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1 INLEDNING  

I detta examensarbete kommer vi att redogöra för riskbruk bland ungdomar samt 

hurudan hjälp det finns att få för ungdomar med ett riskbruk, beroende eller missbruk 

orsakat av alkohol- eller narkotikaprodukter. Riskbruk kan definieras som ett bruk av 

alkohol- eller narkotikaprodukter som ökar risken för skadliga konsekvenser, men då 

man inte ännu kan definiera bruket som ett skadligt bruk, beroende eller missbruk. 

Alkohol- eller narkotikaberoende kan definieras som användning av substansen på ett 

sätt som man inte längre själv kan styra. Alkohol- eller narkotikamissbruk kan 

definieras som upprepad användning av alkohol- eller narkotikaprodukter som påverkar 

såväl individen som omgivningen negativt. (Johansson & Wirbing 2005 s. 24) 

För att kunna bidra med information om problematiken samt om hurudan hjälp det finns 

att få för ungdomar med denna typ av problematik, har vi valt att utarbeta en produkt, en 

informationsbroschyr. I informationsbroschyren har vi samlat information om 

skadeverkan av alkohol- och narkotikaprodukter samt ställen där ungdomen kan få 

information och hjälp för ett riskbruk, beroende eller missbruk. Vår samarbetspartner 

har ett behov av en informationsbroshyr, i och med att de är bekymrade över 

ungdomarnas rusmedelproblem.  

Samarbetspartner för vårt examensarbete är Bocksbacka KFUM:s verksamhetscenter 

(Pukinmäen NMKY:n toimintakeskus). Verksamhetscentret hör till en större 

organisation, Kristliga Föreningen för Unga Män (KFUM). Bocksbacka KFUM:s 

verksamhetscenter är en av Helsingfors KFUM:s fyra verksamhetscenter. 

Verksamhetscentren erbjuder eftermiddagsverksamhet, klubbar, gruppaktiviteter samt 

lägerverksamhet för barn och ungdomar mellan åldern 7-18 år. 

Bocksbacka KFUM:s verksamhetscenter fungerar som ungdomsgård för ungdomar 

mellan 7-20 år. Åldersskalan är bred, men det är främst ungdomar i åldern 12-20 år som 

besöker ungdomsgården. På verksamhetscentret ordnas mångsidig verksamhet för 

ungdomar. Verksamheterna är gratis, men för att delta krävs medlemskort som går att 

fås från ungdomsgården. Till verksamheten hör bl.a. eftermiddagsverksamhet samt 

klubbar, läger, utfärder, temadagar och andra liknande program (Pukinmäen NMKY 

toimintakeskus 2014). 



7 

 

Syftet med verksamheten baserar sig på organisationens allmänna målsättningar, men 

fokuserar främst på att få barnen och ungdomarna att acceptera olikheter och lära sig att 

respektera andra människor. (Pukinmäen NMKY toimintakeskus 2014) 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att bidra till att ungdomar som besöker Bocksbacka KFUM:s 

verksamhetscenter, samt personal på verksamhetscentret, skall få information om 

skadeverkan orsakat av alkohol- och narkotikaprodukter. Syftet är också att redogöra för 

hurudan hjälp det finns för ungdomar i Helsingfors som har ett riskbruk, missbruk eller 

beroende orsakat av substanserna. För att syftet skall uppnås, har vi valt att utgå från en 

produktutveckling där slutprodukten är en informationsbroschyr. 

Personalen på verksamhetscentret upplever att rusmedelsproblem är vanliga bland 

ungdomarna som besöker centralen, och därför anser de att de har ett stort behov av en 

produkt, i detta fall en informationsbroschyr, om substansernas skadeverksam samt om 

hurudan hjälp det finns att få för ungdomar i Helsingfors med ett riskbruk, missbruk 

eller beroende orsakat av substanserna. Informationsbroschyren kommer att vara 

tillgänglig i verksamhetscentrets utrymmen, där ungdomarna samt personalen när som 

helst kan ta del av informationen. Eftersom arbetet är ett beställningsarbete gör det även 

arbetet arbetslivsrelevant.  

Våra frågeställningar är:  

• Vad innebär rusmedelsproblem bland ungdomar?   

• Hurudan hjälp finns det för ungdomar i Helsingfors med rusmedelsproblem? 

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till ungdomar mellan 15 och 18 år eftersom 

målgruppen för Bocksbacka KFUM:s verksamhetscenter är i denna åldern. I och med 

att vi i detta arbete redogör för hurudan hjälp  det finns för ungdomar i Helsingfors som 

har ett riskbruk, missbruk eller beroende orsakat av rusmedel, har vi även valt att 

avgränsa vilken typ av hjälp vi inkluderat med i arbetet. Vi har avgränsat hjälpen till 

sådan som finns tillgänglig i Helsingfors, eftersom ungdomarna som besöker vår 

uppdragsgivare bor i Helsingfors. Vi har även avgränsat till platser som erbjuder hjälp 
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för 15- 18-åringar med rusmedelsproblem. Vi har gjort dessa avgränsningar för att få ett 

tydligt fokus på arbetet samt för att kunna gå djupare in på ämnet. 

I detta arbete använder vi begreppet rusmedel. Detta begrepp innefattar såväl alkohol- 

som narkotikaprodukter. Vi har medvetet valt med enbart dessa två substanser i och 

med att vi vill fördjupa oss i dessa substanser samt för att vår uppdragsgivare har ett 

behov av att få en produkt där dessa substanser ingår. 

2 BAKGRUND 

Användning av all sorts rusmedel är ett av de största hälsoproblemen i alla länder i 

västvärlden. Användning av alkoholprodukter har blivit allt mer vanligare bland ung-

domar, och speciellt bland yngre åldersgrupper än tidigare. Användning av rusmedel 

kan försämra ungdomens kognitiva-, emotionella- och sociala-utveckling, utsätta ung-

domen för psykiska problem och kriminalitet. De ungdomar som använder narkotika-

produkter intravenöst kan med ohygieniska nålar skada sin hälsa och kropp. Risken för 

att insjukna i AIDS eller B- och C-hepatit ökar ifall nålarna är ohygieniska eller om 

flera människor använder samma nålar. (Aalto- Setälä et al. 2003 s. 3)  

För de flesta unga betyder rusmedel tobak, snus och alkohol som är lagliga för vuxna. 

De olagliga rusmedlen är narkotika samt kemikalier och läkemedel som används i 

berusningssyfte. (Lehtinen & Lehtinen 2007 s.107-124).  

Alkohol är finländska ungdomarnas mest använda rusmedel. Ca 80 % av 15-åringarna 

anser att konsumering av alkoholprodukter hör till en del av ungdomen. Modellen av 

användning av alkohol kommer från hemmet eller av kamratkretsen. Lehtinen och 

Lehtinen (2007) menar också att ju tidigare man börjar konsumera alkoholprodukter 

påverkar på mängden och på fortsatt konsumering. Bland ungdomar koncentrerar sig 

konsumering av alkoholprodukter på helger, fester och olika tillställningar och 

evenemang. (Lehtinen & Lehtinen 2007 s. 115-116). 

Institutet för hälsa och välfärd (THL 2014) har sammanställt en figur om ungdomars 

alkoholvanor. Informationen för denna figur är samlad under skolhälsoundersökningar 

bland ungdomar i grundskolan, gymnasiet och yrkesskolan. I tabellen nedan finns 
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samlat information om de ungdomar som minst en gång i veckan använder 

alkoholprodukter. 

 

  

Figur 1. Antal ungdomar som provat på alkoholprodukter minst en gång i veckan (THL 2014) 

 

Figuren visar att alkoholanvändning bland ungdomarna har sjunkit från år 2000/2001, 

men ligger ändå procentuellt rätt högt. År 2013 var det 4 % av flickorna i 

grundskoleåldern som använde alkohol minst en gång i veckan. Bland pojkarna i 

grundskoleåldern var andelen 6 %. Bland flickor i gymnasieåldern var andelen också 6 

% medan det bland pojkarna i gymnasieåldern var 10 %. Antalet ungdomar som 

använder alkohol minst en gång i veckan var högst bland ungdomar i yrkesskolan. I 

figuren kan vi se att 14 % av flickorna i yrkesskolan använder alkohol minst en gång i 

veckan. Samma värde för pojkarna i yrkesskolor är till och med 21 %. (THL 2014) 

Alkoholprodukter är inte det enda rusmedlet som ungdomar använder. Även 

användning av narkotikaprodkuter framkommer bland ungdomar. Narkotikaprodukter 

klassificeras enligt ämnets påverkan. Olika ämnen påverkar olika på hjärnans funktion. 

En del substanser har en uppiggande effekt medan andra substanser förlamar det 

centrala nervsystemet. Det finns också substanser som orsakar hallucinationer. Dock är 

det viktigt att komma ihåg att alla substanser påverkar individer på olika sätt. Det finns 

personer som upplever att narkotikaprodukter ger dem välbehag medan samma substans 

kan orsaka obehag för andra. (Lehtinen & Lehtinen 2007 s. 127-128). 
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Narkotikaprodukter påverkar inte bara den som använder substanserna, utan också 

personens anhöriga och andra personer i omgivningen. (Lehtinen & Lehtinen 2007 s. 

123-124). 

 

Omgivningen, personligheten, media, förebilder samt problem hemma eller i skolan kan 

vara orsaker till att en individ börjar använda narkotikaproukter. Lehtinen och Lehtinen 

(2007) menar att man första gången provar på narkotikaprodukter spontant, då man är 

berusad eller på grund av trycket av omgivningen. Det är också vanligt att de som 

provar på narkotikaprodukter redan har erfarenhet av alkoholprodukter eller tobak. 

Lehtinen och Lehtinen (2007) menar också att ju positivare upplevelse man har från 

första gången då man provat narkotikaprodukter, desto större sannolikhet är det att man 

provar på nytt. (Lehtinen & Lehtinen 2007 s. 123-124). 

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL 2014) har samlat ihop information om ungdomar 

som minst en gång provat olagliga narkotikaprodukter så som marijuana, hasch, extacy, 

subutex, heroin, kokain, amfetamin, LSD, gamma eller andra liknande droger. 

Informationen är samlad under en skolhälsoundersökning som gjordes bland ungdomar 

i grundskolan, gymnasiet samt i yrkesskolan. Denna information är samlad i figuren 

nedan.   

 

 

Figur 2 Antal ungdomar som minst en gång provat på olagliga narkotikaprodukter 

 (THL 2014) 
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I figuren kan vi se att under året 2013, hade 7 % av flickorna i grundskoleåldern och 

respektive 11 % av pojkarna i grundskoleåldern provat på något av substanserna. Av 

flickor och pojkar i gymnasieåldern var det 12 % och respektiva 15 % som provat på 

något av substanserna. Det mest oroväckande var att 22 % av pojkarna och 21 % av 

flickor i yrkesskolan hade minst en gång provat på något av substanserna. I figuren kan 

vi också se att antalet ungdomar som provat på något av substanserna var högst åren 

2000/2001 medan det var lägst under åren 2006/2007. (THL 2014) 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att rusmedelsanvändning är vanligt bland 

ungdomar i Finland. Det är även vanligt att ungdomar själva anser att rusmedel hör till 

ungdomen, vilket är väldigt oroväckande, i och med att användning av rusmedel medför 

en hälsorisk samt kan medföra prolem och konsekvenser i framtiden.  

2.1 Vad innebär rusmedelsberoende?  

Det första steget mot beroende börjar från prov av rusmedel. Det finns flera olika 

aspekter som kan vara orsaken till att en individ provar på rusmedel. Sådana orsaker kan 

vara personens egna egenskaper, själva situationen eller omgivningen. Det kan vara att 

man tappat bort känslan av att lyckas samt känslan av välbehag, vilket man sedan 

försöker finna med hjälp av rusmedel. Andra orsaker till att man provar på rusmedel kan 

vara socialt tryck, arbetslöshet, identitetskris, problem med människoförhållanden eller 

fysisk smärta (Irti huumeista ry 2014). Ungdomar som provar på rusmedel är vanliga 

ungdomar som bekantar sig med rusmedlet oftast via kompisar och som provar för 

första gången på rusmedlet i en bekant krets. Personer vars prov stannar vid ett par 

gånger kallas för provare. Personen söker via prövningen ofta med hjälp av Cannabis 

tillfredsställelse till sin experimentlust och nyfikenhet samt tillfällig välbehag och 

utbrytning av vardagen. (Irti Huumeista ry, 2014) 

De som använder rusmedel allt oftare och mer regelbundet kallas för riskbrukare. 

Riskbrukaren är kär i rusmedlet, i verktygen som används, tillfällena av användning 

samt människorna i situationen. Missbrukare känner sig inte  som riskbrukare, utan han 

eller hon anser sig kunna sluta när som helst. Med riskbruk menar man användning av 

rusmedel vars främsta syfte är att göra personen berusad. Användning av rusmedel är en 

vana och ett tidsfördriv av fritiden. Ju längre användaren använder tillfälligt rusmedel 
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desto lättare börjar omgivningen märka förändringar i användaren. Riskbruk kan 

utvecklas till missbruk eller beroende om personen fortsätter att använda rusmedel. (Irti 

Huumeista ry 2014, Johannson& Wirbing 2005 s. 24). 

På den ungas riskbeteende kan familjens attityder och modell till rusmedlet inverka. 

Även den ungas kontakter till andra rusmedelsanvändare kan påverka riskbeteendet. 

Någon gång kan risken för rusmedelsanvändning förutspås av tidiga och långvariga 

beteendestörningar, dålig skolframgång, negativ inställning till skolgången, i tidigt 

skede påbörjad rusmedels prov eller till ungdomens rebell. Enligt Kylmänen (2005) har 

en del ungdomar benägenhet eller ärftliga anlag till användningen av rusmedel eller så 

är de synnerligen känsliga för rusmedlens inverkan. (Kylmänen 2005 s.15). 

Då personen som använder rusmedel börjar tappa kontrollen över användningen kan 

denne redan kallas för en missbrukare. Användning av rusmedlet har blivit ett måste och 

genom det strävar användaren till ”normal” funktionsförmåga och inte längre 

välbehaget. Oftast faller kulisserna vid det här skedet på de olika livsområdena som 

tillexempel arbetsförmågan, misslyckanden av vardags sysslor och att hålla löften. 

Fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska skador är synliga. Eventuella ekonomiska 

svårigheter kan leda till brottslighet. (Irti Huumeista ry 2014)  

Efter missbruk kan beroende utvecklas. Rusmedelsberoende kan delas in i tre delar: 

socialt- psykiskt- och fysiskt beroende. (Lehtinen & Lehtinen 2007: 107-109) 

Socialt beroende påverkas av kamratkretsen. Enligt Lehtinen och Lehtinen (2007) 

påverkar kamratkretsen och det sociala livet ungdomarnas användning av rusmedel. Det 

kan vara svårt att motstå rusmedel i en grupp där alla andra använder rusmedel. 

Ungdomar kan också uppleva att de blir utanför ifall de nekar användningen av 

rusmedel. Användning och anskaffning av rusmedel kan bli kamratkretsens 

gemensamma sak som hålls hemlig för vuxna. (Lehtinen & Lehtinen 2007 s. 107-108) 

Psykiskt beroende framträder som en känsla då man inte längre känner njutning utan 

rusmedel. Brist på rusmedel förorsakar nervositet och depression men användningen av 

rusmedel ger en självsäkerhetskänsla. I en svår livssituation kan användningen av 

rusmedel lätta livssituationen för tillfället som i sin tur kan leda till ett beroende. 

(Lehtinen & Lehtinen 2007 s. 108-109) 
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Fysiskt beroende kan definieras med att kroppen hos den person som använder rusmedel 

vänjer sig med rusmedlet och börjar kräva större mängder av substansen. Rusmedlet har 

ändrat på kroppens normala funktioner och kroppen har vant sig med rusmedlet, vilket 

leder till att man måste få mera rusmedel för att få den obehagliga känslan i kroppen att 

försvinna. Dosernas storlek måste ständigt ökas för att rusmedlets inverkan skall hållas 

på samma nivå och njutning skall fås. (Lehtinen & Lehtinen 2007 s. 108-109) 

Slutligen har vi valt att sammanfatta detta kapitel i form av en figur där vi visualiserar 

vilka skeden finns på vägen till ett rusmedels beroende.  

 

 

 

Figur 3. En visualisering av vägen till ett rusmedels beroende  

 

Med vår figur vill vi också visa att all rusmedelsanvändning medför en risk för ett 

kommande problem. Även om risken skulle vara minimal, finns den ändå. Desto oftare 

och mer man konsumerar rusmedel desto större blir risken problem, och slutligen  

utvecklas ett problem.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel lyfter vi fram fyra tidigare forskningar. En av de tidigare forskningarna 

som vi valt att innefatta i vårt examenarbete är en kartläggning över ungdomars och 

unga vuxnas alkoholförbrukning i olika länder från Europa medan de andra 

forskningarna enbart tar fasta på situationen i Finland. Dessa tidigare forskningar är 

publicerade från och med år 2000, eftersom vi bestämde oss för att ta med så nya  och 

aktuella forskningar som möjligt. Som urvalskriterier hade vi också att forskningarna 

skulle handla om ungdomar i åldern 15-18 år, samt att dessa forskningar helst skulle 

vara från Finland. Dessa kriterier hade vi för att få med så relevanta forskningar som 

möjligt.  

Vi har använt oss av databassökningar då vi sökt efter tidigare forskningarna. Vi har 

använt oss av databaserna Academic Search Elite (EBSCO), Google Scholar och 

Nuorisotutkimusverkosto. Vi har använt oss av sökorden youth, problem, alcohol, 

nuoret, nuoriso, ongelma och päihteet i olika kombinationer i databaserna.  

 

3.1 Internationella perspektiv på ungdomars och unga vuxnas 
alkoholförbrukning 

”International Perspectives on Adolescent and Young Adult Drinking” (Ahlström & 

Österberg, 2004) är en forskning gjord av 

National Research and Development Centre for Welfare and Health i Helsingfors, 

Finland.	   (Institutet för hälsa och välfärd, THL) Syftet med forskningen är att kartlägga 

ungdomars och unga vuxnas alkoholförbrukning i olika länder. Forskningen är en 

kvantitativ forskning, där resultatet framställdes via en enkätundersökning. I 

enkätundersökningen deltog 2556 st.15-16 åriga ungdomar från olika länder i Europa. I 

undersökningen har man kartlagt att förebilderna hos unga personer som dricker alkohol 

t.ex. i Skandinavien, Anglo-saxiska länder och i Medelhavets länder varierar mycket. 

Vidare i undersökningen konstateras det att inverkan av sociala normer och relaterade 
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omständigheter, tillgång till alkohol och prissättningen inverkar på förbrukningen bland 

ungdomar och unga vuxna.  

Från forskningen vill vi lyfta fram finländska ungdomarnas sätt att konsumera alkohol. I 

forskningen framkom följande resultat av de finländska ungdomarnas konsumering av 

alkohol: 20 % av ungdomarna har konsumerat åtminstone 40 gånger alkohol i deras liv, 

26 % av ungdomarna har varit berusade 20 gånger i deras liv, 16 % av ungdomarna har 

varit berusade tre gånger inom de senaste 30 dagarna och 15 % av ungdomarna har 

konsumerat minst fem drickor tre gånger inom de senaste 30 dagarna.  

Resultatet av forskningen visar att det finns skillnader i alkoholkonsumtionen mellan 

könen. Flickorna dricker mer sällan i berusningssyfte, än vad pojkarna gör. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att resultatet inte kan generaliseras, eftersom de flesta 

undersökningarna gjorts i Förenta staterna och i Europa.  

Resultatet i forskningen visar också att det i allmänhet finns två grupper av faktorer som 

påverkar ungdomars och unga vuxnas alkoholkonsumtion. Den första gruppen är inre 

faktorer dvs. kön, personlighet och biologiska egenskaper t.ex. genetiska anlag. Den 

andra gruppen är yttre faktorer som påverkar sociala normer, fysisk tillgång till 

alkoholen och priserna.  

Vi anser att forskningen är väsentlig för vårt arbete eftersom den handlar om ungdomars 

alkoholkonsumtion. Forskningen lyfter fram vad det är som påverkar ungas 

alkoholkonsumtion, samt tar upp aspekter om ungdomarnas alkoholkonsumering i 

Finland. 

3.2 Vilka faktorer påverkar ungdomarnas användning av 
rusmedel 

I forskningsprojektet ”Mikä lisää nuoren riskiä tupakoida, humaltua ja kokeilla marihu-

anaa?” (Ahlström, Metso & Tuovinen, 2002) deltog 89 flickor och 90 pojkar i åldern 

15-16 år. Ungdomarna var från Finland. Syftet med forskningen är att se vilka faktorer 

som påverkar ungdomarnas användning av rusmedel samt vilka faktorer som skyddar 

ungdomarna från att pröva på olika rusmedel. Forskningen är en kvantitativ forskning 

med enkätundersökning. Resultatet i forskningen visar att familjestrukturen hade en stor 
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betydelse för ungdomarna. De som bodde med sina biologiska föräldrar använde mer 

sällan rusmedel, jämfört med ungdomar som bodde med en ensamstående förälder eller 

i en nyfamilj. Om ungdomarna hade svårt att komma överens med sina föräldrar, ökade 

användningen av rusmedel. En bra uppfostran i familjen skyddade speciellt pojkarnas 

bruk av rusmedel.  

Ett av resultaten i forskningen var att föräldrarnas utbildningsgrad eller reglerna utanför 

hemmet inte hade en inverkan på ungdomarnas användning av rusmedel. Detta gäller 

ungdomar av bägge kön. 

Resultaten i forskningen visade även att pojkarnas berusningstillstånd inte påverkades 

av faktorer som familjens ekonomiska situation, den ungas allmänhälsa och ungdomens 

självkännedom. Alla dessa faktorer hade dock en inverkan på flickor. Syskonens 

rusmedelsvanor hade en effekt på de yngre syskonen. Det att ungdomens äldre syskon 

inte använde rusmedel gjorde det mera osannolikt för ungdomen själv att börja använda 

rusmedel. Detta tros bero på de äldre syskonens roll som stödande kamrater för de 

yngre. 

Vi anser att forskningen har en betydelse i vårt arbete eftersom största delen av 

ungdomarna som besöker vår uppdragsgivare, kommer från ensamstående familjer eller 

nyfamiljer. Dessutom använder flera av ungdomarna rusmedel väldigt ofta. Denna 

forskning känns väldigt relevant med tanke på vår målgrupp. 

 

3.3 Var får ungdomarna tag på alkoholprodukter? 

”Alaikäisten alkoholihankintojen sietämätön helppous” (Karlsson, Holmila & Raitasa-

lo, 2007) är en forskning från publikationen Nuoret ja alkoholi. Syftet med forskningen 

är att redogöra varifrån ungdomen får tag på alkoholprodukter, samt hur ungdomen 

själv upplever att det är att få tag på alkoholprodukter. Forskningen är en kvantitativ 

forskning med enkätundersökning.  

Resultatet i forskningen visar att största delen av ungdomarna tyckte, att det var lätt att 

få tag på alkoholprodukter. Resultatet i forskningen visade även att ungdomarnas 

inställning på alkohol beror förutom på föräldrarnas åsikter även på jämnårigas 
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inställning till alkohol. Grupptrycket påverkar också inställningen på alkohol. Resultatet 

i forskningen visade också att de flesta ungdomar tror att andra ungdomar konsumerar 

mera alkohol än de själv. I undersökningen kom det fram att 81 % av föräldrar till 15-

åriga ungdomar i huvudstadsregionen, tror att deras barn konsumerar mindre alkohol än 

andra ungdomar. Bara 1 % av föräldrarna trodde att deras barn konsumerar alkohol 

mera än andra ungdomar. 

Resulatet i forskningen visade också att både föräldrar och ungdomar anser att risken 

för att straffas enligt lag är mycket obefintlig i Finland. De anser att lagen inte tas på 

allvar. Även i andra nordiska länder är tankesättet hos både föräldrar och ungdomar den 

samma. Lagen anses alltså inte viktig på allmänt plan.  

Vi tog med denna forskning, i och med att vi vill lyfta fram att ungdomar upplever att 

det är lätt att få tag på alkoholprodukter. Dessutom vill vi lyfta fram att den finska lagen 

inte tas på allvar, eftersom att vi anser att detta är väldigt oroväckande.  

 

3.4 Förebyggande arbete i de finländska kommunerna för 
ungdomar med ett missbruk 

Syftet i Saini Mustalampis (2000) forskning ”Kommunala strategier för alkohol- och 

drogprevention i Finland” är att presentera de de olika kommunala strategier som gjorts 

upp i Finland, med tonvikt på ungdomar och missbruk. Metoden för forskningen är en 

litteraturstudie där resultaten framställdes via en kartläggning.  Resultatet i forskningen 

visar att  i de flesta kommunerna ingår narkotikafrågan i den allmänna alkohol- och 

narkotikastrategin, vilket betyder att drogpreventionen betraktas som en del av det 

allmänna förebyggande arbetet.  

Resultatet i forskningen visar också hur viktigt det är med ett ömsesidigt och delat 

ansvar när det gäller relation mellan ungdomar och vuxna inom familjen, skolan, 

arbetslivet och boendemiljön. Detta ingår i statsrådets principbeslut om 

narkotikastrategin. Till principbeslutet ingår också att regeringen påpekar betydelsen av 

att föräldrarna skall få stöd för sin fostran och att man ingriper i tid om någon har fått ett 

drogproblem.  



18 

 

I Mustalampis (2000) forskning ingår en av Stakes kartläggning av kommunernas egen 

alkohol- och drogstrategi, vilken är gjord med en enkätundersökning, där olika 

kommuner från Finland deltog. Resultatet från undersökningen visar Kajanalands 

alkohol- och drogstrategi för barn och ungdomar. Projektet kallades ”kärlek är att sätta 

gränser”. Målsättningen med projektet var att förebygga och minska ungdomarnas bruk 

av rusmedel, att igenkänna riskfaktorer som ligger bakom bruket av rusmedel, att agera 

i tidigt skede så man upptäcker ett missbruk eller en risk för detta, samt att ge 

ungdomarna stöd och hjälp i tid.  

 
På grund av forskningens resultat blev de olika åtgärdsförslag som Mustalampi (2000) 

samlat från Stakes kartläggning av kommunernas egen alkohol- och drogstrategi. 

Kommunerna kan själv välja vilka åtgärder passar dem. Det fanns sammanlagt ungefär 

100 stycken åtgärdsförslag. Ett exempel av dem var att stöda familjen genom 

effektivare och mer målinriktat samarbete mellan skolan och hemmet. Ett annat åtgärds 

förslag var att uppmuntra ungdomar att hjälpa varandra genom att ge ansvar och skapa 

gemensamma gränser samt regler som ungdomarna och de vuxna skalla hålla fast vid.  

Vi anser att denna forskning är intressant och relevant för vårt arbete, eftersom den tar 

upp viktiga element om förebyggande arbete i de finländska kommunerna. 

Alla ovannämnda forskningar står varandra väldigt nära på flera områden. I synnerhet 

var det flera likheter i frågan om vad som påverkade ungdomarnas alkoholkonsumering. 

Faktorer som påverkade ungdomarnas konsumering var inre faktorer så som 

personlighet, biologiska egenskaper samt kön. Mellan könen fanns det olika saker som 

inverkade på konsumering av alkohol, så som att på pojkar inverkade inte faktorer som 

familjens ekonomi, den ungas hälsa och ungdomens självkännedom, medan dessa 

faktorer inverkade på flickorna. Föräldrarnas utbildningsgrad eller regler utanför 

hemmet inte hade någon inverkan på ungdomarnas användning av rusmedel över 

huvudtaget. De tidigare forskningarna lyfter även fram vissa yttre faktorerna som 

påverkade rusmedels användning t.ex. sociala normer, tillgång till rusmedel, pris samt 

inställning till rusmedlet som ofta hade att göra med familjens eller jämnåriga 

ungdomars åsikter.   
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska grunden i vårt examensarbete. Vi börjar med 

att behandla ungdomstiden och rusmedelsanvändning. Därefter går vi vidare till 

förebyggande missbrukarvård ur ett socialpedagogiskt perspektiv samt hjälp för 

ungdomar med rusmedelsproblem Den presenterade teoretiska grunden kommer till-

sammans med de tidigare forskningarna att fungera som grunden för vår informations-

broschyr. 

 

4.1 Ungdomstiden och rusmedelsanvändning 

I och med att vårt arbete fokuserar på ungdomar bör ungdomstiden lyftas upp. Vi anser 

att det är viktigt att lyfta upp information om ungdomstiden, eftersom det kan ge en 

förklaring till varför ungdomar bekantar sig med rusmedel. Vi anser också att för att 

förstå hur ungdomar beter sig bör man granska noggrannare själva ungdomstiden och 

hur individen utvecklas under ungdomstiden. Vi utgår från Erik Homburger Erikson 

(1902-1994) samt Tony Dunderfelt (2011) definitioner på ungdomstiden. 

Erik Homburger Eriksons (1902-1994) psykosociala utvecklingsteori omfattar hela livet 

som utvecklingsprocess. Eriksons psykosociala utvecklingsteori delar in människans liv 

i åtta utvecklingsfaser. Var och en av faserna kännetecknas av en psykosocial konflikt 

eller kris, som kan lösas på antingen ett negativt eller ett positivt sätt. De sätt som 

konflikten eller krisen löses på, kommer att påverka fortsatta konfliktlösningar.  

(Erikson 2009:78–78) Erikson menar att konflikternas uppgift är att bygga upp nya 

färdigheter hos individen. I sista hand är det konflikterna som skapar individen. 

(Dunderfelt 2011: 233-234) 

Eriksons åtta faser samt konflikter är följande: 1) spädbarnsåldern, 0-18 månader, vars 

konflikt är tillit kontra misstro 2) småbarnsåldern, 1,5-3 år, vars konflikt är autonomi 

kontra tvivel 3) lekåldern, 3-6 år, vars konflikt är initiativ kontra skuld 4) skolåldern, 6- 

12 år, vars konflikt är aktivitet kontra underlägsenhet 5) tonåren, 12-20 år, vars konflikt 

är identitet kontra identitetsförvirring 6) den tidiga vuxenåldern, 20-40 år, vars konflikt 

är intimitet kontra isolering 7) vuxenåren, 40-60 år, vars konflikt är produktivitet kontra 
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stagnation 8) ålderdomen, 60- år, vars konflikt är integritet kontra förtvivlan. (Erikson 

2009: 48-49, 79) Erikson menar att man hela tiden bär med sig sina utvecklingssteg, 

trots de olika faserna. Under en period kan en viss fas vara dominerande, medan de 

andra faserna finns i bakgrunden. (Dunderfelt 2011: 233-234) 

Som vi tidigare nämnde fokuserar vi på tonårsfasen, det vill säga. den femte fasen. 

Tonårsfasen kännetecknas med av en identitetskonflikt. Under tonårsfasen, alltså under 

åren mellan 12-20 år, formas den sexuella identiteten, yrkesidentiteten och den 

personliga identiteten. Ett positivt resultat av bearbetningen av dessa identiteter 

resulterar i en välintegrerad jagbild samt en stark tro på framtiden. Däremot leder ett 

negativ resultat av identitetsbearbetningen, till en identitetsförvirring. Denna 

identitetsförvirring kan medföra en splittrad jagbild, en negativ identitet, överdriven 

anpassning eller depression. Erikson menar ändå att en identitet inte bildas utan en 

identitetsförvirring, eftersom en identitetsförvirring är nödvändig för utvecklingen. 

(Erikson 2009:48–49, 88-91) Berglund (2000) menar att då en ungdom är i en utsatt 

livssituation påverkas förutsättningarna för att konstruera sin sociala identitet och sitt 

sociala kön. Berglund (2000) påpekar dock att utsattheten kan vara en följd av identitet- 

och könsproblematik. (Berglund 2000 s. 83) Berglund (2000) tar också upp att den unga 

genom olika livsstilar försöker utveckla sin identitet och lära känna sig själv. (Berglund 

2000 s. 85)  

Tony Dunderfelt (2011) delar in ungdomen i tre delar; ungdomens tidiga skede, 

mellanskedet och slutskedet.  Det tidiga skedet är då den unga är mellan 12-15 år 

gammal. I detta skede sker den egentliga puberteten enligt Dunderfelt (2011). 

Dunderfelt menar att det är i detta skede som ungdomen protesterar mot sina föräldrar 

eller andra auktoriteter. I följande skede, det vill säga i mellanskedet, då den unga är 

mellan 15- 18 år gammal, kan en identitetskris framkomma. Under detta skede börjar 

den unga få en bild av sig själv. Det är också i detta skede som den unga provar på 

gränser och börjar bilda djupa relationer, menar Dunderfelt (2011).  I det sista skedet, 

dvs. då den unga är mellan 18-20 år gammal, sker en ideologisk kris. Dunderfelt anser 

att det är då den unga funderar på sin plats i världen. Med andra ord, är det då den unga 

börjar sitt självständiga liv.  (Dunderfelt 2011: 84-85)  
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Dunderfelt beskriver Robert J. Havinghursts (1972) tankar om utvecklingar som sker 

under ungdomstiden. Några av dem är att den unga hittar sin maskulina eller feminina 

sida, accepterar sitt utseende, tar ansvar över ekonomi, utvecklar sin moral och 

värdegrund samt tar ansvar över sitt sociala agerande. Ovan nämnda aspekter är 

utmaningar, som ger den unga möjligheter att utvecklas samt möjligheter för att gå över 

till nästa livsskede. (Dunderfelt 2011 s. 85) En stor utmaning i ungdomstiden är 

nyfikenheten, menar Berglund (2000). Berglund (2000) anser att ungdomarna är nyfikna 

på vad som finns utanför familjen. Nyfikenheten ses som en drivande faktor för den 

första kontakten av rusmedel. Även en känsla av spänning hör till detta skede. 

Ungomarna söker alltså spänning i samband med användning av rusmedel. Användning 

av rusmedel ses som en vänskapsrit och ett sätt att höra till en kamratkrets, menar 

Berglund (2000). För vissa ungdomar betyder användning av rusmedel ett sätt att få 

uppmärksamhet. (Berglund 2000 s. 222-223, s. 238) 

Ungdomstiden medför som sagt stora förändringar i den ungas liv. Under ungdomstiden 

börjar man söka sin identitet samt ansvarstagande över sitt eget liv och att hitta sin plats 

i samhället. Början av rusmedelskonsumtion hör allt oftare till ungdomstiden och kan 

vara ett skede på vägen till vuxenheten. Med hjälp av rusmedel har de unga roligt, de 

känner sig avkopplade, vill prova vilken inverkan rusmedlet har, försöker klara av 

vardagliga problem eller i vissa fall kan rusmedlet höra till kamratkretsen. (Havio et. Al. 

2008 s. 166-167, Erling & Hwang 2002 s. 140-142)  

Fröjd et al. (2009) anser att studier angående varför unga provar på rusmedel visar att 

orsakerna kan delas upp i två större kategorier, exklusion samt ungdomskultur. Under 

exklusionskategorin kommer det fram att användning av rusmedel är en del under vägen 

till exklusion. Till detta hör också att prov eller användning av rusmedel i tidig ålder kan 

bero på problem under barndomen eller aktuella problem i den ungas liv. Under 

kategorin ungdomskultur ligger tyngdpunkten på rusmedlens betydelse som en vanlig 

del av den ungas fritid. Till denna kategori hör också kamraternas betydelse och socialt 

tryck, som båda har en betydande roll med tanke på om ungdomen provar på rusmedel 

eller inte.  (Fröjd et. al 2009 s. 21) Berglund (2000) anser att kamratkretsens inflytande 

på livsstilen har blivit allt viktigare. Berglund (2000) beskriver tonårstiden som en 

”gängålder” då familjens roll blir mindre och kamraterna på ett sätt övertar föräldrarnas 

och familjens plats. (Berglund 2000 s. 184) Lehtinen och Lehtinen (2007) menar också 
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att kamratkretsen spelar en stor roll i ungdomarnas liv, speciellt i frågan om prov av 

rusmedel. I synnerhet blir kamratkretsen en märkbar betydelse för prövning och fortsatt 

användning av rusmedel. Användningen av rusmedel i kamratkretsen kan ge säkrare 

självkänsla, vilket kan få ungdomen att våga göra saker som hon eller han inte 

vanligtvis skulle göra. Det är vanligt att ungdomar provar på rusmedel  för att bli del av 

en grupp, för att kunna känna gemenskap och delaktighet. Rusmedlen kan stärka 

ungdomens egen ungdomskultur eller kan fungera som en symbol för att hör till ett 

ungdomsgäng. Användning av rusmedel i ungdomstiden kan vara en konst att motstå 

auktoritet och försöket att lösgöra sig från sina föräldrar. Användning av alkohol och 

prov av andra rusmedel kan även vara en del av pubertetskrisen då ungdomen söker sina 

egna gränser. (Havio et.al 2008 s. 166-167, Erling & Hwang, 2002 s. 140-142, Lehtinen 

& Lehtinen 2007 s. 107- 108) 

 
4.2 Förebyggande missbrukarvård för ungdomar ur ett social-

pedagogiskt perspektiv 

Förebyggande arbete är i en viktig roll av arbete med ungdomar. Därför har vi valt att 

lyfta fram förebyggande missbrukarvård för ungdomar i vår teoretiska referensram. I 

och med att vi har socionomens perspektiv, faller det naturligt att vi behandlar detta ka-

pitel ur ett socialpedagogiskt perspektiv.  

Förebyggande missbrukarvård är arbete som strävar efter att förebygga eller minska på 

konsumtion av alkohol och droger, genom att påverka tillgängligheten, priset, 

information samt attityder mot användning av rusmedel samt kultur. Förebyggande 

missbrukarvård kan ses som en helhet som innefattar hälsofrämjande åtgärder, objektiv 

kommunikation, fokus på normer och värden samt olika projekt för specifika 

målgrupper. Förebyggande missbrukarvård bör alltid ha ett mål och en målgrupp. 

(Kylmänen 2005 s. 9) Informering och upplysning om rusmedel, och speciellt om dess 

skadliga inverkan på individen har varit de traditionella metoderna för förebyggande 

missbrukarvård. Med dessa har man försökt påverka att speciellt ungdomar besparas av 

de skador som rusmedel medför. Under de senaste åren har förebyggande missbrukar-

vård för ungdomar, i form av upplysning och informering, förändrats till metoder och 



23 

 

tankesätt där ungdomarna ses som subjektiva individer, som har ansvar över sina egna 

val och är själva ansvariga över sin relation till rusmedel. (Tapio 2014 s. 121)  

Tapio (2014) menar att socialpedagogiskt tänkande passar bra in i arbete med ungdomar 

och som en bra grund och ett bra stöd i ungdomsfostran. Socialpedagogiken framhäver 

samhälleligt perspektiv samt gemenskap. Med detta menar Tapio (2014) att individen 

utvecklas enbart i relation till andra människor.  Ungdomsfostran och ungdomsarbete är 

samhällelig verksamhet och samhälleliga processer, vilka främjar utvecklingen av ung-

domens personlighet, delaktighet i samhället samt själva funktionsförmågan. Från ett 

socialpedagogiskt perspektiv är det frågan om två individers unika interaktion och dia-

log, där det centrala är sättet till bemötande. (Tapio 2014 s. 122) 

Förebyggande missbrukarvård för ungdomar borde ses som en del av ungdomsfostran, 

menar Tapio (2014). Målet med förebyggande missbrukarvården är stärkandet av väl-

mående och hälsa, med hjälp av stöd för en livsstil utan rusmedel eller minskning av 

konsumtion av rusmedel eller skadeverkan av rusmedel. Förebyggande missbrukarvård 

för ungdomar har som mål att stöda ungdomen på alla plan i livet samt vägleda ungdo-

men till en ansvarsfull relation till rusmedel. (Tapio 2014 s. 122-123) Förebyggande 

missbrukarvård för ungdomar handlar också om att stärka individens eget tänkande. 

Detta sker vid lyckade interaktioner samt via delaktighet i olika aktiviteter. Det kan vara 

också frågan om att stärka de sociala relationerna i livet. Sådana här sociala relationer 

kan till exempel familj, vänner, hobbyverksamhet eller ungdomsgårdsverksamhet vara. 

Målet ur ett samhälleligt perspektiv är ökande av allmänt välmående. (Kylmänen 2005 

s. 9) 

Förebyggande missbrukarvård sker på tre nivåer: primär- sekundär- och tertiärnivå. Vid 

primärnivå är det frågan om att göra en kort invention före hälso- eller andra problem. 

Ett exempel på primärnivå är skolans och hemmets samarbete i frågan om 

kommunikation och uppfostran. I praktiken kan det handla om att motivera ungdomen 

till ett hälsosamt liv och hälsosamma vanor. I skolorna görs skolhälsointervjuer, vilka 

innefattar frågor om dygnsrytm, sömn, kost, motion o.s.v. Risken med dessa 

skolhälsointervjuer kan vara att ungdomarna tas i beaktande som grupper och inte som 

individer. (Inkinen et al. 2000 s. 102-103) 
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Med sekundärnivå menas i praktiken förebyggande arbete för riskgrupper. Målet är att i 

ett tidigt skede ingripa i en möjlig utveckling av sjukdom, hälso- eller annat problem, 

orsakat av provning eller användning av rusmedel. (Kylmänen 2005 s. 10) 

Inom tertiärt förebyggande är målgruppen missbrukare. I praktiken handlar det om att 

förebygga förnyandet av missbruket, begränsning av beteendeproblematik orsakat av 

missbruket eller att vårda ett hälsotillstånd som är orsakat av missbruket. Aktiviteterna 

handlar då främst om rehabilitering och vård. Det är alltså viktigt att känna till 

missbruksproblematik och rehabilitering då man arbetar med förebyggande 

missbrukarvård. (Kylmänen 2005 s. 10-11) 

Förebyggande missbrukarvård har vissa uppgifter. I skolorna bör ungdomarna få veta 

mer om rusmedel och dess inverkan på individen. Detta brukar ske inom hälsofostran. 

Förebyggande missbrukarvård innefattar också kontroll över effekter av användning av 

rusmedel. I sådana fall är ett mångprofessionellt nätverk i central roll. Ett 

mångprofessionellt nätverk för ungdomar kan innefatta skolhälsovård, barnskydd, 

ungdomsarbetare, polis samt personer från olika organisationer. Föräldrar och 

vårdnadshavare är också i en central roll. Begränsning av utbudet av alkohol under vissa 

tillställningar hör också till förebyggande rusmedelsarbete. Den person eller enhet som 

ordnar tillställningen har ansvar över att begränsa utbudet av alkoholprodukter. Även i 

detta fall fungerar även ett mångprofessionellt nätverk, där polis och väktare tillhör. 

Kontroll över alkoholanvändning på offentliga platser, kontroll över rattfylleri samt 

eliminering av minderåriga personers användning av alkoholprodukter, hör alla till 

förebyggande missbrukarvård. (Kylmänen 2005 s. 11) 

Inom förebyggande missbrukarvård arbetar man ofta tillsammans i grupper. Målet är då 

att få individer att diskutera mer kritiskt om rusmedel och rusmedelskultur tillsammans 

med varandra. Enligt Tapio (2014) hör alkohol in i den Finska kulturen, vilket gör att 

ungdomar växer upp i en kultur där motstridiga åsikter om alkohol finns. Alkoholpro-

dukter är starkt kopplade till ungdomars fester och till olika helger. Trots detta strävar 

förebyggande missbrukarvård för ungdomar till att undvika användning av rusmedel i 

ungdomen. Tapio (2014) menar att sådana här motstridigheter får ungdomarna att bli 

förvirrade över hur de borde förhålla sig till rusmedel. (Tapio 2014 s. 124)  
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Tapio (2014) anser att förebyggande missbrukarvård av god kvalitet borde innehålla 

element av delaktighet. Delaktighet är ett centralt begrepp inom socialpedagogiken. 

(Tapio 2014 s. 125) Nivala (2010) beskriver delaktighet som en grundprincip inom so-

cialpedagogiken. Hon menar att all verksamhet bör grunda sig på individens delaktig-

het. Delaktighet handlar om att på olika sätt vara närvarande i det egna samhällets- eller 

i olika kontexters verksamhet. (Nivala 2010 s. 112) Tapio (2014) menar att delaktighet 

skapas mellan individen och samhället. Individen kan vara delaktig genom att delta i 

samhället, agera som en del av samhället, eller uppleva sig vara en del av samhället. 

Delaktighet handlar alltså om socialisering och aktivering. (Tapio 2014 s. 125) Med 

hjälp av delaktighet kan en passiv individ utvecklas till en aktiv aktör. (Nivala 2010 s. 

112) Inom den förebyggande missbrukarvården strävas det till delaktighet genom att 

ständigt tänka för om verksamheten verkligen gör individen delaktig. Detta kan ske t.ex. 

i gruppdiskussioner genom att se till att alla individer har chansen att delta i diskussion 

och övningar. (Tapio 2014 s. 125) 

Tapio (2014) vill slutligen poängtera att förebyggande missbrukarvård som är både etisk 

och av god kvalitet, sker i samarbete med ungdomen, så att ungdomens egna synpunkter 

och tankar respekteras. Delaktighet är alltså något som eftersträvas inom förebyggande 

missbrukarvården för ungdomar. Den professionella skall genuint vara intresserad av 

ungdomens värld, kunna argumentera för varför strävan är ett liv utan rusmedel, utan att 

anklaga eller trycka ner individen. (Tapio 2014 s. 126) 

 

4.3 Hjälp för ungdomar med rusmedelsproblem  

Arbete med ungdomar styrs på flera olika sätt. Det centrala är lagstiftningen samt olika 

riktlinjer och program som t.ex. social- och hälsovårdsministeriet byggt upp. 

Kommuners direktiv styr den lokala offentliga sektorns förebyggande missbrukarvård 

och bestämmer om resurserna. Resurserna påverkas bl.a. av kommunens ekonomi och 

budget. Till denna helhet hörs också församlingens och organisationers resurser. 

(Kylmänen 2005 s. 34) Minderåriga klienters ställning tas upp i lagen om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården. Det egentliga ansvaret över en ung person 

ligger alltid hos föräldrarna eller andra vårdnadshavare. Trots att ansvaret inte ligger hos 



26 

 

ungdomen själv, bör den ungas åsikter och önskemål tas i beaktande på de sätt som kli-

entens ålder och utvecklingsnivå förutsätter. (Lag om klientens ställning och rättigheter 

inom socialvården 22.9.2000/812) 

Om den unga har övergått från rusmedelsprövning till egentligt rusmedels användning 

bör man snabbt vidta åtgärder. Barn- och ungdomars rusmedelsberoende är ganska 

sällsynt, och enligt Havio (2008) är det viktigt att komma ihåg att rusmedels 

användning, rusmedels skadeverkan samt rusmedelsberoende är olika saker. Bland 

ungdomar som provar eller slumpartat använder rusmdel, kan problem förekomma. 

Dessa problem kräver åtgärder. Omständigheterna kan klargöras med 

förtroendediskussioner mellan den unga och den professionella. Under diskussionerna 

bör en negativ inställning inte framhävas i och med att en negativ inställning kan ses 

som moralisering, stämpling eller beskyllning. (Havio et al. 2008 s. 170 & Pylkkänen et 

al. 2010 s.3). Det är viktigt att den unga bemöts sakligt och ärligt. Speciellt vid frågan 

om ungdomar som använder rusmedel är det viktigt att berätta för ungdomen att man 

accepterar dem som människa, men att man inte accepterar användningen av rusmedel. 

Den unga behöver också få hjälp med att se positivt på framtiden. (Aaltonen et al. 2007 

s. 312). För att behandlingen skall vara resultatrik, krävs det att klienten deltar och en-

gagerar sig i att förbättra sitt tillstånd. Diskussion om tillståndet kan redan vara till stor 

hjälp. I vissa fall kan även kortare eller längre vårdperioder på en vårdanstalt krävas. 

(Aaltonen et al. 2007 s. 412-413).  

Man kan se på rusmedelsproblemet hos ungdomen utgående från ungdomens egna vär-

den. Ungdomen är själv ansvarig för sina handlingar och beslut. Viljan styr också alla 

individers tankar, känslor och handlingar. Den unga behöver stöd för att kunna utforma 

framtiden genom sina egna positiva val, menar Aaltonen et al. (2007). Att göra ett val är 

betydligt lättare då man funderat på möjligheterna redan på förhand. (Aaltonen et al. 

2007 s. 298). Det är viktigt att ta reda på familjens stöd för att upprätthålla ungdomens 

livsglädje. Om inte familjens stöd finns, bör myndigheterna ge stöd. Ibland kan det 

också vara bra att barnskyddet blir involverad i den ungas liv för att undvika depression 

samt undvika att den unga inte blir marginaliserad från samhället. (Havio et al. 2008 s. 

170). Syftet med barnskyddslagen (417/2007) är att säkra barnets och ungas rätt till en 

uppväxtmiljö som är trygg samt välbalanserad. (Barnskyddslag 13.4.2007/417). 
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Vanligen får den unga lättast sakkunnig hjälp då hon eller han vänder sig till personalen 

i skolan, t.ex. till skolkurator, skolpsykolog eller hälsovårdare. Personalen i skolan kan 

tillsammans i ett multiprofessionellt team kartlägga den hjälp som den unga behöver. 

De ungdomar som upplever att de inte vill ta upp sina problem i skolan eller hemma kan 

vända sig till en lokal ungdomsstation eller psykiatrisk poliklinik. Även på dessa ställen 

görs en bedömning, i ett multiprofessionellt team, av den ungas behov av hjälp. Social- 

och hälsovården erbjuder tjänster för rusmedelsmissbrukare samt dess anhöriga. Basser-

vice som ordnas på A-klinikerna eller hälsovårdscentralerna är avgiftsfria och kräver 

inte heller någon remiss. Samtal om rusmedelsproblem erbjuds av socialbyråerna. På 

några orter har det även grundats speciella vårdpunkter för ungdomen där den unga bl.a. 

kan få värdering av vårdbehov. Det så kallade uppsökande arbetet är en tjänst där 

professionella söker sig till omgivningen där målgruppen vistas. Uppsökande arbetet 

kan till exempel handla om att byta rena sprutor till personer som använder 

narkotikaprodukter. Med denna tjänst försöker kommunerna sänka på tröskeln för 

ungdomen att söka hjälp. (Havio et al. 2008 s. 100-101). 

En lösningsinriktad modell kan också användas i arbete med ungdomar med rusmedels-

problem. Det innebär att man försöker hitta lösningar genom ett positivt tänkande. Det 

innefattar också att man bör tänka på framtiden och undvika att behandla det förflutna. 

Konkreta mål sätts upp för framtiden. Med små steg avancerar och planerar ungdomen 

sin framtid för flera år framåt. Det handlar om en slags form av empowerment, där ung-

domen själv får hitta de lösningar som möjliggör ett bättre liv. Professionella finns bara 

till för att hjälpa ungdomen med att formulera frågor och ge ungdomen fortsatta uppgif-

ter. Dessa frågor och uppgifter som professionella ställer har som syfte att väcka tankar 

hos ungdomen samt att ge ungdomen möjligheter att upptäcka sina egna styrkor. Då 

man arbetar enligt en lösningsinriktad modell krävs en stark tro på framtiden samt väl-

diga krafter att förändra en negativ inställning till något positivt. (Aaltonen et al. 2007 s. 

299) 

Då man arbetar med personer med rusmedelsproblem kan också gruppterapi och stöd-

grupper användas. Dessa former av hjälp är i synnerhet viktiga som eftervård. Eftervår-

dens syfte är att säkerställa att den ungas levnadssätt verkligen blivit bättre och att den 

unga lärt sig kontrollera sina alkoholvanor. (Aaltonen et al. 2007 s. 299-300 & Havio et 

al. 2008 s. 100) 
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Ungdomsstationerna hör till öppenvårdsenheterna, som i första hand är avsedda för 

ungdomar med rusmedelsproblem och mentalhälsoproblem men också för anhöriga. 

Ungdomsstationerna är vanligen underställda av A-klinikerna. Tjänsterna på ungdoms-

stationerna är avsedda för ungdomar under 25- år. På ungdomsstationerna kan familjen 

tillsammans med ungdomen och sakkunnig personal försöka hitta positiva lösningar på 

problem som är kopplade till missbruket, relationer eller skolgång. Tjänsterna på ung-

domsstationerna är frivilliga, konfidentiella och avgiftsfria. Verksamhetsformerna på en 

ungdomsstation är terapier, läkartjänster, arbetshandledning och konsultationer. Terapi-

formerna kan variera mellan allt från individuell terapi till familje- och nätverksterapi. 

(Havio et al. 2008 s. 100-101) Enligt Aaltonen et al. (2007) är de vanligaste orsakerna 

till att en ungdom besöker ungdomsstationen svårigheter i självständighetsprocessen, 

relationsproblem samt olika rusmedelsproblem. På orter där de inte finns ungdomsstat-

ioner kan unga personer vända sig till A-klinikerna. (Aaltonen et al. 2007 s. 410-412) 

Då man talar om hjälp för unga personer med rikligt bruk av alkoholprodukter kan må-

let för hjälpen vara antingen helnykterhet, eller en förändring i dryckesvanorna. Till 

detta krävs både en stark vilja och en förmåga att reglera sitt beteende. Hjälpen brukar 

börja med att den unga helt och hållet avbryter drickandet. Då den unga personen helt 

och hållet avbrutit drickandet kan abstinenssymptom uppstå. Dock är det först efter att 

abstinenssymptomen är över, eller då den ungas fysiska kondition förbättrats, som det 

egentliga hjälpandet börjar. Det är ändå viktigt att komma ihåg att alla ungdomar inte 

nödvändigtvis kan bli hjälpta, men det är alltid värt att försöka uppnå en förminskning i 

dryckesvanorna. I arbete med ungdomar med alkoholproblem är det önskvärt att und-

vika negativa föreställningar. Med hjälp av fantasiövningar kan man förstärka den ungas 

livskompetens och färdigheter. Negativa tankar ersätts med positiva aktiviteter. (Aalto-

nen et al. 2007 s. 298)  

Det finns även olika hjälpmodeller för ungdomar med problemanvändning av narkotika. 

Till en början kan en narkotikaberoende behandlas på en enhet för akutvård. Därefter 

fortsätter hjälpen med avvänjning och slutligen med rehabilitering. Syftet för rehabilite-

ringen är att styra den unga på rätt väg. Hjälp för ungdomar med problemanvändning av 

narkotika bygger på att den unga själv vill leva ett liv utan narkotikaprodukter. Hjälpen 

bygger också på att stöda unga vid alla livets områden, inte enbart fokusera på narkoti-

kabruket. Ju tidigare den unga får hjälp desto bättre.( Aaltonen et al. 2007 s. 312) 
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Kommunen är skyldig att anordna missbrukarvård. Ansvaret för anordnandet av miss-

brukarvård ligger också hos social- och hälsovårdsnämnden. Tjänsterna inom miss-

brukarvården skall ordnas på ett sådant sätt att individen på eget initiativ kan ta del av 

den ordnade vården. (Aaltonen et al. 2007 s. 410) Alla som arbetar inom social- och 

hälsovårdsbranschen har ett moraliskt ansvar samt är förpliktade att vidta åtgärder om 

de misstänker att en ungdom använder narkotikaprodukter. Det kan vara frågan om att 

den professionella bör berätta om sina misstankar samt orsaker till dem, visa sin oro, 

berätta om riskerna, uppmuntra ungdomen att sluta använda narkotikaprodukter samt ta 

kontakt med socialarbetare eller personal på skolan och tillsammans komma överens om 

fortsatta åtgärder. (Aaltonen et al. 2007 s. 313)  

Slutligen påpekar Aaltonen et al. (2007) att det finns allt för lite tjänster för ungdomar 

med missbruksproblematik, vilket leder till att ungdomar i flera fall är tvungna att an-

vända samma tjänster som vuxna personer. (Aaltonen et al. 2007 s. 411) 
 
 

5 METOD 

I detta kapitel redogör vi vårt metodval. Därtill inkluderas processbeskrivningen samt 

etiska aspekter. 

Vi har använt oss av produktutveckling som metod för vårt examensarbete. Då man gör 

en produktutveckling som examensarbete kan slutprodukten vara t.ex. en 

informationsbroschyr, ett program eller någon sorts manual. En produkt kan också vara 

en utveckling av en tillställning, en konferens, en mässa eller utställning. Produkten kan 

också vara en internetsida, cd, bok eller portfolie. Trots att man framställer något 

praktiskt, är det viktigt att det praktiska förverkligandet rapporteras, samt grundar sig på 

teori. (Vilkka & Airaksinen 2003 s. 9) 

Att ha en uppdragsgivare då man gör en produktutveckling är lönsamt. På så vis säkrar 

man att arbetet blir arbetslivsrelevant, vilket är ett av de viktigaste målen med en 

produktutveckling. (Vilkka & Airaksinen 2003 s. 10-16) I och med att man har en 

uppdragsgivare, lär man sig hur man arbetar i team, att följa instruktioner, bygga 

kontaktnätverk samt att hålla tidtabeller. Med andra ord får man en inblick i 
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projektarbete i arbetslivet. Examensarbetet stöder alltså studeranden att växa i sin 

yrkesroll. (Vilkka & Airaksinen 2003 s. 17) 

Det finns också risker med att ha en uppdragsgivare för sitt examensarbete. En 

uppdragsgivare kan kräva mer än man tänkt sig, vilket kan leda till att examensarbetet 

blir ett för stort projekt. Det är alltså viktigt att fundera på hur brett och stort arbete man 

är färdig att framställa. Det handlar om att planera arbetet noggrant för att undvika 

missförstånd. (Vilkka & Airaksinen 2003:18) 

Vår produkt är en informationsbroschyr för ungdomar med rusmedelsproblem i 

Helsingfors. Informationsbroschyren fungerar även som ett stöd i arbetet för personalen 

på verksamhetscentret. Informationsbroschyren har vi gjort i samarbete med vår 

samarbetspartner, Bocksbacka KFUM:s verksamhetscenter. Målgruppen för 

informationsbroschyren är ungdomar mellan 15 och 18 år gamla, som behöver 

information om skadeverkan av rusmedel samt information om hurudan hjälp det finns 

att få för ett rusmedelsproblem. I informationsbroschyren får ungdomarna, men även 

personalen på Bocksbacka KFUM:s verksamhetscener, information om var ungdomarna 

kan få hjälp för ett riskbruk, missbruk eller beroende, samt mer information om 

skadeverkan som rusmedel medför. Informationsbroschyren passar för både flickor och 

pojkar. 

Vi har valt den här metoden, eftersom syfte med vårt arbete är att ge information om 

skadeverkan orsakade av rusmedel samt hur ungdomar med rusmedelsproblem i 

Helsingfors kan få hjälp. Vi anser att detta syfte nås på bästa möjliga sätt genom att göra 

en informationsbroschyr. Vi anser att informationsbroschyren  fungerar väldigt bra 

eftersom den når direkt ungdomarna och kommer att finnas till hands för ungdomarna 

då de upplever att de behöver den. Att plocka fram informationsbroschyren då det känns 

att den behövs gör att tröskeln för att ta itu med sitt problem är låg.  
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5.1 Processbeskrivning 

Vi började vår examensarbetsprocess i december 2013. Redan i ett tidigt skede 

bestämde vi, att vi skulle göra något konkret som examensarbete och som helst är 

kopplat till ungdomar. Eftersom vi hade i tankarna en produkt för ungdomar, bestämde 

vi oss för att kontakta en organisation för att fråga ifall de önskade fungera som 

samarbetspartner för oss. Vi beslöt att kontakta Mia Niemelä, som är ansvarig 

ungdomsledare på Bocksbacka KFUM:s verksamhetscenter, för att fråga om de ville 

ställa upp som samarbetspartner för vårt examensarbete. Mia Niemelä var väldigt 

positivt inställd och berättade att de gärna skulle fungera som samarbetspartner för oss. 

Under våren 2014 funderade vi vidare på ämnet och bestämde oss för att fokusera på 

ungodmar med alkoholmissbruk. I detta skede började vi söka tidigare forskningar om 

ämnet. Vi hittade flera bra forskningar som vi även tog med i vårt arbete. Då vi sökte 

produkter som är gjorda för ungdomar med alkoholmissbruk, hittade vi inga, vilket 

ledde till att vi fick en bekräftelse om att det behövs. I ett senare skede väcktes våra 

tankar om att missbruksproblematik ser liknande ut oberoende vilken sorts missbruk det 

är frågan om. Vi diskuterade detta med Mia Niemelä och hon ansåg också att arbetet 

skulle vara nyttigare för dem ifall vi också kopplade med narkotikaproblem i arbetet, 

eftersom de ungdomar som besöker Bocksbacka KFUM:s verksamhetscenter främst har 

alkohol- eller narkotikaproblem.  

Under hösten 2014 diskuterade vi handboken under ett grupphandledningstillfälle. Då 

bestämde vi oss också noggrannare för innehållet i handboken. Vi tog också bort vissa 

delar som vi upplevde att inte längre var så relevanta, t.ex. vissa hjälpinstanser. Vi tog 

bort till exempel Flickornas hus (Tyttöjen talo) och A-kliniker, eftersom arbetet skulle 

bli för brett om vi skulle ta med alla hjälpinstanser. Vi bestämde oss alltså för att ta med 

bara de mest relevanta hjälpinstanserna. Med relevanta hjälpinstanser tänkte vi då 

främst på ställen där ungdomar mellan 15-18 år kan få hjälp för sitt alkohol- eller 

narkotikaproblem. Med relevanta hjälpinstanser tänkte vi oss också på hjälpinstanser 

belägna i Helsingfors. Produkten har inte samma krav som en vetenskaplig text, därför 

har vi beslutit att ta bort källhänvisningarna för att hålla texten lättläst. Källorna har vi 

sammanställt i slutet av informationsbroshyren.  
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I slutet av vår examensarbetesprocessen började vi fundera om vår produkt skall vara en 

handbok eller inte. Vi kom till den slutsatsen att vår produkt var närmare en 

informationsbroschyr för ungdomar samt personal.  

Vi har visualiserat vår arbetsprocess i två figurer. I den första figuren går vi in på hela 

arbetet som en helhet, medan i den andra figuren går vi närmare in på produktens inne-

håll.  

 

 

Figur 4. En visualisering av arbetsprocessen  

 

Vi har alltså börjat med ett syfte och för att nå vårt syfte har vi sammanställt två forsk-

ningsfrågor: Vad innebär rusmedelsproblem bland ungdomar? samt Hurudan hjälp 

finns det för ungdomar med rusmedelsproblem i Helsingfors? Dessa forskningsfrågor 

har vi besvarat såväl i det skriftliga arbetet som i produkten. Den första forskningsfrå-

gan besvaras i skriftliga arbetet i kapitlet 2. Bakgrund, i de tidigare forskningarna 3.1 

Internationella perspektiv på ungdomarnas och unga vuxnas alkoholförbrukning, 3.2 

Vilka faktorer påverkar ungdomarnas användning av rusmedel? och 3.3. Var får ung-

domarna tag på rusmedel? samt i den teoretiska referensramen i kapitlet 4.1 Ungdoms-
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tiden och rusmedels användning. Den första forskningsfrågan besvaras även i vår pro-

dukt, närmare sagt i produktens första del.  

Den andra forskningsfrågan, Hurudan hjälp finns det för ungdomar i Helsingfors med 

rusmedelsproblem? besvaras i skriftliga arbetet och i produkten. I skriftliga arbetet bes-

varas frågan i teoretiska referensramen i kapitlen 4.2 Förebyggande missbrukarvård för 

ungdomar ur ett socialpedagogiskt perspektiv och i kapitlet 4.3 Hjälp för ungdomar 

med rusmedelsproblem. I produkten besvaras frågan i del 2.  

I följande figur har vi valt att gå närmare in på produktens innehåll.  

 

Figur 5. En visualisering av produktens innehåll  

 

Produkten består alltså av två delar: del 1. Information om skadeverkan och del 2. Hjälp 

för ungdomar med rusmedelsproblem.  Den första delen baserar sig på innehållet i ka-

pitlen 2. Bakgrund, tidigare forskningarna 3.1 Internationella perspektiv på ungdomar-

nas och unga vuxnas alkoholförbrukning, 3.2 Vilka faktorer påverkar ungdomarnas an-

vändning av rusmedel? och 3.3. Var får ungdomarna tag på rusmedel? samt på innehål-

let i den teoretiska referensramen, i kapitlet 4.1 Ungdomstiden och rusmedelsanvänd-

ning. Den andra delen baserar sig på kapitlen 4.2 Förebyggande missbrukarvård för 
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ungdomar ur ett socialpedagogiskt perspektiv och 4.3 Hjälp för ungdomar med rusme-

delsproblem ur den teoretiska referensramen.  

Under hela processen har vi skrivit ner tankar och anteckningar angående processen. 

Detta har fungerat som en processdagbok för oss. Att vi haft en processdagbok har varit 

till stor nytta, främst för att den konkretiserat våra tankar under processens gång. 

Eftersom vi tillsammans skrivit detta examensarbete, anser vi att vi även bör ta upp 

några aspekter om arbetsfördelningen. De flesta delarna har vi skrivit tillsammans, på så 

sätt att vi suttit bredvid varandra och tillsammans tänkt ut vad vi skall skriva. Vissa de-

lar har vi delat upp, i och med att vi inte haft möjlighet att alltid skriva tillsammans. 

Dock har vi alltid skickat varandra de delar vi skrivit på egen hand och kommenterat, 

ändrat och fyllt på varandras delar. Vi har delat upp de tidigare forskningarna så att Bea-

trice har skrivit forskningarna gjorda av Ahlström et al., (2004), Ahlström et al. (2002) 

och Karlsson et al. (2007) medan vi tillsammans skrivit om Mustalampis (2000) 

forskning. I teorikapitlet har Krista tagit ansvar för ungdomstiden och 

rusmedelsanvändning, förebyggande missbrukarvård för ungdomar ur ett 

socialpedagogiskt perspektiv, medan vi tillsammans skrivit kapitlet om hjälp för 

ungdomar med ett rusmedelsprolem. De andra delarna i arbetet har vi skrivit 

tillsammans. 

Texten och idéer till informationsbroschyren har vi båda skrivit upp efter vi hittat lämp-

lig information, och sedan har vi tillsammans valt vad vi har med i vår slutliga produkt. 

Den slutliga produkten har vi gjort tillsammans från pärm till pärm.  

 

5.2 Etiska aspekter 

När man skriver ett examenarbete behöver man ta i beaktande vissa forskningsetiska 

aspekter. Det är viktigt att vi kan öppet beskriva processen samt att motivera de val vi 

gjort genom frågan varför. Genom att göra detta blir det möjligt att kritiskt granska och 

bedöma forskningens samt litteraturens reliabilitet. (Jacobsen 2007 s. 27) 

Vanligtvis utmärker en forskning tre grundläggande etiska krav: krav på skydd av 

privatlivet, informerat samtycke samt krav på att bli korrekt återgiven. (Jacobsen 2007 
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s. 21). I vårt examensarbete är det viktigaste kravet att litteraturen blir korrekt återgiven 

för att vi gjorde en produktutveckling. Att litteraturen blir korrekt återgiven innebär att 

sträva efter att det skall hänga ihop med ursprungskällan samt återges på ett 

sanningsenligt sätt. (Jacobsen 2007 s. 26-27)  

I samband med etiska aspekter bör plagiat nämnas. Det finns flera olika former av 

plagiat. Att man skriver om andra personers idéer eller tankar som om de vore ens egna, 

ofullständiga källhänvisningar samt påhittade påståenden eller exempel är alla former av 

plagiat. Det är alltså väldigt viktigt att man noggrant tänker för sig vad man skriver samt 

fokuserar på källhänvisningarna. Ju tydligare källhänvisningar man har, desto bättre 

med tanke på etiska aspekter. (Vilkka & Airaksinen 2003 s. 78) 

 

Vi är medvetna om vad plagiat innebär, och därför har vi valt att vara väldigt försiktiga 

då vi läser igenom tidigare examensarbeten, tidigare forskning eller annan 

dokumentation. Vi vill enbart ta inspiration från andra arbeten eller texter, men absolut 

inte plagiera. Dessutom är vi medvetna om att källhänvisningarna måste vara utmärkta 

med tanke på etiska aspekter. Därför skriver vi ner källorna samt hänvisningarna direkt 

då vi läst igenom något vi kommer att använda. 

 

5.3 Layout för infromationsbroschyren 

Det är viktigt att informationsbroschyren är tydlig och lättläst samt skriven på ett 

ungdomligt sätt i och med att målgruppen för informationsbroschyren är ungdomar. Vi 

valde att skriva elektroniskt så att det är tydligt för alla att läsa. Vi har valt att göra 

informationsbroschyren i ett album i plastfickor för att den skall vara hållbar. Vi har 

medvetet valt att inte namnge vår produkt, i och med att vi anser att ifall produkten inte 

har ett namn, väcker den mer intresse för att öppna albumet och bekanta sig men den. Vi 

hade alltså i tankarna att den unga bör öppna produkten för att få veta vad den handlar 

om, vilket vi tror att ökar sannolikheten att fler ungdomar läser igenom produkten. De 

bilder som vi tog med i informationsbroschyren, valde vi utgående från vad vi själva 

tyckte passade i sammanhanget. Bilderna i informationsbroschyren har vi för att pigga 

upp och inspirera ungdomarna till att läsa informationsbroschyren. Vi har själva ritat 
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eller pysslat ihop bilderna till produkten. Vi har försökt använda liknande färger och 

teman i hela produkten, för att få en röd tråd igenom den.   

 

5.4 Presentation av informationsbroschyren och analys 

I detta kapitel presenterar vi informationsbroschyren som är produkten för 

examensarbetet. Syftet med produkten är att ge information om skadeverkan orsakat av 

rusmeldel samt om service för ungdomar med rusmedelsproblem i Helsingfors. Detta 

kapitel fungerar också som vår analys för vår produkt i och med att vi beskriver hur vi 

har kopplat den teoretiska referensramen och hela skriftliga delen med vår 

informationsbroschyr.  

I informationsbroschyren tar vi upp information om olika rusmedel, ställen där de unga 

kan söka hjälp till sitt rusmedelsproblem samt olika varningsmärken. Dessa 

varningsmärken fungerar som kännetecken på om en ung person använder rusmedel, 

samt vilka skador rusmedel orsakar. Slutligen har vi samlat ihop platser där ungdomar 

kan få hjälp för sitt rusmedelsproblem. Vi har valt att ha med korta och tilltalande 

rubriker i vår informationsbroschyr, i och med att innehållet skall vara så klart och 

tydligt. Vi har valt att lämna bort källhänvisningarna, och istället ha alla källor med som 

en källförteckning i slutet av informationsbroshyren. Detta val gjorde vi för att få 

informationsbroshyren så lättläst och tydlig som möjligt.  

Vi delade in informationsbroschyren i två delar. Information om skadeverkan och Hjälp 

för ungdomar med rusmedelsproblem. Till den första delen har vi samlat information 

om skadeverkan samt olika varningsmärken. Till den första delen hör kapitlen Alkoholi 

ja sinä, Huumeet ja sinä, Viranomaiset, Sekakäyttö, Tiesitkö tämän riippuvuudesta och 

Varoitusmerkit.  Dessa delar har vi försökt bygga upp så att de inte skulle få 

ungdomarna att få en positiv bild på rusmedel, men inte heller så att den skulle bli för 

moraliserande. Vi har försökt få med sådana saker som inte är självklarheter och som 

ungdomarna möjligen inte känner till. T.ex. i kapitlet Viranomaiset, har vi tagit upp vad 

som händer om myndigheterna får fast en ungdom med rusmedel i handen. Utgående 

från tidigare forskningen 3.3 Var får ungdomarna tag på alkoholprodukter , fick vi den 
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uppfattningen att ungdomarna inte tar på allvar den finska lagen. I och med detta 

upplevde vi att vi behövde behandla ämnet i vår produkt. Kapitlet Varoitusmerkit i 

produkten tog vi med i och med att vi i kapitlet 4.1 Ungdomstiden och 

rusmedelsanvändning samt i kapitlet 2. Bakgrund fått en inblick om att 

rusmedelsanvändning bland ungdomar är vanligt, och i och med detta bör ungdomarna 

själva känna till varningsmärken av användning av rusmedel. Vi anser att om 

ungdomarna lär känna till varningsmärken kan de hjälpa varandra att identifiera 

problemanvändning och söka hjälp.  

 

Den andra delen i produkten består av platser där ungdomar kan få hjälp för sitt 

rusmedelsproblem. Till den andra delen hör kapitlen Älä jää yksin huolesi kanssa, Aut-

tavat puhelinnumerot, Verkossa och Lähellä olevia paikkoja. Vi valde medvetet att ta 

med såväl telefonnumror som internetsidor och konkreta ställen som ugdomarna kan 

besöka, i och med att alla individer behöver individuell hjälp och önskar olika sorters 

hjälp. Vi valde alltså att ha med olika sorters hjälp för att kunna erbjuda något för alla.  

 

Idéerna till innehållet i informationsbroschyren fick vi då vi läste boken Ungdomstiden 

av Aaltonen et. al (2007) där författarna tar upp information om ungdomsstationer. 

Detta ledde till att vi sökte upp Helsingfors ungdomstation på internet. Efter att vi läst 

om Helsingfors ungdomstation, gjorde vi en elektronisk sökning på Google med 

sökorden ”nuoret ja päihteet”, för att granska vad som finns i elektronisk form inom 

ramen för ämnet. Vi hittade flera olika källor som gav oss en bra grundinformation om 

var ungdomar med rusmedelsproblem kan få hjälp. Efter detta började vi granska 

närmare hururan hjälp de olika platserna erbjuder ungdomar med rusmedelsproblem. Vi 

valde medvetet att lämna bort plaster så som flickornas hus och plaster som inte finns i 

Helsingfors. Likaså valde vi att fokusera enbart på platser som erbjuder hjälp för 

rusmedelsproblem.  

Den första delen av produkten besvarar vår första forskningsfråga, Vad innebär 

rusmedelsproblem bland ungdomar? Kunskapen som ligger bakom detta kapitel har vi 

fått genom följande kapitel: 2. Bakgrund, tidigare forskningarna 3.1 Internationella per-

spektiv på ungdomarnas och unga vuxnas alkoholförbrukning, 3.2 Vilka faktorer påver-

kar ungdomarnas användning av rusmedel? och 3.3. Var får ungdomarna tag på rus-
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medel? samt från kapitel 4.1 Ungdomstiden och rusmedelsanvändning ur vår teoretiska 

referensram. 

  

Den andra delen i informationsbroschyren besvarar på vår andra forskningsfråga; 

Hurudan hjälp finns det för ungdomar i Helsingfors med rusmedelsproblem? 

Kunskapen som ligger bakom detta kapitel har vi fått från vår teoretiska referensram, ur 

kapitlen 4.2 Förebyggande missbrukarvård för ungdomar ur ett socialpedagogiskt per-

spektiv och i 4.3 Hjälp för ungdomar med rusmedelsproblem. 

 

Informationsbroschyren har vi bifogat som en bilaga i detta arbete.  

 

 

6 DISKUSSION OCH PRESENTATION AV FORTSATT 
PRODUKT 

I detta kapitel diskuterar vi vår slutliga produkt samt utvärderar den. Vi diskuterar hur 

det var att förverkliga informationsbroschyren samt processen. Vi kommer att diskutera 

vårt materialval, processen av att tillverka och skriva texten till informationsbroschyren, 

samt utvärdera vad vi hade kunnat göra annorlunda under hela examensarbetsprocessen. 

Till sist ger vi förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Produktdiskussion 

Vi upplever att vi har haft lätt att samarbeta med Mia Niemelä från Bocksbacka KFUM. 

Vårt arbete styrdes av Bocksbacka KFUM:s önskemål om en informationsbroschyr för 

att kunna hjälpa ungdomar och unga vuxna med ett rusmedelsproblem. Då samarbetet 

började var målgruppen avgränsa till ungdomar i åldern 15 till 18 år. Vi strävade efter 

att skapa en informationsbroschyr som erbjuder information om rusmedels skadeverkan 

samt information om platser där ungdomar kan få hjälp för rusmedelsproblem i 

Helsingfors. Målet är att informationsbroshyren skall fungera som en låg tröskel för att 

ta itu med rusmedelsproblem.  
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Materialvalen är vi nöjda med, vi har använt oss av olika färger och material. Till en 

början kändes det svårt att hitta på ett sätt att få produkten hållbar. Slumpmässigt hittade 

vi ett passande album, som var tillräckligt hållbart. Förverkligande av 

informationsbroschyren gick bra, några små problem hade vi under processen men inget 

oöverkomligt.  Det kändes svårt att göra illustrationer i produkten som skulle vara 

lockande för ungdomar men inte för provocerande. Till en början kändes det som om 

alla illustrationer blev antingen för barnsliga eller för provocerande. Efter flera försök 

fick vi illustrationerna gjorda så att vi blev nöjda.  

Själva informationsbroschyren gjorde vi snabbt, eftersom vi hade planerat färdigt vilka 

material samt layouten för informationsbroschyren. Detta underlättade också hela 

processen. Det som vi hamnade göra mycket jobb med, var textdelen i 

informationsbroschyren. Det var inte lätt att välja vad vi skulle ta med i produkten, vad 

vi skulle lämna bort samt själva språket på texten. Det var inte heller lätt att framställa 

texten på datorn, så att den även passade in i informationsbroshyren. Det var även 

svårare än vi hade trott att skriva på ett ungdomsvänligt sätt, eftersom att vi sällan 

behöver göra det.  

 

Vi är nöjda med den slutliga produkten, men ifall vi hade gjort denna produkt på nytt, 

hade vi gjort en klarare struktur redan från början. En klarare struktur hade hjälpt oss 

under processens gång. Vi hade även fokuserat mer på att söka sådan hjälp som finns i 

elektronisk form. Vi anser att vi inte borde ha fokuserat så mycket på hjälpande och 

ställen där ungdomar konkret kan besöka, i och med att tröskeln för att söka hjälp 

elektroniskt kan vara lägre då man kan göra det anonymt och utan att konkret träffa 

någon. Vi anser också att det kunde ha varit bra att koppla med en intervju i arbetet. 

Ifall vi hade intervjuat ungdomar hade vi möjligen fått en bättre bild på vad ungdomarna 

verkligen vill ha med i en produkt om rusmedel. Vi anser att det möjligen hade 

underlättat arbetsprocessen.  

Under processen utvecklades vi teoretiskt men vi fick även gräva fram våra praktiska 

kunskaper i och med att vi skapade något konkret. Vi lärde oss väldigt mycket om 

rusmedel och dess inverkan på ungdomen. I och med att vi även fokuserade på var 

ungdomarna kan få hjälp för ett rusmedelsproblem i Helsingfors, har vi nu klart för oss 

var ungdomar i Helsingfors kan få hjälp för sitt rusmedelsproblem. Flera av dessa 
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ställen hade vi aldrig hört talas om. Eftesom vi skapade något konkret var det givade att 

se hur processen framskred hela tiden. Denna lösning till examensarbetet passade oss 

utmärkt för att vi tycker om att göra något kreativt, samt för att vi anser att då vi gjort 

något konkret kan arbetet verkligen vara till nytta för någon även i framtiden.  

6.2 Processdiskussion 

Valet av metoden för vårt examenarbete skedde naturligt eftersom  vår samarbetspartner 

ville ha en produkt för att kunna hjälpa ungdomar med ett rusmedelsproblem. Själva 

ämnet i sig kändes svårare att fastställa. Vi hade svårt att få ett grepp om ungdomarna 

som behöver vår produkt har ett missbruk eller om de har ett riskbruk. Vi beslöt oss för 

att använda begreppet rusmedelsproblem, och innefatta allt från prov ända fram till ett 

beroende, för att rusmedelsproblematiken är bred hos de ungdomar som besöker 

Bocksbacka KFUM:s verksamhetscenter. Vårt intresse för ämnesval har stigit under 

processens gång.   

Till en början kändes det svårt att komma in i arbetsprocessen, men ju mer vi blev 

insatta i ämnet, desto lättare var det att komma vidare med arbetet. När ämnet var 

bestämt läste vi oss in på ungdomstiden samt ungdomar och rusmedel i form av tidigare 

forskningar. De tidigare forskningarna vi valde handlar alla om ungdomar och 

rusmedel, och stöder vår informationsbroschyr och ger en bredare faktagrund för vårt 

arbete.  Därefter fortsatte vi att läsa mer om ungdomstiden utgående från Erik 

Homburger Erikson (1902-1994) samt Tony Dunderfelt (2011). Vi valde Eriksons 

(1902-1994) och Dunderfelts (2011) syn på ungdomstiden i och med att vi redan 

tidigare hade läst om deras teorier och nu ville fördjupa oss och läsa mer grundligt om 

deras synsätt.   

Syfte och frågeställningarna bollande vi med från början av examensarbetsprocessen 

flera gånger innan vi fastslog det slutliga syftet och frågeställningarna. De slutliga 

frågeställningarna och syftet formulerade och fastställde vi först på slutrakan av 

processen. Vi anser att det var ett av de svårste skeden under arbetsprocessen. Hela 

metodkapitlet kändes svårast. Vi skrev flera gånger om det kapitlet, för att vi saknade en 

logisk struktur. Det kändes också svårt fö oss att avgöra vilka delar som hör till vilket 

kapitel.  
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Hela examenarbetsprocessen har varit givande. Vi har fördjupat våra kunskaper i såväl 

ungdomar som rusmedelsproblem. Under studietiden har vi väldigt kort behandlat 

rusmedelsproblem, vilket innebär att vi lärt oss väldigt mycket nya saker under 

examensarbetsprocessen. Vi anser att den information vi fått under arbetsprocessen 

kommer till nytta i våra framtida yrken som socionomer. Vi vill båda arbete med 

ungdomar i framtiden, och i och med att vi under arbetsprocessen lärt oss väldigt 

mycket nytt om ungdomstiden har vi fått en bredare kunskap om ämnet.Under 

examensarbetsprocessen har vi även lärt oss många praktiska saker, så som samarbete i 

par och grupphandledning. Vi anser att vi kommer att ha dessa till nytta i framtiden. 

Eftersom vi inte kan garantera att alla ungdomar med ett rusmedelsproblem kommer att 

läsa informationsbroschyren, hoppas vi att den kan hjälpa någon ungdom på vägen. 

Därför kommer informationsbroschyren att finnas i Bocksbacka KFUM ungdomsgårds 

utrymmen där ungdomarna kan när som helst bekanta sig med den.  

 

6.3 Förslag till fortsatt produkt 

Som fortsatt produkt ger  vi som förslag att göra en produkt om hur man som 

professionell kan hjälpa en ungdom med rusmedelsproblem. Produkten kunde innefatta 

metoder och arbetssätt som passar då man arbetar tillsammans med ungdomar med 

rusmedelsproblem. Produkten kunde också innefatta hur man som professionell skall  

bemöta en ungdom, och vad som är viktigt att tänka på då man arbetar med ungdomar. I 

och med att vi i vår produkt fokuserar främst på ungdomar, kunde det vara en bra 

fortsättning att göra en produkt för professionella. De kunde stöda varandra och 

användas tillsammans.  
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