, 2008). 
 
Det är den sammantagna riskbelastningen som avgör, d.v.s. antalet risk- och 
skyddsfaktorer som samverkar (Sundell, 2008). Hawkins m.fl. (1992) anser att om en 
individ har utsatts för en riskfaktor under en längre tid så kan effekten av riskfaktorn 
öka. Enskilda händelser som sker under kort tid eller enbart en gång kan ha avgörande i 
en individs liv, då en sådan upplevelse kan få bestående effekter vad det gäller 
individens framtid och utveckling då det i grunden ändrade individens 
livsförutsättningar (Sundell, 2008).  
 
Sundell (2008) skriver om en studie där skolk, låg prestationsnivå i skolan och uteliv på 
kvällstid ökar risken för användandet av tobak, alkohol, cannabis samt kokain. Flickor 
som anser sig vara duktiga, målinriktade och vill gå i skolan verkar ha en skyddsfaktor 
för att inte använda andra substanser än hasch (Pedersen m.fl., 2009). Författaren menar 
att om man som individ har en tidig debut av att inta tobak, alkohol eller narkotika så är 
risken att hamna i ett missbruk högre. Av de individer som börjar använda narkotika 
upp till tretton års ålder så hamnar en tredjedel av dessa individer i ett 
narkotikaberoende när de fyllt tjugo år (Sundell, 2008). Flickors debutålder för 
substansintag är ungefär densamma som hos pojkar, och flickor använder sig också av 
samma sorts substanser som pojkar. Pojkarna lägger däremot mer pengar på sitt 
substansbruk än vad flickorna gör (Pedersen m.fl., 2009). Ju tidigare debuten av intag 
av en substans sker, ju större är risken att använda substanser och ha ett upprepat 
användande (Hawkins m.fl., 1992).  
 
4.2 Genussystem 
Genussystemet är en slags rangordning av kön. Den är en grundförutsättning för andra 
sorters sociala strukturer. Att kategorisera individer efter kön har blivit grunden för 
sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Denna genusordning baseras på två 
principer, att hålla isär manligt och kvinnligt samt att mannen utgör normen. Därigenom 
legitimeras den manliga normen. Grunden för detta är arbetsdelningen mellan könen. 
Författaren refererar till Habermas som menar att det finns tre olika processer som 
bidrar till att individer kan dela gemensamma erfarenheter i de sociala systemen och 
därmed kan dela personliga upplevelser. Dessa processer är kulturell överlagring, social 
integration samt socialisering. Författaren översätter dessa processer i 
genussammanhang till tankefigurer, arbetsdelning mellan kön samt direkt inlärning. 
Inom alla dessa tre nivåer finns det som skapar mening och formar makt och detta 
påverkar till slut en individ i den personliga vardagen. Flickor är lika delaktiga som 
pojkarna i dessa processer trots deras lägre sociala status och att integrera flickor och 
pojkar är en av de svårare frågorna inom ett feministiskt tänkande (Hirdman, 1988).  
 
Med genuskontrakt menar författren att flickorna är underordnade pojkarna. 
Genuskontrakt utvecklas mellan flickor och pojkar som samspelar med varandra i 
sociala sammanhang, mellan kvinnor och män i parrelationer, i hur arbetsfördelningen 
mellan könen sker och genom språkets utformning. Genuskontrakt ärvs mellan 
generationer och kan se väldigt olika ut i olika tidsperioder, samhällen och klasser men 
är ömsesidiga i sina föreställningar hos könen. Genuskontrakten har ett invecklat 
förhållningssätt som gör att könen hamnar i beroendeställning till varandra både på ett 
personligt plan men även på ett teoretiskt och idealtypiskt plan (Hirdman, 1988). 
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5 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att beskriva ungdomar och unga vuxna som använder cannabis 
samt analysera likheter och skillnader mellan flickor och pojkar vad gäller olika risk- 
och skyddsfaktorer med särskilt fokus på psykisk hälsa.  
 
Vi valde att formulera en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen innebär att det 
inte finns någon skillnad på de utvalda riskfaktorerna beroende på kön. Mothypotesen 
blir då att det finns en skillnad baserad på kön. Våra förväntningar är att det ska finnas 
signifikanta skillnader mellan könen. Vår uppfattning är att flickor kommer att uppge att 
de upplever fler psykiska  besvär och att pojkarnas upplevelser är högre vad det gäller 
att vara utsatta för våldsfaktorer av fysisk karaktär och utåtagerande beteende och att 
pojkarna har fler Neuropsykiatriska diagnoser.  
 
6 Metod 
Halvorsen (1992) menar att det som skiljer forskning från andra kunskapsprocesser är 
att forskning måste göras efter vissa regler. Vetenskap är processer där vi tar fram ny 
kunskap och organiserar denna så att den kan se bakom ytan av de fenomen vi upplever 
i vardagen. Halvorsen (1992) citerar på sidan 14, Popper (1981)  och hans definition av 
forskning ”undersökning av huruvida empiriska observationer avviker från 
formulerade idéer/teorier”. 
 
6.1 Metodologisk utgångspunkt 
Sann kunskap tas fram genom att vetenskap söker efter sanning och att sanningen är 
föränderlig då vetenskapen alltid går framåt eller förändras. Det innebär att till den 
kunskap som man redan besitter lägger man till nya fakta (Thurén, 2007).  
 
Studien har sin utgångspunkt i den kritiska realismen. Det innebär en uppfattning om att 
det går att få sann kunskap om världen även om man också måste vara medveten om 
den kunskap man får fram är bunden till sitt sammanhang i tid och plats. Kritisk realism 
har vuxit fram ur positivismen. Inom inriktning kritisk realism menar man att den ger en 
förståelse för den medfödda betydelsens realitet. Genom att förstå att forskarens sätt 
enbart är ett av flera olika alternativ till att tolka skeendet i en kontext samt att det finns 
teoretiska terminologier som inte kan observeras, så kan det bildas processer som kan 
förändra det som från början var oföränderligt. Patel och Davidsson (2011) menar att 
realism innebär att oavsett om vi ser och hör eller stänger av våra sinnen så kommer 
världen att fortsätta att existera ändå. Kritisk realism innebär enligt Patel och Davidsson 
(2011) att världen existerar även om vi har våra egna fördomar och förförståelse som 
gör att vi begränsar vårt sätt att uppfatta verkligheten. 
 
Vi anknyter oss till den kritiska realismen då vi vet att vår förförståelse för det syfte vi 
har till studien påverkar hur vi kommer att tolka de resultat som kommer fram samt att 
medvetenheten om att de respondenter som medverkat i UngDOK intervjuerna är vid ett 
tillfälle och att just då kanske de inte tog upp allt som de var medvetna om i sin 
situation samt att kontexten och intervjupersonen kan påverka de svar som ges.  
 
De två största vetenskapstraditionerna är positivism och hermeneutik. Hermeneutik 
innebär att forskare utgår från tolkningslära, att känna in, förstå och inte enbart begripa 
empirin utan att sätta in det man tolkar i rätt kontext. Enligt positivismen ska vetenskap 
vara oberoende och fri från värderingar (Halvorsen, 1992).  Forskare ska arbeta mot att 
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skapa kunskap som består av en allmän orsak-verkan relation och ska beskrivas på ett 
neutralt, formaliserat och med ett regelrätt språkbruk (Patel och Davidsson, 2011). 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, sid. 23) menar att positivism kan komma från 
olika betydelser. Dels från Comte och Mach där evolutionistisk underbyggd framtidstro 
är det som beskriver vetenskapen som det främsta utvecklingsskedet av samhället. 
Wienkretsen som menar att vetenskaplig kunskap bygger på och kan reduceras till 
observationer, det vill säga att information som samlats in organiseras och sedan 
utvecklas en teori genom att anta ett induktivt förhållningssätt. Den logiska 
positivismen som förordar att de enda satser som kan verifieras är de som bygger på 
observationer. Positivismen går således ut på att få fram så säker kunskap som möjligt. 
Kunskapen kan bygga på observationer i empirin eller så är den logisk och kan vara 
antingen sann eller falsk (Thurén, 2007). 
 
Bryman (2011) menar att positivismen har begränsningar och då kan istället realism 
eller kritisk realism vara användbar istället.  Realismen innebär att man kan använda 
samma sätt att samla in och tolka data på som positivisterna gör. Empirisk realism 
innebär enligt Bryman (2011) att man har ett passande tillvägagångssätt som gör att 
man kan förstå verkligheten.  
 
6.2 Metodval 
Metod är det sätt som man väljer att samla in sin information på och som verifierar eller 
dementerar de förmodanden som man gjort (Halvorsen, 1992). Bryman (2011) menar 
att metodologiska val ibland styrs av andra saker än väl formulerade hypoteser, bl.a. av 
den praktiska aspekten. Kvalitativa och kvantitativa forskare har ett gemensamt intresse 
i att studera vad människor gör och hur de tänker, tillvägagångssättet är dock av olik 
karaktär när forskarna ska studera fenomenet. Kvantitativ metod beskrivs som ledd av 
ett tankeschema med teorier eller hypoteser som utgångspunkt. Kvantitativ metod är 
även en kreativ process då man analyserar och tolkar data man får fram (Bryman, 
2011). 
 
6.2.1 Kvantitativ metod 
Den här studien bygger på kvantitativ metod. Vårt empiriska material består av data 
från 1674 individer som intervjuats med hjälp av ett strukturerat frågeformulär. Vi anser 
att kvantitativ metod är mest lämplig då det handlar om att analysera stora material med 
numerisk data. 
 
Kvantitativ metod använder sig ofta av instrument som kan beskriva världen på ett 
konstlat sätt. Det som är en fördel med datainsamling vid kvantitativ metod menar 
Halvorsen (1992) är att det räcker att få fram information om de variabler som är av 
intresse för det man vill undersöka. En annan fördel är att man kan använda sig av långt 
utvecklade bearbetningsmetoder och statistiska metoder för att kunna analysera data 
man fått fram (Halvorsen, 1992). Exempel på sådant program är SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences).  
 
Vilken forskningsansats som väljs beror på vilket sätt data ska tas fram, bearbetas och 
analyseras. Kvantitativ forskning innebär att insamlingen av data mäts och det görs 
statistiska bearbetningar och analyser. Hur syftet och problemets frågeställningar 
formulerats är det som avgör om vi ska använda oss av en kvalitativ eller kvantitativ 
metod. Informationen som ska tas fram och sättet den  tas fram på är avgörande för om 
vi väljer kvantitativ eller kvalitativ metod (Patel och Davidsson, 2011). Bryman (2011) 
anser att kvantitativ metod intresserar sig för mätningar av olika slag, kvantitativa 
forskare vill beskriva varför saker förhåller sig på ett visst sätt till skillnad från 
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kvalitativa forskare som har ett större intresse av att få kunskap om hur saker är. 
Kvantitativa forskare är också enligt Bryman (2011) mer intresserade av att kunna dra 
generella slutsatser, att det resultat man får fram ska kunna gälla för den stora massan 
och inte endast för enskilda respondenter, därför är det av yttersta vikt att urvalet av 
respondenterna är korrekt.  
 
6.3 Planering och genomförande 
I detta avsnitt kommer vi att kort att förklara instrument, insamling, urval, analys, 
bearbetning och forskningsetiska överväganden. 
 
6.3.1 Instrument, insamling och urval 
Det empiriska materialet har samlats in via en strukturerad intervjumetod, UngDOK, 
som används vid Mariamottagningar i Sverige. Mariamottagningarna drivs i samverkan 
mellan kommuner, landsting och/ eller regioner. Yrkesgrupper som finns representerade 
på Mariamottagningarna är socialsekreterare, sjuksköterskor och läkare, i Göteborg 
finns även tillgång till psykologer och i Malmö finns det kuratorer att tillgå. Alla 
mottagningarna har möjlighet att behandla abstinens och avgiftning dygnet runt. De 
som kommer i kontakt med Mariamottagningarna är mellan 13 och 25 år och den 
genomsnittliga tiden för behandling är ca 3-6 månader. Av de ungdomar som sökt sig 
till Mariamottagningarna så har något fler än hälften sökt sig dit på eget initiativ eller 
från påtryckningar av sitt nätverk.  Det finns ungdomar som kommer i kontakt med 
Mariamottagningarna efter att blivit remitterad dit från andra myndigheter (Almazidou 
m.fl., 2014). 
 
Uppdatering av UngDOK sker sedan 2009 i samarbete med Institutet för kunskaps- och 
metodutveckling inom ungdoms och missbruksvård vid Linnéuniversitetet där man 
även samlar in informationen från UngDOK och sammanställer data i en databas som 
kallas IKMDOK (Anderberg och Dahlberg, 2014). UngDOK är enligt Almazidou m.fl. 
(2014) en strukturerad intervjumetod som är speciellt utvecklad för ungdomar med 
missbruksproblem. Det huvudsakliga syftet med UngDOK är att kartlägga den unges 
problem, behov, och aktuella situation för att kunna genomföra relevanta insatser som 
behandling och uppföljning (Anderberg och Dahlberg, 2014). Det är från denna databas 
vi hämtar informationen som kommer att användas under detta arbete. Det är 
sekundärdata som utgör basen för studien. Vi tog reda på vilka variabler som är 
relevanta för syftet utifrån UngDOK materialets svarsalternativ. Bryman (2011) skriver 
att det är lättare att ha fasta svarsalternativ då de kan kodas in i ett program med en gång 
utan att behöva behandlas vilket underlättar för att minimera risk för felkodning. 
Kodning och bearbetning av data som samlats in är en lång och tidskrävande process. 
Fördelar med att använda sig av sekundärdata är enligt Bryman (2011) att man får 
tillgång till bra kvalitativa data som inte tar resurser som tid och pengar i anspråk.  
 
Genom att ha tillgång till UngDOK data har vi haft möjlighet att göra en tvärsnittsstudie 
d.v.s. att undersöka data från flera år. En tvärsnittsstudie handlar om att undersöka olika 
variabler vid en fast tidpunkt, vilket innebär att man kan få förståelse för en struktur 
men inte för enskilda processer och man kan generalisera och dra samband mellan olika 
variabler. För att kunna få inblick i processer och orsakssamband kan man intervjua 
personer vid flera olika tillfällen och då gör man en prospektiv studie (Halvorsen, 
1991).  Djurfeldt m.fl. (2010) förklarar att insamling av sekundärdata kan vara en av få 
möjligheter till att kunna se om en problemformulering har förändrats över en längre 
tidsperiod. Denna studie kommer att ha inriktningen tvärsnittsstudie då meningen är att 
försöka se hur olika variabler samverkar genom att det finns en risk med att ha en 
upplevd psykisk ohälsa och ett cannabisbruk.  



  
 

15 

 
Vi har på detta sätt fått möjlighet att undersöka subgrupper, d.v.s. i vårt fall enbart de 
ungdomar som har cannabis som huvuddrog. Då data redan är insamlad så fick vi mer 
tid över till analys av redan befintlig data. En ny analys av data kan också göra att man 
kan komma fram till nya tolkningar. Det som är mindre bra med att använda sig av 
sekundärdata är att man inte är bekant med materialet som är tillgängligt, vilket har 
gjort att vi har fått ägna tid till att lära oss hur UngDOK är kodat och upplagt, då det är 
en flerdelad datamängd. Med sekundärdata har man inte heller någon kontroll över 
kvantiteten på datamängden, utan vi fick förlita oss på att kvaliteten på data som är 
insamlad är av god kvalitet. I sekundärmaterial kan det saknas viktiga variabler då syftet 
med insamlade data är ett helt annat än det vi ville ha ut. Hade vi valt att samla in data 
själva så kunde variabler varit med som hade tillfört studien en ytterligare dimension. I 
sekundärdata kan det saknas viktiga nyckelvariabler vilket gör att multivariata analyser 
kan vara svåra att få till stånd (Bryman, 2011). 
 
Urvalet i denna studie består av 1674 flickor och pojkar i åldern 12-25 år som svarat på 
frågorna i inskrivningsformuläret vid Mariamottagningarna i Sverige under åren 2013, 
2014 och 2015, och som uppgett att de har cannabis som huvuddrog.  
 
6.3.2 Operalisering 
I UngDOK inskrivningsformulär kan ungdomarna välja att svara på frågorna med ja och 
nej samt de sista 30 dagarna och någon gång, vissa frågor hade svarsaltrnativ som de 
sista 3 månaderna. Vi har valt att använda oss av svarsraden där flickorna och pojkarna 
har upplevt riskfaktorer någon gång. Anledningen till att vi väljer någon gång som 
svarsalternativ är att vi finner detta svarsalternativ mer intressant, även om det kan vara 
så att minnen bleknar och frågor kanske därmed blir svåra att svara helt korrekt på. De 
sista 30 dagarna innan inskrivning är en kort period och vi vill undersöka de ungdomar 
som anser sig ha haft problem med upplevd psykisk ohälsa under en längre period, 
d.v.s. någon gång. Det finns en medvetenhet hos oss om att svarsalternativet någon 
gång kan innebära att upplevelsen är inom de närmsta 30 dagarna innan inskrivning.  
 
I UngDOK inskrivningsformulär har vi valt att studera områden som vi ansåg relevanta 
utifrån syfte och tidigare forskning. En del variabler har gått bort på grund av 
tidsaspekten. Områden vi valde är de nedan uppräknade områdena, de har en kod i 
UngDOK materialet vilket står inom parentesen.  
  

• Sociodemografisk information (B1,B2) 
• Sysselsättning (E1, E3a, E6, E8) 
• Alkohol, droger och tobak (F7) 
• Behandlingshistoria (G1 a-c, e-f) 
• Kriminalitet (H2-H3) 
• Uppväxtmiljö (I2-I6) 
• Utsatt för våld (J1) 
• Familj och relationer (K3-K4) 
• Psykisk hälsa (M1;1-11, M2, M4) 

 
6.3.3 Bearbetning och Analys 
Bearbetningen av materialet från UngDOK inskrivningsformulär har gjorts med 
statistikprogrammet IBM SPSS 23. I studien finns ett visst bortfall och det är från de 
svarsalternativ som innehåller svar som: frågan ej ställd, ej relevant, vet ej och vill ej 
svara. Då ingen av oss hade arbetat med statistisk analys i programmet SPSS 23, tog vi 
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hjälp av litteratur som Djurfeldt m.fl. (2010), Wahlgren (2012) och Ståhl (2011). Vi 
tillbringade stor del av första tiden med att bekanta oss med SPSS 23 samt UngDOK 
materialet. När vi kände att vi började förstå lite mer så valde vi ut variabler att studera 
samt döpte om dessa så att de blev lättförståeliga. Vi formulerade en noll- och en 
mothypotes att utgå från då vi ville jämföra likheter och skillnader mellan könen. Vi 
började med att göra univariata undersökningar med hjälp av frekvenstabeller, för att få 
en uppfattning om hur materialet såg ut. Sedan påbörjade vi bivariata analyser och detta 
gjorde vi med korstabeller och Chi²-test.  
 
I SPSS har vi valt att göra bivariata analyser som innebär att SPSS jämför två olika 
variabler som ska visa hur de är relaterade till varandra. Korrelationstabeller gjordes för 
att i denna studie se om det finns något statistiskt samband mellan faktorerna, den ena 
variabeln är alltid kön och den andra variabeln är någon riskfaktor. Chi²-test användes 
då studien jämför observerade och förväntade frekvenser i korstabellen för att se om det 
finns något signifikant skillnader mellan grupperna. Koefficienten i ett Chi²-test ska 
vara mellan 0, där det inte är något samband eller 1 där det är ett ultimat samband 
(Bryman, 2011). P-värdet ska vara mellan 0,00-0,05 för att det ska vara statistiskt 
signifikant samband mellan de två värden man har jämfört. Ju närmre värdet ligger 0,00 
desto mer statistiskt säkerställt är sambandet mellan variablerna (Djurfeldt m.fl., 2010).  
 
6.3.4 Hypotesprövning 
Vi valde att formulera en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). Nollhypotesen 
(H0) innebär att det inte finns någon skillnad på de utvalda riskfaktorerna beroende på 
kön. Mothypotesen (H1) blir då att det finns en skillnad baserad på kön. Om 
problemställningen är formad som ett påstående så kan man göra en statistisk 
hypotesprövning med variablerna H0 och H1. H0 står för nollhypotes och det är för att 
en hypotes aldrig kan vederläggas utan bara falsifieras. Den hypotes som är i motsats är 
H1 och det är den som prövas. Antingen så är hypotesen H1 sann och då kullkastas noll 
hypotesen eller så är den falsk och då verifieras noll hypotesen. För att fastställa 
sannolikheten för en hypotes använder man sig av Chi²-test (Halvorsen, 1992).  
 
6.3.5 Reliabilitet och Validitet 
Replikationer innebär att göra om varandras forskning för att den ska vara fri från 
forskarens egna värderingar. Går undersökningen inte att replikera, göra om, så är 
validiteten av resultaten inte så hög. Forskaren försöker därför så noga som möjligt 
beskriva hur denne har gjort för att komma fram till ett visst resultat. Det är 
replikbarheten i sig som är idealiskt i kvantitativ metod (Bryman, 2011). Reliabilitet kan 
förklaras med tillförlitlighet vilket innebär att de mätningar man har gjort är utförda på 
ett korrekt sätt. Kan någon annan person fram till samma resultat när denne har använt 
sig av samma metod så är reliabiliteten hög (Thurén, 2007). Djurfeldt m.fl. (2010) anser 
att reliabiliteten förklarar frågan hur vi mäter. Validitet innebär att man har undersökt 
det man sagt man ska undersöka och inga andra saker (Thurén, 2007). Djurfeldt m.fl. 
(2010) menar att det är en fråga om vi klarat av att föra över våra teorier, begrepp, 
frågeställningar och antagande till mätningsbara frågor och om vi i så fall får svar på det 
vi vill undersöka, det vi undersöker ska ha en tillämplighet. UngDOK har i en nyligen 
genomförd reliabilitets- och validitetsstudie bedömts ha en tillfredsställande kvalitet 
(Anderberg, Dahlberg och Wennberg, 2017). Resultaten visar att UngDOK-intervjun 
tydligt skiljer ut ungdomar med svårare problematik från en grupp med lindrigare 
besvär både vad gäller riskfylld alkoholkonsumtion, droganvändning och förekomst av 
psykiska problem. Analyserna indikerade även några svagheter, t.ex. beträffande 
tillförlitligheten för psykiska symptom i ett livsperspektiv eller hur ofta den unge 
använder sin primära drog (Anderberg m.fl 2017).  
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Vi valde att utgå från svarsalternativ där ungdomar svarat någongång. Denna kategori 
har något lägre reliabilitet, då det kan vara svårt att minnas exakt efter lång tid.  
 
6.4 Forskningsetiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet (2002) så finns det i det grundläggande individskyddskravet fyra 
huvudkrav på forskning. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att den som 
utför forskningen skall informera de som ingår i en studie om studiens syfte och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. De skall även upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Med 
samtyckeskravet menas att de som deltar i en studie har rätt att bestämma över sin 
medverkan och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill utan att detta medför 
negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att dokument och uppgifter ska 
behandlas på ett sätt att ingen obehörig kan komma åt dem, samt att resultat ska vara 
avidentifierat. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som är insamlade uteslutande 
används för studiens syfte och forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Vi har i denna studie valt att använda oss av så kallad sekundärdata. Det vill säga redan 
insamlat material i UngDOK. Då dessa data redan är avidentifierade så kan vi via denna 
studie inte härleda några uppgifter till några specifika individer. I manualen för 
UngDOK står det att intervjuaren har ett ansvar att berätta syftet och upplägget för 
intervjun till de ungdomar som kommer att delta och svara på frågorna. Intervjuerna kan 
inte hållas om ungdomarna inte samtycker till den och de uppgifter som samlas in  är 
meddelade i förtroende och fortsätter att vara anonyma efter de riktliner och 
sekretessregler som råder. Sedan en lång tid tillbaka finns det ett tillstånd för att 
använda information från UngDOK-databasen från en  forskningsetisk kommitté  vid 
Socialstyrelsen. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och 
nyttjandekravet är på så sätt uppfyllda. 
 
7 Resultat 
I detta kapitel så kommer vi presentera resultatet av denna undersökning. Vi börjar med 
att beskriva undersökningsgruppen och debutåldern för cannabisbruk hos dem som gjort 
UngDOK inskrivningsformulär. Efter det så går vi igenom bakgrundsfaktorer, fritid och 
skola, kriminalitet, våld och övergrepp, tidigare vård för psykiska problem, upplevd 
psykisk ohälsa samt självskador och suicidbenägenhet som riskfaktorer och jämför om 
det finns skillnader eller likheter mellan flickor och pojkar. 
 
7.1 Undersökningsgruppen 
Under åren 2013-2015 svarade 2169 individer i åldrarna 12-25 år på 
inskrivningsformuläret UngDOK. Av dessa är 593 personer (27 %) flickor och 1576 
individer (73 %) är pojkar. Vi har valt att studera de personer som har cannabis som 
huvuddrog under åren 2013-2015 vilket i hela gruppen utgör 77 %. Vårt urval består av 
1674 personer varav 385 är flickor (23 %)  och 1289 är pojkar (77 %). Medianåldern för 
dessa flickor och pojkar är 17 år, den yngsta är 12 år och den äldsta är 25 år. 
 
7.2 Fritid och skola 
I tabell 1 kan ses att 22 % av flickorna anger i UngDOK inskrivningsformulär att de går 
i grundskola och 46 % uppger att de går i gymnasiet, för pojkarna är motsvarande siffra 
för grundskola 19 % och på gymnasiet 54 %. Av flickorna är det 30 % av som uppger 
att de deltar i en regelbunden fritidsaktivitet och siffrorna för pojkarna är 45 %, vilket är 
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statistiskt säkerhetsställt. Det framgår att det är något fler flickor som har läs- och 
skrivsvårigheter vilket inte är statistiskt säkerhetsställt, medan det är fler pojkar som har 
eller har haft större problem i skolan som påverkar deras närvaro, resultat och/eller 
trivsel, vilket är signifikant. 
 
Tabell 1.  Skola och fritid 
Procentuell fördelning för analyserad variabel där individerna har svarat ja. Antal är beräknade i antal 
individer avseende den totala undersökningsgruppen, p-värde (*=p<0,05).  
 Flickor 

N= 385 
Pojkar N= 
1289 

P Antal 
N =1674 

Grundskola 
 
Gymnasium 

22 
 

46 

19 
 

54 

* 
 
* 

1669 
 

1669 

Regelbunden fritidsaktivitet 
 
Skolproblem 
 
Läs- och skrivsvårigheter 

30 
 

59 
 

18 

45 
 

70 
 

17 

* 
 
* 
 

NS 

1664 
 

1645 
 

1641 
 

 
7.3 Debutålder för cannabis 
Medianåldern för debut för båda könen när det kommer till cannabisanvändning är 15 
år. När vi jämför vi flickor med pojkar i tabell 2 så är det 3% av båda könen som uppger 
att de debuterat vid 12 år, sedan uppger 13 % av flickorna att de vid 13-års ålder haft sin 
debut medan 10 % av pojkarna debuterade vid 13 års ålder. Vid 16 års ålder så har 
pojkarna gått förbi flickorna i andel som provat cannabis. Här är siffrorna 18% flickor 
och 23% pojkar. Flickor har således en något tidigare debutålder än pojkar. 
 
Tabell 2. Debutålder cannabis 
Andelen under varje ålder är uppgett i procent. Flickor n = 385 och pojkar n =1289 antal totalt n =1674 
Debutålder Andel flickor (%) Pojkar Antal 
Yngre än 12 år 1 2 34 

12 3 3 53 

13 13 10  174 

14 24 18 319 

15 25 25 425 

16 18 23 371 

17 9 11 178 

18 5 3 57 

19 år och äldre 2 2 28 

 
 
7.4 Tidigare vård 
I tabell 3 så ser man att flickor har både varit föremål för och sökt frivillig hjälp för 
psykiatrisk vård/BUP och varit föremål för psykiatrisk tvångsvård i högre grad än 
pojkarna, skillnaden är signifikant. Vad gäller vård för narkotika-, alkoholproblem eller 
enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)  så syns inga större 
skillnader. 
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Tabell 3. Tidigare vård  
Procentuell fördelning för analyserade variabler där individerna har svarat ja. Antal är beräknade i 
antal individer avseende den totala undersökningsgruppen, p-värde (*=p<0,05). 

 Flickor 
N= 385 

Pojkar N= 
1289 

P Antal 
N =1674 

Narkotikaproblem 
 

24 25 NS 1659 

Alkoholproblem 
 

5 4 NS 1658 

LVU 
 

8 6 NS 1653 

Frivillig psykiatrisk vård/BUP 
 

51 34 * 1652 

Tvångsvård                5 2 * 1647 
     

  
7.5 Kriminalitet 
Tabell 4 visar att det är färre flickor än pojkar som blivit dömda för något brott och där 
är skillnaden signifikant. Däremot uppger fler flickor än pojkar att de blivit utsatta för 
brott, denna  skillnad är signifikant, värdet låg dock väldigt nära gränsen p= 0,051.  
 
Tabell 4. Brott 
Procentuell fördelning för analyserade variabler där individerna har svarat ja. Antal är beräknade i 
antal individer avseende den totala undersökningsgruppen, p-värde (*=p<0,05). 

 Flickor 
N= 385 

Pojkar 
N= 1289 

P Antal 
N =1674 

Dömd för något/några brott         26 40 * 1612 

 
Utsatt för brott 

 
51 

 
46 

 
* 

 
1628 

 
7.6 Uppväxtmiljö 
Tabell 5 visar att flickor har varit mer utsatta för fler riskfaktorer i uppväxtmiljön än 
pojkar. Den enda riskfaktorn som pojkar i högre utsträckning var utsatta för är 
misshandel/våld. När det gäller flickor förekom det i högre utsträckning psykiska 
problem, missbruksproblem eller ekonomiska problem i uppväxten. Flickor hade även i 
högre grad varit placerade i familjehem eller i institutionsvård än pojkar. Alla skillnader 
mellan könen är signifikanta. 
 
Tabell 5.  Uppväxtmiljö 
Procentuell fördelning för analyserade variabler där individerna har svarat ja. Antal är beräknade i 
antal individer avseende den totala undersökningsgruppen, p-värde (*=p<0,05). 
 Flickor 

N= 385 
Pojkar 

N= 1289 
P Antal 

N =1674 
Familjehem eller på institution 21 16 * 1650 

Ekonomiska problem 33 23 * 1604 
 

Alkohol- eller drogmissbruk 43 25 * 1623 
 

Psykiska problem  
 

46 25 * 1600 

Misshandel/ våld i uppväxtmiljön   18 35 * 1606 
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7.7 Våld och övergrepp 
I tabell 6 kan man se att flickor i högre grad än pojkar är utsatt för våld. 31 % av 
flickorna uppger att de blivit utsatta för sexuella övergrepp medan siffran för pojkarna 
är 2 %, skillnaderna är signifikanta på alla områden.  
 
Tabell 6. Utsatt för våld och sexuellt övergrepp 
Procentuell fördelning för analyserade variabler där individerna har svarat ja. Antal är beräknade i 
antal individer avseende den totala undersökningsgruppen, p-värde (*=p<0,05). 
 Flickor 

N= 385 
Pojkar N= 

1289 
P Antal 

N =1674 

Fysiskt våld   51   41      * 1612 
     

Psykiskt våld 53 28 * 1604 
 

Sexuellt övergrepp 
 

31 
 

2 
 

* 
 

1597 

 
 
7.8 Vänner 
Det finns ingen signifikant skillnad när det gäller att flickor och pojkar umgås med 
vänner som använder droger eller begår brott, vilket tabell 7 visar. 
 
Tabell 7. Vänner 
Procentuell fördelning för analyserade variabler där individerna har svarat ja. Antal är beräknade i 
antal individer avseende den totala undersökningsgruppen, p-värde (*=p<0,05). 
 Flickor 

N= 385 
Pojkar 

N= 1289 
P Antal 

N =1674 

Vänner som använder droger 63 67 NS 1634 
 

Vänner som begår brott 33 31 NS 1615 

 
 
 
7.9 Upplevd psykisk ohälsa 
När det gäller variabler som mäter psykisk ohälsa upplever flickor i alla avseenden en 
sämre psykisk hälsa. Det gäller både sådana faktorer som problem med sömnen, 
depression, ångest och oro som svårigheter med att kontrollera ett våldsamt beteende 
eller svårigheter med koncentration. Den största skillnaden mellan flickor och pojkar 
finns när det gäller att ha skadat sig själv, där 48 % av flickorna uppger att de gjort detta 
medan 14 % av pojkarna gav samma svar. Därefter kom ångest och oro samt depression 
där 76 % av flickorna uppger att de någon gång upplevt ångest/oro och siffran för 
pojkarna är 51 %. Ätstörningar uppger 33 % av flickorna att de har medan samma siffra 
för pojkarna är 9 %. Flickornas siffra för depression är 70 % medan samma siffra för 
pojkarna är 48 %. Av flickorna uppger 30 %  att de någon gång försökt att ta sitt liv 
medan siffran för pojkarna är 11 %. Alla skillnaderna är signifikanta utom vid 
neuropsykiatrisk diagnos där skillnaden inte är signifikant och 20 % av båda könen 
uppger att de har en neuropsykiatrisk diagnos, se tabell 8. 
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Tabell 8. Psykisk hälsa 
Procentuell fördelning för analyserade variabler där individerna har svarat ja. Antal är beräknade i 
antal individer avseende den totala undersökningsgruppen, p-värde (*=p<0,05). 
 Flickor 

N= 385 
Pojkar N= 

1289 
P Antal 

N =1674 

Sömnproblem 
 

   73    58 * 1631 

Depression 
 

70 48 * 1623 

Ångest eller allvarlig oro 
 

76 51 * 1623 

Koncentrations- eller 
minnessvårigheter 

 

75 59 * 1625 
 

Våldsamt beteende 
 

44 38 * 1619 

Självmordstankar 
 

48 23 * 1606 

Försökt begå självmord 
 

30 11 * 1158 

Hallucinationer 
 

20 10 * 1599 

Receptbelagd medicin 
 

40 24 * 1619 

Ätstörning  
 

33 9 * 1596 

Skadat dig själv 
 

48 14 * 1608 

Neuropsykiatrisk diagnos 
 

20 20 NS 1620 

Allvarlig händelse 43 24 * 1597 

 
7.10 Resultatsammanfattning 
Av de ungdomar som besvarat inskrivningsformuläret i UngDOK under åren 2013-2015 
har 77 % cannabis som huvuddrog. Medianåldern för båda könen är 17 år och flickor 
och pojkars debutålder för intag av cannabis är någon gång mellan 14 och 16 år. Bara 
30 % av flickorna deltar regelbundet i en fritidsaktivitet, medan 45 % av pojkarna gör 
det. Flickor har något större problematik med läs- och skrivsvårigheter medan pojkar 
har större problem i skolan som påverkar deras närvaro, resultat och/eller trivsel. 
Resultatet visar på att flickor  i högre grad har varit föremål för och sökt frivillig 
psykiatrisk vård/BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). Flickor har varit föremål för 
psykiatrisk tvångsvård i högre utsträckning än pojkar. Vad det gäller att blivit dömd för 
något brott uppger flickor i mindre utsträckning än pojkar att de blivit dömda. Flickorna 
uppger dock att de blivit utsatta för brott i högre grad än pojkar och skillnaden är 
signifikant. Resultatet visar att flickor har varit mer utsatta i sin uppväxtmiljö inom alla 
områden, utom vad gäller misshandel/våld där pojkar är överrepresenterade. Flickor har 
i större utsträckning än pojkar blivit utsatta för våld oavsett om det är av fysisk eller 
psykisk karaktär. Vad gäller sexuella övergrepp så svarar flickor i mycket högre grad än 
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pojkarna att de blivit utsatta sexuellt. Det finns inte någon signifikant skillnad mellan 
könen vad det gäller att umgås med vänner som använder droger eller begår brott. Det 
är i fem områden de största skillnaderna finns mellan flickor och pojkar vad det gäller 
deras upplevda psykiska hälsa. Dessa områden är självskadebeteende, ångest/oro, 
depression, ätstörningar och suicidförsök. 
 
8 Diskussion 
Diskussionsdelen är indelad i tre delar: Metoddiskussion där vi diskuterar om studiens 
syfte blivit uppfyllt och om vi har valt en lämplig metod för vårt syfte. 
Resultatdiskussionen är upplagd att vi jämför resultatet i studien med tidigare forskning 
samt de valda teoretiska utgångspunkterna. Vi avslutar med ett avsnitt om slutsatser och 
vidare forskning.  
 
8.1 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av sökdatabaser för att söka relevant tidigare forskning, men vi har 
även sökt fakta och olika publikationer från myndigheter och CAN. Under arbetets gång 
har vi fått söka till ytterligare forskning samt fått förslag på forskning av handledaren.  
 
Under arbetets gång har vi fått utöka antalet variabler då vi först riktade in oss på 
variabler som var knutna till psykisk ohälsa. Vi utökade variablerna för att få en större 
bredd kring risk- och skyddsfaktorer. Vi har även valt att inte ha med vissa resultat då 
det varit för få som svart på frågorna. Ett sådant område var behörighet att söka till 
gymnasiet. 
 
Då vi använt oss av sekundärdata så har vi inte kunnat kontrollera tillförlitligheten i 
materialet som vi fått tillgång till. Vi fick förlita oss på att de som utformat 
frågeformuläret har testat att det finns en adekvat reliabilitet och validitet, vilket det 
finns enligt Anderberg m.fl. (2017). När det kommer till reliabiliteten och validiteten i 
vår studie så förväntar vi oss att vi har beskrivit hur vi har arbetat med SPSS 23 så att 
andra skulle kunna göra om vår studie och få samma resultat, alltså en hög reliabilitet. 
Gällande validiteten i vår studie anser vi oss att vi fått svar på våra hypoteser kring 
cannabisbruk och kön. Vi menar också att resultatet i vår studie är tillämpbart i 
behandlingsarbete. 
 
Vad det gäller vårt urval så har det utifrån studiens syfte varit relevant att ta bort de 
ungdomar som inte har uppgett att de har cannabis som huvuddrog. 1674 ungdomar 
kvarstod när vi gjort urvalet. Vad gäller bortfall så är det olika beroende på hur 
ungdomarna har valt att svara på respektive frågeställning som vi undersökt. Vi använde 
oss av åren 2013 till 2015 då det fanns med i det material vi fick tillgång till. Att vi 
valde att studera alla tre årtalen istället för att välja ett gör att vi ha kunnat göra en 
tvärsnittsstudie och antalet individer i vår undersökning blev därmed större. På grund av 
tidstillgången så kunde vi inte studera varje år enskilt. Detta tycker vi dock hade varit 
intressant för att se om det finns förändringar eller likheter mellan de olika åren. I 
UngDOK materialet så finns det två svarsalternativ som heter ”någon gång” eller ”de 
senaste 30 dagarna”. Vi har valt svarsalternativet ”någon gång” för att på detta sätt öka 
underlaget kring riskfaktorer. Vi tyckte detta var relevant för att få ett djup på 
undersökningen. I vissa frågor fanns enbart svarsalternativet ”de sista 3 månaderna” och 
då har vi använt oss av detta. 
 
Vårt resultat gäller för ungdomar som använder cannabis och som är inskrivna på Maria 
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mottagningarna. Detta innebär att vi inte kan generalisera resultatet på några andra 
grupper ungdomar än just de som är inskrivna på Maria mottagningarna och har 
cannabis som huvuddrog. Vi kan göra ett antagande att problematiken ser liknande ut 
för de ungdomar som använder cannabis oavsett vilken miljö de befinner sig i. Det 
skulle också vara intressant att se om resultaten vad gäller risk- och skyddsfaktorer hade 
sett lika ut eller om de skilt sig åt, om vi undersökt andra substanser också.  
 
Det har varit spännande att göra en kvantitativ studie. Då det inte ger utrymme till 
personliga tolkningar utan vi har gjort statistiska bearbetningar och analyser av befintlig 
data. Vi är väl medvetna om att kunskapen som kommit fram i UngDOK materialet är 
bundet till sitt sammanhang i tid och plats och även till ungdomarnas situation. Dock  
menar Lager (2009) att response bias kan påverka hur sanningsenligt man väljer att 
svara på frågor i formulär. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
8.2.1 Undersökningsgruppen 
I UngDOK materialet gällande cannabisanvänding  kan vi dra slutsatsen  att flickor, 23 
% , använder cannabis i lägre grad än pojkar, 77 %. Vårt resultat bekräftar det att det är 
vanligare att pojkar utvecklar ett substansbrukssyndrom än att flickor gör det 
(Anderberg och Dahlberg, 2015). Enligt materialet i UngDOK så är medianåldern för de 
som svarat på materialet 17 år. Debuten av intag av cannabis sker någon gång mellan 14 
och 16 år för båda könen. Det är dock fler flickor, 13 %, som provat redan vid 13 års 
ålder, motsvarande siffra för pojkar är 10 %. Pedersen m.fl (2009) ser att flickor och 
pojkars debut av cannabis sker ungefär vid samma ålder, vilket även vårt resultat pekar 
på då debuten sker någon gång mellan 14-16 år. Sundell (2008) påtalar att ju tidigare en 
individ debuterar med intag av tobak, alkohol och narkotika desto större är risken att 
hamna i ett missbruk. Av de individer som började bruka narkotika före 13 års ålder så 
blir en tredjedel beroende före 20 års ålder. I vårt resultat var det fler flickor som gjort 
sin debut vid 13 års ålder vilket enligt författaren kan innebära att det finns en större 
risk att flickor utvecklar ett beroende före 20 års ålder. Även Hawkins m.fl. (1992) 
menar att ju tidigare en debut av intag av en substans sker, desto större är risken för 
fortsatt och upprepat substansbruk. CAN (2016) menar att när i livet man börjar 
använda cannabis spelar en stor roll för risken att få negativa effekter och mitten av 
tonåren är en särskilt känslig tid.  
 
8.2.2 Uppväxtmiljö och allvarliga händelser 
Enligt UngDOK materialet kan vi se att flickor är mer utsatta inom områden som 
allvarliga händelser och uppväxtmiljö förutom vad gäller utsatthet för misshandel och 
våld. Pedersen m.fl. (2009) och Hawkins (1992) tar upp att barn som växer upp med 
vårdnadshavare som har missbruksproblematik eller har psykisk ohälsa har en ökad risk 
för att själva utveckla ett missbruk. Sundell (2008) menar att barn som drabbas av en 
vårdnadshavares dödsfall och/eller växer upp under sämre ekonomiska förutsättningar 
har en ökad risk att utveckla ett beroende. Som vi ser på det så har flickor fler 
riskfaktorer vad gäller allvarliga händelser och uppväxtmiljö än vad pojkar har. Vogel-
Andersson (2016) menar att orsaker till flickors psykiska ohälsa ofta kan kopplas till 
faktorer i hemmet och familjen. Här kan vi åter se att flickor är överrepresenterade inom 
dessa områden. 
 
8.2.3 Varit föremål för eller sökt frivillig vård 
I denna undersökning så framkommer det att det är vanligare att flickor med 
cannabisbruk har varit föremål för och sökt frivillig psykiatrisk vård och att det är 
vanligare att flickor äter receptbelagd medicin för psykisk problematik. Socialstyrelsen 
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(2013) menar att det i deras rapport  från 2011 framkommer att det är ungefär lika 
vanligt hos flickor och pojkar att de har kontakt med vården på grund av psykisk ohälsa. 
Lager (2009) tar upp problematiken om självrappoterande besvär och responsbias. I de 
vedertagna normer som finns för vad som är kvinnligt och manligt så kanske vi kan 
finna svaret  att det inte är ”okej” i samhället för pojkar att må psykiskt dåligt och att det 
är därför som Socialstyrelsen (2013) anser att det är vanligare att pojkar vårdas för 
narkotikamissbruk eller alkoholrelaterade problem. I vår studie kan vi inte se att det 
skulle vara någon större skillnad mellan könen vad det gäller tidigare vård av narkotika- 
eller alkoholproblematik. När det gäller neuropsykiatrisk diagnos så framkommer det i 
UngDOK materialet att det är lika vanligt hos flickor och pojkar. Detta stämmer väl 
överens med vad Rounds-Bryant (1998) menar även om den undersökningen specifikt 
tar upp ADHD. Vår undersökningsgrupp är en grupp med ungdomar som har problem 
med droger, vilket kan ha betydelse för hur vårat resultat ser ut och där det inte är någon 
större skillnad mellan könen vad gäller neuropsykiatriksa diagnoser. Smirthwaite m.fl. 
(2014) menar att det är färre flickor som får en NP-diagnos eller så är flickorna 
feldiagnostiserade. Samma forskare tar upp  genusbias vilket innebär att sjukvården har 
stereotypa och ogrundade föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Enligt 
Hultén (2010) är det en skyddande faktor att söka och ta emot hjälp. Pedersen m.fl. 
(2009) tar upp i sin studie att flickor oftare än pojkar utvecklar depression och därför 
söker hjälp.  Slutsatsen vi kan dra i vårt material är att fler flickor uppger att de varit 
föremål för tidigare vård och har sökt tidigare hjälp vilket kan vara en skyddande faktor.  
 
8.2.4 Psykisk ohälsa 
Enligt resultatet i vår studie framkommer det att flickor har en större upplevd psykisk 
ohälsa än pojkar inom alla undersökta områden förutom vad det gäller neuropsykiatrisk 
diagnos. Det går dock inte att läsa ut ur materialet huruvida den psykiska ohälsan eller 
cannabisanvändandet kommer först.  Det finns ett större samband mellan upplevd 
psykisk ohälsa och cannabisbruk hos flickor än vad det finns hos pojkar. Pedersen m.fl. 
(2009) menar att psykisk ohälsa och användande av narkotika har ett nära samband och 
att det psykiska ohälsan kan leda till att man använder sig av narkotika, men att 
nyttjandet av narkotika kan också leda till psykisk ohälsa. Hüsler m.fl. (2015) anser 
dock att psykisk ohälsa mer är en orsak till cannabisbruk än en konsekvens av 
cannabisbruket. Forkby m.fl. (2013) menar att vanliga reaktioner på ett långvarigt bruk 
av cannabis är ångest, panikkänslor där sömnsvårigheter, känsla av att tappa kontroll 
och en rädsla för att dö kan vara utmärkande. Vidare menar författaren att tonåringar 
som använder cannabis har fyra gånger så stor risk att utveckla depression. Risken att 
bli deprimerad och få ångest ökar med höga nivåer av cannabisbruk och detta är särskilt 
tydligt hos flickor (Patton m.fl., 2002). Vidare  menar författaren att flickor som 
använder cannabis dagligen har en femfaldig risk att utveckla en depression jämfört 
med personer som inte använder cannabis. Smirthwaite m.fl. (2014) menar att genom 
genuskontraktet och de könsnormer som finns om vad som är manligt så kan det bidra 
till att pojkar inte berättar om sin psykiska ohälsa. Flickor tar i stället på sig skulden för 
sin psykiska ohälsa och menar att de själva är orsaken till sitt dåliga mående 
(Smirthwaite, 2014). Detta kan vara en möjlig orsak till att färre pojkar svarar ja på 
frågor om upplevd psykisk ohälsa i UngDOK materialet. Lager (2009) menar att man 
kan hitta förklaringar till psykisk ohälsa genom biologiska skillnader, i könsroller eller 
att pojkar är mindre benägna att kännas vid att de har en psykisk problematik. 
Depression hos tonåringar kan påverkas av biologiska faktorer som exempelvis 
hormoner men även psykosociala faktorer som könsroller (Hultén, 2010).  Hultén 
(2010) menar vidare att det för flickor är lättare att få symptom som ångest medan 
pojkar blir mer utåtagerande i sitt beteende. Enligt UngDOK materialet så är det 
vanligare och det är statistiskt säkerhetsställt att flickor upplever svårigheter med att 
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kontrollera våldsamt beteende, vilket talar emot Hultén (2010). Samtidigt som det 
stärker ”Girl Power ” diskursen om självständiga flickor och ”The bad girl” där 
flickorna har tagit efter det manliga beteendet och vill se sig som jämlika med pojkarna 
vad det gäller våld och kriminalitet (Andersson-Vogel, 2016). 
 
8.2.5 Att umgås med vänner som begår brott eller använder droger 
I vår studie kan vi inte se någon skillnad mellan könen vad det gäller att umgås med 
vänner som begår brott eller använder droger. Kanske detta kan bero på att attityderna i 
umgängeskretsen är mer liberal till både att begå brott och bruka cannabis. Eller att 
”The bad girl” fenomenet som Andersson-Vogel (2016) beskriver även kan ses inom 
detta område. Smirthwaite m.fl. (2014) menar att flickor frivilligt tar på sig ett större 
ansvar genom att vårda relationer med vänner och familj, samt att ha förpliktelser på sin 
fritid. Lager (2009) menar att relationer är något som berör flickor mer än pojkar, 
flickorna påverkas mer när relationer till vänner och jämnåriga blir sämre än vad pojkar 
gör. Detta fenomen kan ses som en  del av genussystemet där flickor är underordnade 
män och rådande normer är att flickor ska ta ett större ansvar för hem, familj, släkt och 
vänner (Hirdman 1988). Detta är på väg att förändras då dagens samhälle stimulerar 
flickor till att vara mer självständiga, vilket i sin tur kan leda till relationskonflikter som 
gör att flickor upplever sig att ha en större psykisk ohälsa. Flickor som anser sig har 
blivit mobbade under skoltiden har ett större bruk av beroendeframkallande mediciner 
och är de som har flest självmordstankar och självmordsförsök. Sundell (2008) menar 
att det är en riskfaktor att umgås med vänner som begår brott. Hawkins m.fl. (1992) 
menar att vänners attityder till droger påverkar skolgång och kriminalitet och 
utvecklande av ett substansbruk. Hawkins m.fl. (1992) menar vidare att om man begår 
brott mot lagen som det inte vidtas åtgärder mot är en riskfaktor.  
 
8.2.6 Skola och fritid samt relationers betydelse 
Det framgår i vårt resultat att pojkar oftare än flickor har en regelbunden fritidsaktivitet. 
Sundell (2008) skriver att skolk, låg prestationsnivå i skolan samt uteliv på kvällarna 
ökar risk för att användandet av tobak, alkohol och cannabis. När det gäller psykisk 
ohälsa bland skolungdomar så upplever 55 % av flickorna stress över läxor och prov, 
medan motsvarande siffra för pojkarna är 40 % (Smirthwaite m.fl. 2014). Smirthwaite 
m.fl. (2014) redovisar en studie där gymnasieungdomar påvisar höga nivåer av stress 
och detta främst hos flickor. Dessa flickor menade att de även har problem med sömn, 
kände att de måste prestera bra samt hade  svårigheter i tillvaron som de själva baserade 
på en låg självkänsla. Flickor som anser sig vara duktiga, målinriktade och vill gå i 
skolan verkar ha en skyddande faktor för att inte börja använda andra substanser än 
hasch (Pedersen, 2009). Lager (2009) anser att det finns skillnader mellan hur flickor 
och pojkar använder sig av olika sorters copingstrategier. Lager (2009) menar att det är 
vanligare att flickor uttrycker känslor till vänner och familj medan pojkar använder sig 
mer av sport eller andra fritidsaktiviteter. Med detta kanske vi kan tolka resultaten så att 
flickor använder sig av kompensatoriska faktorer som vänner och familj och det 
relationsbyggande som flickorna får lära sig från könsnormerna i samhället. Samtidigt 
som detta kan leda till relationskonflikter och en mer upplevd psykisk ohälsa som 
Hultén (2010) skriver om. Men även att de nya normerna där flickor ska vara mer 
självständiga och ta för sig kan leda till att flickorna upplever en högre stress då de har 
höga krav och förväntningar på sig i en tid då flickor har krav på att bli mer 
självständiga samtidigt som de äldre könsnormerna finns kvar som gör att flickor även 
ska ta ansvar för ex. relationer. Sedan finns det normer om att flickor ska vara 
högpresterande, vackra, smala och intelligenta vilket kan leda till att flickorna har 
svårare att vara nöjda med sig som de är. Samtidigt har miljön i skolan förändrats och 
det ställs allt högre krav på att ungdomarna ska göra många val, vilket innebär en viss 
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frihet men som även kan leda till en högre känsla av att uppleva exempelvis stress, oro 
och ångest. 
 
8.2.7 Utsatta för övergrepp 
Det resultat vi fått fram i vår undersökning säger att 31 % av flickorna någon gång har 
varit utsatta för sexuella övergrepp medan 2 % av pojkarna uppger detsamma. I vår 
studie är det vanligare att flickor blir utsatta för fysiskt våld än att pojkar blir det. 
Pedersen m.fl. (2009) menar att det är nästan 10 % av ungdomarna i Danmark mellan 
13-17 år som har beteendestörningar eller psykisk- och social problematik. En del av 
dessa ungdomar har blivit utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp och har i 
och med detta utvecklat PTSD. Lager (2009) menar att flickor blir mindre utsatta för 
fysiskt våld i mellanstadieåldern, medan i 20 års ålder är det fler flickor än pojkar som 
blir slagna hemma. Flickor uppger också att de blivit utsatta för fler sexuella övergrepp 
än vad pojkar uppger (Lager, 2009). Anderberg och Dahlberg (2015) menar att det är 
vanligare att ungdomar som varit utsatta för fysiska och sexuella övergrepp utvecklar 
substansbruksyndrom senare i livet. Även här finns det könsnormer och tabun där det är 
svårt att prata om upplevda trauman och att må dåligt. Det kan vara så att det är mer 
accepterat i dagens samhälle att flickor pratar om trauman av karaktären sexuella 
övergrepp, medan det för pojkar är svårare att prata om sådana övergrepp. Även vad det 
gäller våld kan det vara så att det är mer accepterat att flickor pratar om att de blivit 
utsatta för våld i hemmet eller av sin partner än vad det är för en pojk då det med 
rådande könsnormer är omanligt för pojkar att exempelvis bli slagen av en kvinna.  
 
8.2.8 Självskador och suicid 
I vår studie framgår det att det är vanligare att flickor har skadat sig själva, har allvarliga 
självmordstankar eller försökt att begå självmord än att pojkar gjort det. De senaste 15 
åren har antalet flickor i åldern 16-24 år som försökt ta sitt liv eller skadat sig själva 
fördubblats (Smirthwaite m.fl., 2014).  Författarna menar att 40 % av både flickor och 
pojkar har skadat sig själva de senaste sex månaderna. Det som skiljde könen åt var 
sättet man valde att skada sig på. Hos flickor är det dubbelt så vanligt att man skär sig. 
Socialstyrelsen (2013) menar att suicidbenägenheten har ökat i åldersgruppen 16-24 år 
och då mest hos flickorna. Whaley m.fl. (2016) menar att man kan se ett samband 
mellan alkohol, droganvändning, självmordstankar och självmordsförsök. Dessutom 
framgår det i Whaleys (2016) studie att dessa riskfaktorer är starkare hos flickor än hos 
pojkar.  Hultén. (2010) menar att det är tre gånger så många flickor som pojkar som 
begår suicidförsök men det är fler pojkar som tar livet av sig. När vi resonerar kring 
detta så kan det vara som Andersson-Vogel (2016) menar, att flickor vänder sin 
upplevda psykiska ohälsa inåt och anser att de själva är orsak till denna. Detta kanske  
kan förklaras utifrån genusteorier och normer som säger att även när flickor mår som 
sämst påverkas de av sina relationer eller tänker på konsekvenserna av och för 
relationerna och därmed skadar de sig själva eller gör suicidala försök när de mår dåligt. 
Pojkar har enligt många av forskarna ett mer utåtagerande beteende och är mer 
impulsiva vilket kanske kan förklara resultaten att pojkar oftare tar livet av sig vilket 
Hultén (2010) menar beror på att de inte har kompensatoriska faktorer i relationer på 
samma sätt som flickor, vilket innebär att vänner och familj kanske inte vet hur dåligt 
pojkar mår och hjälper dem inte att söka vård i samma utsträckning som flickor.    
 
8.3 Slutsatser och vidare forskning. 
Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi att resultatet i vår studie bekräftar 
vikten av att vara medveten om riskfaktorers betydelse för utvecklande av svårigheter 
som exempelvis substansbrukssyndrom. Vi tycker även att vi lyckats sätta fokus på 
könsperspektivet vad gäller riskfaktorer. I de flesta områden vi undersökt visade det sig 
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att flickor upplever sig ha en större problematik än vad pojkar upplever sig ha inom 
samma områden. Beror detta på att flickor faktiskt mår sämre? Eller som BRIS (2017) 
anger, att hjälpande instanser inte lyckas fånga upp ungdomar på grund av att de 
upplever att de blir svikna av vuxna i sin närhet. Kan det beror på som Lager (2009) 
menar att pojkar är mindre benägna att svara på personliga frågor? Eller är det som 
Hultén (2010) påtalar att forskningen inte kan svara på om det är en verklig ökning av 
psykisk ohälsa eller om det är kraven på att vi som människor ska må bra som gör att 
ohälsotalen ökar. Kan det vara så att flickor har fler kompensatoriska faktorer i sin 
omgivning än vad pojkarna har i och med att flickor vårdar sina relationer och enligt 
genuskontrakten får lära sig tidigt i livet att de ska ta ansvar för relationer till familj och 
vänner i större utsträckning än pojkarna. För även om flickorna upplever sig vara mer 
utsatta inom många områden så är det fortfarande pojkarna som använder cannabis i 
högre utsträckning. Hawkins m.fl. (1992) anser att det är den totala risksituationen som 
måste bedömmas tillsammans med de skyddande och kompensatoriska faktorer som 
finns tillgängliga. Flickor upplever att de varit utsatta för fler risker, samtidigt visar 
resultatet även att flickorna har skyddande och kompensatoriska faktorer i sin närhet. 
 
Om vi ska se vad resultaten i vår studie kan ha för betydelse för utbildning och praktik 
så så är det att flickor upplever sig mer utsatta och har därmed en stor risk för att hamna 
i exempelvis ett substansbrukssyndrom, dock så är det mycket färre flickor än pojkar 
som är aktuella för insatser enligt sifrorna vi fått fram. Vad detta beror på är viktigt att 
få ett svar på. Om det är så att flickor har skyddande faktorer som kan förklara att de 
inte är lika många som pojkar i behandling eller så är det så att vården som flickor söker 
sig till helt enkelt misslyckas att fånga upp dem och det kanske finns ett mörkertal bland 
flickor som självmedicinerar sina symptom. Så länge dessa flickor vänder sin 
problematik in i sig själva istället för att vara utåtagerande så utgör de inte ett hot mot 
andra och samhället på samma sätt som pojkarna. Pojkarna som enligt normerna kan 
vara mer utåtagerande och våldsamma syns på ett annat sätt. I vårt resultat finns det en 
signifikant skillnad mellan könen vad det gäller våldsamt beteende. Detta kan kanske 
förklaras med att vi undersöker en grupp med ungdomar som är i behandling, detta är de 
flickor som upptäckts, de flickor som enligt Andersson- Vogel (2016) är girlhood-as-
crisis, de flickor som samhället och vårdnadshavare har tappat kontrollen över, de sk. 
”the bad girl” flickorna. 
 
I behandlingsarbete är det viktigt att skapa en allians med ungdomen, en allians som är 
hållbar över tid, så att flickorna och pojkarna vågar öppna upp och berätta och samtala 
om hur de mår och vad de tror att detta beror på. Det är även viktigt att vi som 
behandlare bemöter ungdomen åldersadekvat och efter dennes mognadsgrad, och inte 
tilltalar dem som att de vore yngre eller över deras huvud. Det finns ungdomar som gått 
igenom många kriser och svårigheter i livet som inte kommer att hamna i 
substansbrukssyndrom eller annan problematik. Dessa ungdomar har förmodligen 
kompensatoriska faktorer som överväger riskfaktorerna. De ungdomar som inte har 
dessa skyddande faktorer i sin närhet måste någon av samhällets olika instanser på 
någotvis lyckas att fånga upp. Då är det viktigt att lyssna till ungdomen, låta den känna 
sig bekräftad och att det finns någon vuxen i dess närhet som bryr sig om och ställer 
upp, någon som tar det de säger på allvar och inte omtolkar eller omskriver orsaken till 
problematiken. Någon professionell eller annan vuxen som är med på det ungdomen 
berättar, utgår från detta och på bästa möjliga sätt hjälper ungdomen till ett förändrat 
beteende eller liv utan att köra över och hitta egna lösningar utan i samråd med 
ungdomen försöka hitta ett alternativ och en motivation som kan fungerar här och nu. 
Ibland måste denna förändringsprocess gå väldigt långsamt och då får professionella ta 
sig de resurserna som behövs vad gäller tid och ekonomi, i andra fall kan 
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förändringsprocessen gå fram i ett snabbare tempo. I förändringsarbetet måste vi 
professionella lyssna till hur snabbt ungdomen vill och kan forcera framåt och hjälpa 
denne med att hitta de faktorer som är till hjälp till förändring. 
  
Oavsett orsak så behövs det vidare forskning gällande om flickor mår sämre än pojkar. I 
utformandet av olika preventions- och behandlingsprogram kan det vara viktigt att ta 
med ett tydligt könsperspektiv då det enligt vår undersökning finns faktorer som 
påverkar flickor och pojkar olika mycket.  
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