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Sammanfattning
Alkohol vs
cannabis

Rekreationssyfte

Lekfull inledning
med varierande
upplevelser

Ha roligt och
minska oro och
ångest

Stora förändringar
när det gäller
sociala relationer
och skolan

Gemenskap och
lätt att komma
igång

Kontroll och
självbestämmande

Kriser inleder
förändringarna

Tar lång tid och
olika lång tid att
sluta

Meningen med allt
”Cannabis är inte ett av mina bästa val men jag tror att det var
ett av mina bästa val, om du fattar vad jag menar!? Det har
bidragit med väldigt mycket bra i mitt liv. Jag har varit väldigt arg
och väldigt ledsen genom nästan så länge jag kan komma på.
Nästan på allt möjligt. Jag blev gladare, jag kunde se saker och
ting från ett mer positivt perspektiv, blev mer kärleksfull och jag
ville sprida glädje helt enkelt. Ville krama träd och pussa på folk
och säga att alla var speciella. Sedan började jag röka mer och
mer för jag orkade inte. För hela situationen i skolan gick
överstyr. Det var mycket. Jag gick i en klass med bara tjejer det
var mycket fylla, det var så mycket. Jag hade en kille då så jag
hade inte mycket killar men det var så jävla mycket killar och så
mycket fylla och så mycket fest. Så det blev lite ordning. Med
cannabis blev det en sorts lugn. Kaos hemma bla bla bla
överallt, då kunde man gå ut i skogen krama ett träd med sina
bästa vänner, skrattar åt hur ens liv såg ut istället för å vara
ledsen över det.” Kajsa

Aspekter att undvika för oss professionella i
kontakten med unga tjejer med
missbruksproblem:
• Behandla inte tjejer och killar olika på grund av den professionelles
egen syn på manligt och kvinnligt.
• Den professionelle behöver förstå att tjejer missbrukar alkohol och
narkotika och agera utifrån denna kunskap.
• Den professionelle behöver förstå att tjejer är inblandade i
försäljning av narkotika och agera utifrån denna kunskap.
• Utgå inte från att tjejerna som missbrukar narkotika är offer eller
lever i beroendeställning till en man. Om den professionelle gör ett
felaktigt antagande riskerar tjejer i liknande situation som studiens
informanter att missas och inte få den hjälp eller stöttning som de
behöver eller har rätt till.
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